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V tomto čísle:
Zavlažovací
systém
Mesto bolo úspešné so svojou žiadosťou o nenávratný
finančný príspevok na podporu a budovanie vodozádržných opatrení. Za získané peniaze sa vybuduje zavlažovací
systém na mestskom štadióne.
Čítajte na strane 3

Nové
policajné auto
Mestská polícia pri svojej práci používa jedno služobné vozidlo. To už ale malo svoje roky
a najazdené kilometre. Samospráva sa preto rozhodla zakúpiť zo svojho rozpočtu nové
auto.
Čítajte na strane 3

Diera
v strope kina
Scenár, o ktorom sa hovorilo
už dlhšie, sa naplnil. Prepadla
sa časť stropu starej budovy
zlatomoravského mestského
Kina Tekov na Župnej ulici. Čo
na to magistrát?
Čítajte na strane 4

Jarmok s veľkou
novinkou
Do otvorenia tradičného Zlatomoraveckého jarmoku ostáva len niekoľko týždňov. MSKŠ
už zverejnilo jeho kompletný
kultúrny program. Oproti minulým ročníkom sa môžeme
tešiť na veľkú novinku.
Čítajte na strane 5

Primátor Dušan Husár (v strede) spoločne s riaditeľmi po odovzdaní menovacích drekrétov.

Staronoví riaditelia škôl si prevzali
menovacie dekréty
Koncom uplynulého školského roka sa uskutočnili výberové konania na posty riaditeľov troch zlatomoravských
škôl a Centra voľného času. Svoje posty obhájili všetci
starí riaditelia. Ostávajú vo vedení na ďalších päť rokov.
Výberové konania sa realizovali v Základnej škole (ZŠ)
Pribinova, ZŠ Mojmírova, Materskej škole (MŠ) Kalinčiakova
a v Centre voľného času (CVČ)
Zlaté Moravce. Samospráva,
ktorá je zriaďovateľom týchto škôl, hľadala nových riaditeľov z toho dôvodu, že tým
starým končilo ich päťročné
funkčné obdobie.
O riaditeľské stoličky mohol
zabojovať každý, kto spĺňal
stanovené kvalifikačné predpoklady. Záujem bol však nízky. S výnimkou ZŠ Mojmírova, kde sa o miesto riaditeľa
uchádzali dve osoby. Vo zvyšku uvedených škôl sa neprihlásil nikto, okrem pôvodných riaditeliek a riaditeľa. Aj
tí však museli prejsť riadnym

výberovým konaním, kde
o ich zvolení rozhodovali
jednotlivé rady škôl.
Vo voľbe boli úspešní všetci
pôvodní riaditelia, menovite:
ZŠ Pribinova - Lenka Herdová,
ZŠ Mojmírova - Viera Striešková, MŠ Kalinčiakova - Hana
Poláková, CVČ Zlaté Moravce
- Jozef Zlatňanský. Vo funkcii
budú na ďalších päť rokov.

Odovzdanie
dekrétov
Staronoví riaditelia si svoje
menovacie dekréty prevzali
z rúk primátora Dušana Husára na pôde Mestského úradu v Zlatých Moravciach vo
štvrtok 27. júna 2019, jeden
deň pred koncom školského
roka. Husár pri odovzdávaní

dekrétov poblahoželal úspešným kandidátom a zaprial
im v ich práci všetko dobré.
„Blahoželám im a teším sa na
ďalšiu spoluprácu. Prajem im
hlavne veľa úspechov, čo sa
týka vzdelávania ale aj úspechov v rôznych projektoch,
ktoré školy realizujú,“ povedal.
Aktu odovzdávania dekrétov sa zúčastnila aj Danuša
Hollá, vedúca Oddelenia školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Zlatých Moravciach. Tá hodnotí doterajšiu
vzájomnú spoluprácu riaditeľov a mesta, z ich predchádzajúceho volebného obdobia, kladne. „Som veľmi rada,
že sa im podarilo uspieť aj
v tomto najnovšom výberovom konaní. Dúfam, že spolupráca bude aj naďalej veľmi
dobrá, že budeme navzájom
dobre vychádzať,“ dodala.
(pokračovanie na str. 2)

Strana 02

SPRAVODAJSTVO

August 2019

Staronoví riaditelia škôl si prevzali menovacie dekréty
(pokračovanie zo str. 1)

Vízia ďalšej práce na
Pribinke

zrekonštruovanie športového
areálu a vybudovanie altánku pre žiakov na vyučovanie
v prírode.

V Mojmírke pokračujú
v rozbehnutom

Lenka Herdová
Ako pre nás uviedla riaditeľka Pribinky Lenka Herdová, počas svojho nasledujúceho päťročného funkčného
obdobia chce budovať otvorenú a modernú školu s dobrým menom vo verejnosti,
ktorá komunikuje so žiakmi,
rodičmi, mestom, školami, inštitúciami a okolím. Zároveň
chce neustále skvalitňovať
výchovno-vzdelávací proces
a výchovné pôsobenie školy,
zabezpečiť vysokú odbornosť
a motiváciu pedagogických
zamestnancov ako aj optimálne zdravé pracovné prostredie.
„Ako riaditeľka chcem, aby
základným výsledkom nášho snaženia bol všeobecne
vzdelaný a rozhľadený absolvent školy, ktorý získa kvalitné
základy pre svoj ďalší rozvoj
a uplatnenie. Naďalej bude
pre mňa prioritou rozvíjanie
kritického myslenia a sebahodnotenia žiakov, využívanie
inovatívnych foriem a metód,
aj pomocou projektu – „Inovácia foriem a metód vo vyučovacom procese na základnej škole“, ktorý štartujeme
v septembri 2019,“ vysvetľuje
Herdová, ktorá má záujem pokračovať aj v rozpracovaných
projektoch z jej predchádzajúceho päťročného obdobia.
Na Pribinke chce v budúcnosti zrealizovať i nové investičné aktivity, konkrétne

Viera Striešková
Riaditeľka ZŠ Mojmírova
Viera Striešková má rovnako
ako jej kolegyňa z Pribinky
konkrétnu predstavu o ďalšom riadení jej zverenej školy. Chce pokračovať v projektoch zameraných na podporu
čitateľskej, finančnej gramotnosti žiakov a v projekte zameranom na zdravie, ovocie
do škôl. Jej cieľom je taktiež
podpora talentovaných žiakov
individuálnym prístupom, prípravou na vedomostné súťaže
i športové aktivity v rámci Národného programu boja proti
nadváhe a obezite.
„Využívaním inovatívnych
metód a foriem práce vo výchovno-vyučovacom procese a moderných pomôcok
chcem zabezpečiť tvorivé
osvojovanie si poznatkov a vedomostí žiakmi. Pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budem
aj naďalej vytvárať priestor
zohľadňujúci tieto potreby.
Zároveň chcem vo vyučovacom procese aktívne využívať novovytvorené učebne
– dielne, biochémia, knižnica a športový areál s multifunkčným ihriskom,“ približuje
Štriešková svoje ďalšie plány.
Ďalej chce pokračovať vo

vytváraní priestoru a možností pre organizovanie záujmových a výchovných aktivít
a podujatí v mimo vyučovacom čase. Zapájať rodičov do
formovania, smerovania a práce školy, budovať kladný vzťah
medzi školou, rodičmi a verejnosťou na základe partnerstva, pokračovať v začatých
projektoch so záchrannými
zložkami. Rovnako chce podporovať aj učiteľov v ďalšom
vzdelávaní a upevňovať ich
kolektív a motiváciu.

vedeli uplatniť v budúcnosti,“
uviedla Poláková, ktorá chce
na svojej škole vytvárať pre
deti, ale aj pre ich rodičov, také
prostredie a atmosféru, aby sa
tam cítili „ako v jednej veľkej
rodine.“

Podpora úspešných
športovcov

Ako v jednej rodine
Jozef Zlatňanský

Hana Poláková
Svoje plány nám predostrela aj riaditeľka MŠ Kalinčiakova Hana Poláková. Jej cieľom
na nasledujúcich päť rokov je
zapájať sa do rôznych projektov, rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným
štýlom, aby sa zamedzilo vysokej chorobnosti detí a s tým
súvisí aj podpora pohybovej
aktivity detí.
„Naďalej chcem vytvárať
priestor a možnosť pre krúžkovú činnosť a podporovať
tak rozvoj špecifických spôsobilostí detí. Chcem získané a nadobudnuté profesijné a odborné kompetencie
učiteliek aplikovať v edukačnom procese výučby. Taktiež
chcem pokračovať v začatých projektoch a vo zveľaďovaní materskej školy, aby
deti, ktoré navštevujú našu
škôlku pociťovali lásku a získané vedomosti a poznatky

Riaditeľ Centra voľného času
Jozef Zlatňanský je na svojom
poste viacero volebných období. Aj on má záujem pokračovať v začatej práci, ktorá, ako hovorí, je rozrobená
už niekoľko rokov. „Hlavne
starať sa o to, aby voľný čas
mládeže bol využitý aktívne,
najmä pohybom – športom.
Robiť to, či už v rámci príležitostnej záujmovej činnosti,
pri rôznych športových akciách a rovnako aj v rámci pravidelnej záujmovej činnosti,
prostredníctvom krúžkov. To
sú tie základné veci,“ povedal.
V CVČ je podľa jeho slov stále čo robiť a vylepšovať, hlavne čo sa týka materiálno-technického zabezpečenia. Chce
preto dokončiť projekty, ktoré
sa v centre začali realizovať.
Týkajú sa predovšetkým technického stavu budovy CVČ,
ihriska a telocvične.
Zvýšenú pozornosť a podporu chce venovať talentovaným a úspešným deťom, ktoré dobre reprezentujú mesto
Zlaté Moravce na domácich
ale aj zahraničných súťažiach.
Peter Klimant
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Mestu bola schválená vysoká dotácia. Peniaze
pôjdu na vybudovanie zavlažovacieho systému
Mesto Zlaté Moravce bolo úspešné so svojou žiadosťou
o nenávratný finančný príspevok na podporu a budovanie vodozádržných opatrení. Za získané peniaze sa
vybuduje zavlažovací systém na mestskom štadióne,
ktorý bude na zavlažovanie využívať dažďovú vodu.
Dotácia bola schválená
z operačného programu
Kvalita životného prostredia, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky. Celkové oprávnené výdavky projektu sú
vo výške 160 361 eur. Dotácia bola udelená vo výške 152 343 eur. Zvyšných
8 018 eur zaplatí naša samospráva v rámci povinného spolufinancovania
projektu.

Ako informoval magistrát,
za tieto peniaze sa zrealizuje nákup vybavenia a vybudovanie zavlažovacieho
systému, vrátane systému
na zachytávanie dažďovej
vody. Tento systém bude
inštalovaný na strechách
budov mestského štadióna.
„Zrážková voda bude zachy távaná do záchy tnej
nádr že. Následne bude
táto voda v yužívaná pri
zavlažovaní trávnika na

f utbalovom ihrisku pri
mestskej telocvični vybudovaním zavlažovacieho
systému v rámci oprávnených v ýdavkov pro jek tu,“ uvie dlo mes to.
V súčasnos ti prebieha

verejné obstarávanie. Po
jeho ukončení sa začne
s realizáciou celého projektu.

Peter Klimant

Mestská polícia s novým služobným autom
Mestská polícia v Zlatých Moravciach pri svojej práci
používa jedno služobné vozidlo. To už ale malo svoje
roky a najazdené kilometre. Samospráva sa preto rozhodla zakúpiť zo svojho rozpočtu nové auto. Ide o rovnaký model, ako bolo to pôvodné.

Mestskí policajti s novým služobným vozidlom.
Nové vozidlo mestskej polície bolo zakúpené v mesiaci
júl 2019. Ide o automobil Dacia Duster. „S týmto modelom sme mali doposiaľ dobré

skúsenosti, preto sme si ho
vybrali opäť, s čím bola stotožnená aj príslušná odborná komisia mestského zastupiteľstva,“ vyjadril sa Marián

Takáč, náčelník mestskej polície.
Automobil bol zakúpený
na leasing v hodnote 18 050
eur. V tejto sume je zahrnutá
akontácia a 48 mesačných
splátok. Ďalších vyše 2050
eur stál maják aj s príslušenstvom. Označenie auta farbami zlatomoravskej mestskej polície vyšlo na sumu
200 eur.
Ako povedal náčelník Takáč, toto vozidlo bolo zakúpené najmä pre ľudí, aby
mestská polícia mohla byť
plne nápomocná pri riešení ich problémov a na to pri
svojich výjazdoch potrebuje
spoľahlivý automobil. „Každé
jedno oznámenie od občanov na linke 159 je potrebné
preveriť. Hliadka musí dôjsť
na miesto a zistiť, čo sa deje.

A na to je používané služobné auto,“ vysvetľuje.
Pôvodná Dacia, ktorú
mestská polícia využíva od
roku 2011 a má najazdených
viac ako 230-tisíc kilometrov, ostáva aj naďalej v rukách mestských strážcov
zákona. To, že majú aktuálne k dispozícii dve autá, ale
neznamená, že budú po Moravciach jazdiť dve motorizované hliadky. Podľa slov
náčelníka to nedovoľuje
personálny stav jeho jednotky. „Staré vozidlo bude
slúžiť ako náhradné vozidlo.
Ak bude potrebné, tak sa využije. Napríklad pri organizovaní jarmoku budeme môcť
uzavrieť cestu efektívnejšie,
dvoma autami,“ dodal Takáč.
Peter Klimant
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Časť stropu starej budovy kina sa prepadla.
Rekonštrukcia je v nedohľadne
Scenár, o ktorom sa hovorilo už dlhšie, sa naplnil. Prepadla sa časť stropu starej budovy zlatomoravského
mestského Kina Tekov na Župnej ulici. Mesto napriek
tomu jej rekonštrukciu zatiaľ neplánuje. Čaká sa na pomoc z európskych štrukturálnych fondov.
K havárii došlo niekedy
v prvej polovici leta. Strop sa
prepadol priamo v sále kina.
Diera je tak veľká, že cez ňu jasne vidieť trámovú konštrukciu
strechy. Veľké kusy sutín dopadli rovno na sedačky. Mnohé
sa pri páde poškodili.
„Som z toho veľmi smutný.
Len ťažko sa mi k tomu vyjadruje. V tej budove sa premietalo vyše 60 rokov a ja som tam
začal predávať lístky pred neuveriteľnými 45 rokmi,“ hovorí
vedúci Kina Tekov Stanislav Ivanovič. „Pochopiteľne mi tá budova prirástla k srdcu a bol to
môj druhý domov. Postupne
som však pozoroval, ako začína
odchádzať parný kotol, zateká
strecha, a preto som oznámil
ešte bývalému vedeniu mesta,
že je potrebné začať postupne
s rekonštrukciou celej budovy. Nakoľko mesto neprejavilo žiadny záujem s tým niečo
robiť, dopadlo to tak, ako som
predpokladal,“ povedal.

Peniaze sa použili
inde
Bývalá budova Kina Tekov
je priamo majetkom mesta. V minulosti bola v správe

Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ). To ju ale
v roku 2014 odovzdalo späť
samospráve pre jej zlý technický stav. V tom roku bola
budova pre verejnosť úplne
uzatvorená a v súčasnosti sa
už nijako nevyužíva. Kino bolo
presťahované do zlatomoravského kaštieľa – sídla MSKŠ,
v ktorom sa premieta od novembra 2015 až do súčasnosti.
Podľa slov primátora Dušana
Husára havarijný stav na budove pretrváva od spomínaného roku 2014. Okrem nedostatkov, ktoré vyššie uviedol
vedúci kina, sa postupne začal
nebezpečne odúvať strop, čo
sa teraz ukázalo ako najväčší problém. „V roku 2016, ako
som nastúpil do funkcie primátora, som bol osobne pozrieť túto budovu a strop bol
už vtedy odutý a hrozilo, že sa
prepadne,“ povedal.
Ako už vieme, nakoniec aj
skutočne padol. Keďže sa o riziku jeho pádu vedelo už dlhšie, prečo sa tejto havárii vopred nijako nezabránilo? „Žiaľ,
nebolo to možné finančne zabezpečiť. Peniaze z rozpočtu
sme po minulé roky radšej

Sutiny zo stropu zavalili časť sedačiek.

Diera v strope je rozsiahla niekoľko metrov.
použili na opravy budov vo
vlastníctve mesta, ktoré sú
v súčasnosti aktívne využívané, ako napríklad budovy škôl
a školských zariadení. Takéto
budovy majú jednoducho
prednosť,“ odpovedal Husár.

Uvažovalo sa
o predaji
Mestské zastupiteľstvo sa
v minulom volebnom období zaoberalo myšlienkou predaja tejto budovy vo verejnej
obchodnej súťaži, čím by sa
mesto od celého problému
odbremenilo. Väčšina poslancov ale tento návrh zamietla
pre historickú hodnotu budovy a možnosti jej ďalšieho
využitia v budúcnosti.
„Po neodsúhlasení tohto návrhu sme sa rozhodli, že staré
kino skúsime opraviť z finančných prostriedkov európskych
štrukturálnych fondov. Aktuálne to stále sledujeme. Pokiaľ
vyjde nejaká výzva, určite sa
do nej zapojíme a ak budeme úspešní a získame dotáciu, budova sa opraví a začne
sa opäť využívať,“ hovorí primátor. Dodal, že rekonštrukcia
hradená čisto z mestských peňazí je nereálna. Odhaduje, že
kompletná oprava by pohltila
až 600-tisíc eur.
Zmysel podľa neho nemajú
ani nejaké čiastkové investície
hradené z mestského rozpočtu. „Ak by sme investovali do

základnej sanácie a teoreticky by sme boli v budúcnosti
úspešní so žiadosťou o dotáciu z eurofondov, tak by tie
naše peniaze, ktoré by sme do
toho dali, boli zbytočne minuté. Je lepšie ich postupne
investovať do iných budov,
ktoré sú riadne využívané“
vysvetľuje Husár.
Mesto tak ani po páde časti stropu nevykoná na budove žiadnu opravu. Minimálne
zo strany magistrátu nebude
na mestskom zastupiteľstve
predložený žiadny návrh na
vyčlenenie peňazí pre tento
účel. Husár totiž očakáva, že
v roku 2020 by sa mohli objaviť výzvy na predkladanie projektov financovaných z európskych fondov, do ktorých by
sa mohlo naše mesto zapojiť.
Kino na Župnej ulici podľa neho už ale zrejme nikdy
nebude. „Na obnovu kín výzvy nie sú. O dotácie sa chceme uchádzať s projektom na
rekonštrukciu budovy pre
účel vytvorenia určitého administratívneho a vzdelávacieho centra, ktoré by mohli
využívať rôzne spoločenské
a kultúrne organizácie nášho
mesta,“ dodal. Ak samospráva
nezíska žiadne peniaze z eurofondov, budú sa vraj hľadať
iné riešenia. Aké presne, však
nateraz neprezradil.
Peter Klimant
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Zlatomoravecký jarmok s veľkou novinkou
Do otvorenia tradičného Zlatomoraveckého jarmoku
ostáva len niekoľko týždňov. Mestské stredisko kultúry
a športu už zverejnilo jeho kompletný kultúrny program.
Oproti minulým ročníkom sa môžeme tešiť na veľkú
novinku.
Je zvykom, že Zlatomoravecký
jarmok sa koná vždy v posledný
septembrový piatok a sobotu.
Okrem rozmanitých stánkov
s dobrotami a remeselnými
výrobkami sa ľudia môžu vždy
počas týchto dvoch dní tešiť aj
na nemalú dávku kultúry. Kultúrny program prebieha v oba
jarmočné dni. V minulých ročníkoch bola ale sobota v skrátenom režime. Vystúpenia zvykli
končiť na obed. Tento rok to však
bude iné.
„Návštevníci jarmoku si budú
môcť po prvýkrát užiť plnohodnotný dvojdňový kultúrny
program. To znamená, že sobotné vystúpenia nebudú končiť na
obed, ako to bolo zvykom. Práve
naopak, zábava bude v tomto
čase len začínať. Program bude

trvať až do neskorej 23.00 hodiny,“ informovala Simona Holubová, riaditeľka Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ),
ktoré je spoločne s mestom
hlavným organizátorom jarmoku.
Ako ďalej uviedla, o predĺžení
kultúrneho programu uvažovali organizátori už dlhšie. „Vďaka
podpore pána primátora Dušana Husára a finančnej podpory
z mesta sa nám to konečne tento rok podarilo zrealizovať,“ povedala spokojná riaditeľka.
MSKŠ malo zo svojho rozpočtu k dispozícií na zostavenie
celého jarmočného programu
16-tisíc eur. Všetky tieto peniaze
boli využité. Program bol podľa
Holubovej zostavený tak, aby si
v ňom každý niečo našiel. „Snažili

sme sa uspokojiť všetkých, čo
naozaj nie je ľahké a nie vždy sa
to dá. Myslím si ale, že sa nám
to celkom podarilo. Zatiaľ sú na

program len pozitívne ohlasy,“
dodala.
Peter Klimant

Zlatomoravecký jarmok 2019, program
Piatok 27. september

Sobota 28. september

$ 14.00 hod. – otvorenie jarmoku primátorom mesta, vystúpenie detí materských škôl,
$ 14.30 hod. – vystúpenie
detí ZUŠ,
$ 15.00 hod. – vystúpenie
detí CVČ,
$ 15.30 hod. – Tanečná škola
Old School Brothers,
$ 16.00 hod. – FC ViOn Zlaté
Moravce – Vráble – prezentácia, Street Lup,
$ 16.30 hod. – FS Chyzerovčanka,
$ 17.00 hod. – FS Zlatomoravčianka,
$ 18.00 hod. – HS Len Tak,
$ 19.30 hod. – HS INSIDE,
$ 21.00 hod. – Peter Bič
Project.

$ 10.00 – hod.– DFS Zlatňanka,
$ 10.30 – hod. – SS Babička,
$ 11.00 – hod. – FS Kolovrátok,
$ 11.30 – hod. – FS Inovec,
$ 12.00 – hod. – FS Skalka
Hosťovce,
$ 13.00 – hod. – Márnosť
šedivá,
$ 15.00 – hod. – DRIŠLÁK,
$ 17.00 – hod. – ABBORN GENERATION ABBA TRIBUTE,
$ 19.30–hod.–Mafia corner,
$ 21.00 – hod. – Dominika
Mirgová,
$ 22.00 – hod. – DJ SPIRIT.

Moderátor jarmoku:
Lukáš „Wimix“ Belica

Nemocnica Zlaté Moravce otvorila zrevitalizované
oddelenie vnútorného lekárstva
Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, odovzdala do prevádzky zrevitalizované priestory oddelenia vnútorného lekárstva, ktoré prešlo potrebnou
modernizáciou.
Hospitalizovaní pacienti sa
odteraz budú liečiť v krajšom
a novšom prostredí. Prispela k tomu revitalizácia všetkých priestorov pre pacientov a zdravotnícky personál,
zavedenie nového komunikačného systému pacient-sestra a vybudovanie hygienickej časti pre hendikepovaných
pacientov. Záujmom zdravotníckeho zariadenia je vytvorenie dobre fungujúceho oddelenia využívajúceho nielen

inovatívne metódy diagnostiky a liečby ochorení, ale aj
vybudovanie kvalitného prostredia.
Oddelenie vnútorného lekárstva aktuálne disponuje
25 lôžkami, z toho 5 lôžkami
jednotky intenzívnej starostlivosti, prioritne slúžiacich pre
pacientov zo spádovej oblasti v zlatomoravskom regióne.
,,Obnovená nemocničná
časť je modernejšia, estetickejšia a s vyšším hygienickým

štandardom, čo prispeje k pozitívnemu vnímaniu pobytu
na oddelení zo strany pacientov. Hlavným zámerom rekonštrukcie bolo zlepšenie prostredia určeného na
poskytovanie a výkon zdravotnej starostlivosti,“ uviedol
Miroslav Jaška, predseda predstavenstva Nemocnice Zlaté
Moravce.
Interné oddelenie poskytuje
komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej
populácie v oblasti vnútorných chorôb, predovšetkým
včasnú a správnu diagnostiku,
liečbu, určenie prognózy vnútorných chorôb, ich následkov

a komplikácií pacientom zo
spádovej oblasti a tiež pacientom preložených z iných zdravotníckych zariadení. Má povahu akútneho, všeobecne
zameraného oddelenia, ktoré zabezpečuje zdravotnú
starostlivosť v nepretržitej
prevádzke pre dospelých pacientov, ktorí majú vnútorné
choroby a vyžadujú diagnostiku a liečbu, ak tomu zodpovedá stav pacienta, respektíve
nie je možné poskytnúť mu
ambulantnú starostlivosť.

Mgr. Alžbeta Sivá,
AGEL SK a.s.
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Návšteva detí z letného tábora v knižnici
Školský rok sa skončil a deťom sa začali vytúžené prázdniny. Centrum voľného času
v Zlatých Moravciach každoročne počas prázdnin organizuje pre deti zo Zlatých
Moraviec a okolia denný letný tábor. Inak tomu nie je ani
tento rok. Počas troch turnusov
je pre deti pripravený zaujímavý a bohatý program, či už sú
to celodenné výlety alebo iné
kultúrne a vzdelávacie aktivity.
Deti z letného tábora zavítali
aj do našej knižnice. Vo štvrtok
4. júla 2019 nás navštívilo 40
detí v sprievode svojich vedúcich. Keďže prišli do knižnice,
čakali tu na nich súťaže a aktivity spojené s knihou.
Tety knihovníčky predstavili deťom knihu s názvom

„PREČO? AKO?“, v ktorej sa nachádza mnoho zaujímavostí
na rôzne témy. Po prečítaní
úryvkov z knihy preverili znalosti detí otázkami a musíme
povedať, že počúvali naozaj
pozorne a v odpovediach obstáli na výbornú. Svoju zručnosť a fantáziu využili deti aj
pri vystrihovaní a vyfarbovaní
záložiek do kníh, ktoré si na pamiatku zobrali domov.
Druhá návšteva knižnice deťmi z letného tábora sa uskutočnila v pondelok 8. júla 2019
v popoludňajších hodinách.
Na úvod bol pripravený literárny kvíz s otázkami o knihách,
tvorcoch kníh, rozprávkach
a knižnici. Druhá úloha preverila, ako deti poznajú spisovateľov pre deti a mládež. Opäť nás

mnohí svojimi znalosťami milo
prekvapili. V závere návštevy
ukázali svoju šikovnosť pri vytváraní rozprávkového pexesa. Na pripravené kartičky nakreslili rozprávkové postavičky
z rôznych známych rozprávok,
čím vzniklo originálne pexeso,
aké nemá nikto iný.
Veríme, že deti si v knižnici

oddýchli a chvíle strávené
u nás boli pre ne príjemné, zábavné a možno i poučné. Prajeme pekný zvyšok prázdnin,
slnečné leto a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Alena Malá,
vedúca knižnice

Zlatomoravecké
folklórne slávnosti 2019
Rok sa s rokom stretol a priaznivci ľudovej kultúry v Zlatých
Moravciach si pre vás opäť pripravili program venovaný jej javiskovému spracovaniu. Už po
piatykrát bude posledná augustová nedeľa venovaná vystúpeniu zlatomoravských folklórnych
telies a nebudú chýbať ani zaujímaví hostia.
Keďže sa jedná o piaty ročník,
boli na podujatie prizvaní viacerí
hostia. Tento rok to bude Klub
autentického folklóru Hojana,
ktorý pôsobí v Žiline, Gajdošskí

Trogári z Veľkého Zálužia a nebude chýbať ani Detský folklórny súbor Vtáčnik z Prievidze.
Nezabudnite, poslednú augustovú nedeľu, čiže 25. 8. 2019.
Začíname o 15.00 hod. v Mestskom amfiteátri v Zlatých Moravciach a samozrejme, nebude
chýbať ani jarmok remeselníkov.
Programu bude predchádzať aj
krojovaná svätá omša, ktorá sa
uskutoční o 11.00 hod. v Kostole
sv. Michala Archanjela. Tešíme
sa na vás.
OZ Tribeč

Tanečná show Centra
voľného času 2019
Projekt Tanečná show 2019
pre región Zlaté Moravce bol
záverečným vyvrcholením
činnosti tanečných záujmových útvarov CVČ Zlaté Moravce – TS Mbody, TS Piruett, krúžok Break Dance, New
Dance Company. Podujatie
bolo realizované za finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja -odbor
školstva, RZ pri CVČ Spektrum, Mestského strediska
kultúry a športu Zlaté Moravce v dňoch 20. júna a 21.
júna 2019 o 9.00 hod. pre
základné školy mesta Zlaté
Moravce a o 16.00 hod. pre

verejnosť za účasti pozvaných hostí. V búrlivej atmosfére sa na pódiu Divadelnej sály MSKŠ vystriedalo 198
účinkujúcich rôznych  vekových kategórií v 20 choreografiách pod vedením vedúcich tanečných krúžkov
CVČ Zlaté Moravce. Fotodokumentácia z vystúpení
bola zverejnená na webovej
stránke Mesta Zlaté Moravce
a webovej stránke CVČ Zlaté
Moravce.

Mgr. Jozef Zlatňanský,
riaditeľ CVČ Zlaté Moravce
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Magická krása symbolov
Symboly priťahujú ľudstvo od nepamäti svojou fascinujúcou krásou so záhadnými tvarmi. Ich nádherná
farebnosť sa stáva inšpiráciou pre mnohých výtvarných
umelcov.
Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre
otvorilo v nedeľu 7. júla 2019 pre
milovníkov umenia zaujímavú
výstavu obrazov magickej krásy symbolov a tvarov v tvorbe
amatérskej výtvarníčky Alice
Remišovej z Hosťoviec. Okrem
vlastnej výtvarnej tvorby predstavuje vo svojich dielach námety z východnej mytológie.
Patria k nim Tibetské mandaly,

tajomné obrazy maľované akrylovou technikou s fascinujúcimi
kruhmi energie. Óm alebo aum,
najposvätnejšia slabika v hinduizme, ktorá symbolizuje nekonečné brahma a celý vesmír.
Jing a jang, dve navzájom sa
doplňujúce sily, ktoré sa nachádzajú v každej živej a neživej časti vesmíru. Nechýba ani
stvárnený Keltský povrázok,
prastarý symbol, ktorý nemá
začiatok ani koniec a iné.

Autorkin výtvarný
životopis
Alica Remišová celý svoj pracovný život pôsobila ako učiteľka základnej školy, kde svoje
umelecké cítenie odovzdávala
žiakom na hodinách výtvarnej
výchovy. Počas svojej pedagogickej praxe sa pre nedostatok
času venovala amatérskemu
maľovaniu iba sporadicky. Aktívne tvoriť začala až po odchode do dôchodku, kedy sa
predstavila prvou autorskou
výstavou abstraktných výtvarných diel v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach pod

názvom Akryl 2008. Takmer po
siedmich rokoch prezentovala svoju výtvarnú tvorbu opäť
v Zlatých Moravciach pod názvom Kvety. Inšpiráciu na túto
tému nachádzala vo svojej rozkvitnutej záhrade. Vystavených
bolo približne dvadsať obrazov
namaľovaných akrylovou technikou. Magická krása symbolov
je autorkinou treťou výstavou
výtvarnej tvorby v Mestskom
múzeu v Zlatých Moravciach,
ktorá potrvá do 28. augusta
2019.
Anton Kaiser

V Kaštieli Migazziovcov sa konal odborný seminár
Miestny odbor Matice slovenskej v Zlatých Moravciach
spoločne s Mestským strediskom kultúry a športu zorganizovali odborný seminár pod názvom Zlaté Moravce
a okolie v časoch Veľkomoravskej ríše. Určený bol pre
žiakov i verejnosť.
Seminár sa uskutočnil
koncom júna 2019 na pôde
Kaštieľa Migazziovcov, ktoré
je sídlom Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých
Moravciach. Rozdelený bol na
dve časti.
Ráno o desiatej hodine sa
uskutočnila prvá časť, ktorá
bola určená pre žiakov a študentov zlatomoravských škôl.
Druhá časť bola cielená na
širokú verejnosť. Začala sa
o 16.00 hodine. Zúčastniť sa

jej mohol každý, kto mal záujem vypočuť si niečo z našej
histórie.
Na seminári so svojou prednáškou vystúpil historik Jarolím Koprda. Hovoril o všeobecných dejinách nášho
mesta a okolia v časoch Veľkomoravskej ríše. Špeciálnu
pozornosť venoval hlaholike
– prvému písmu Slovanov.
Seminár si prišlo pozrieť niekoľko desiatok žiakov a občanov.

Kaštieľ Migazziovcov
Nejde o prvú takúto akciu,
ktorá sa v našom meste uskutočnila. Na jar Matica slovenská organizovala prednášku
zameranú na obdobie dejín
Zlatých Moraviec, kedy bolo
mesto v držbe Forgáčovcov a Paluškovcov. Keďže zo

strany ľudí je o takéto akcie
záujem, Miestny odbor Matice Slovenskej má v pláne
aj v budúcnosti organizovať
podobné odborné podujatia.

Peter Klimant
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Pribinka na medzinárodnej konferencii na Cypre
V rámci programu eTweening sa v dňoch 16. júna
až 18. júna 2019 konal na
Cypre odborný workshop
zameraný na profesionálny
rozvoj pod názvom Zmena školskej kultúry smerom
k demokratickej škole. Zúčastnilo sa ho 80 učiteľov
z celej Európy. Zo Slovenska
boli na túto konferenciu vybraní dvaja učitelia. Je preto
pre nás veľká česť, že naša
zamestnankyňa, učiteľka anglického jazyka Gabriela Čásarová reprezentovala našu
školu i krajinu na tejto konferencii.
Tieto medzinárodné konferencie majú za cieľ nielen oboznámiť účastníkov
s programom eTwinning
a ponúknuť možnosť rozvoja európskej spolupráce
s použitím IKT, ale hlavným
cieľom je ponúknuť profesijný rozvoj v konkrétnej oblasti, na ktorú sú zamerané.
Do programu eTwinning

sa naša škola zapája už po
druhý rok. Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných
informačných a komunikačných technológií za účelom
vytvorenia partnerstiev európskych škôl . „E“ je skratka
pre elektronický a „twinning“
znamená partnerstvo, družba. eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu,
s ktorou môžete realizovať
inovatívne školské projekty
v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je
všetko, eTwinning je ideálny
na výmenu informácií a skúseností s kolegami – učiteľmi
z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.
V rámci konferencie sa prezentovali nasledovné témy:
Prezentovanie kultúry rovnosti a zdieľanej zodpovednosti v školách; Zastavenie
nenávisti na internete – posilnenie demokratického

občianstva; Vyučovanie kontroverzných tém v kontexte
výchovy k ľudským právam
a výchovy k demokratickému občianstvu; Aplikovaná
demokracia: príklady ekoškôl; Pomoc žiakom – migrantom integrovať sa do
školského systému hostiteľskej krajiny vďaka eTwiningu.

Veríme, že naša škola využije získané poznatky a nové
kontakty s učiteľmi z celej
Európy v ďalších etwinningových projektoch, v ktorých plánujeme pokračovať
aj naďalej.
PhDr. Gabriela
Čásarová, PhD.

Deň so záchrannými zložkami na Mojmírke
V areáli Základnej školy Mojmírova zasahovali hasiči a policajti. Nešlo však o skutočné zásahy, príslušníci
záchranných zložiek prišli deťom priblížiť svoju prácu.

Cieľom podujatia bolo žiakom ukázať, čo všetko spadá

do úloh záchranných zložiek,
ako presne vyzerá ich práca

a ako sa majú bežní ľudia zachovať pri rôznych kritických
situáciách. To všetko deťom
ukazovali dobrovoľní hasiči
zo Žitavian, zlatomoravskí
mestskí policajti a štátni policajti, ktorí prišli odprezentovať aj prácu psovodov pri
policajných zásahoch.
„Ide o nádhernú akciu. Som
veľmi rada, že členovia záchranných zložiek prišli do
našej školy. Deti si mohli
vyskúšať napríklad hasenie
ohňa, mohli nazrieť do policajného auta, bolo im ukázané, ako sa zachraňuje človek
pomocou umelého dýchania. Šlo teda aj o praktické

veci, ktoré je určite dobré poznať,“ povedala Viera
Striešková, riaditeľka školy,
podľa ktorej žiakov najviac
zaujal zásah hasičov, pri ktorom došlo k haseniu priameho ohňa.
Súčasťou Dňa so záchrannými zložkami boli aj tvorivé
dielne. Žiaci tu mohli kresliť, vyfarbovať, či dokonca
si vytvárať vlastné odznaky
a magnetky s motívom záchranných zložiek, ktoré si
mohli so sebou zobrať domov.

Peter Klimant
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Rozlúčka predškolákov v Materskej škole Štúrova          
V utorok 18. júna 2019 sa naši predškoláci poslednýkrát ukázali pred svojimi rodičmi, súrodencami a známymi ako škôlkari. S blížiacim sa koncom školského roka
nastal čas rozlúčky.
Predviedli sa spevom a tancom, za čo boli odmenení
potleskom. Básňami sa poďakovali pani kuchárkam, pani
upratovačkám aj pani učiteľkám. A nemohlo chýbať ani
tradičné pasovanie za prvákov.
Nastal čas lúčenia a ako sa
patrí, okrem krásnych spomienok na čas strávený v materskej škole si naši predškoláci
odniesli na pamiatku darčeky
a knižky a samozrejme, nechýbala ani torta, na ktorej si

všetci veľmi pochutili. Rodičia sa predškolákom postarali
o chutné občerstvenie, ktoré
im určite po skvelom výkone
dobre padlo.
Na záver všetky deti, ktoré
opúšťajú našu materskú školu, symbolicky vypustili balóny so svojimi menami, ktoré
vyleteli ďaleko-ďaleko a my
sme ich sledovali až pokiaľ
nám úplne nezmizli z dohľadu. Všetkým našim predškolákom prajeme, aby v septembri

s radosťou nastúpili do vytúženej školy, aby boli naďalej takí
šikovní a robili všetkým okolo
seba radosť.
Na konci školského roka sa
pani riaditeľka Ivana Homolová a kolektív MŠ Štúrova chce

poďakovať rodičom a všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
podporili materskú školu a za
spoluprácu. ĎAKUJEME .
Ivana Micheličová,
MŠ Štúrova

Žiaci Mojmírky na odbornej prednáške
v Topoľčiankach

Les má pre človeka obrovský význam a človek by sa mal
naučiť oň starať od detstva.
Mládež si potrebuje vybudovať osobný vzťah k životnému prostrediu, avšak v meste
sa tento dôležitý aspekt vytráca. Práve pre tento účel je
výbornou voľbou zážitkové
učenie. Odštepný závod v Topoľčiankach, štátne lesy SR, sa
snaží prehlbovať záujem verejnosti o les rôznymi aktivitami a ponukami pre verejnosť.

Koncom školského roka takúto ponuku prijala aj Základná
škola Mojmírova zo Zlatých
Moraviec.
Žiaci siedmeho ročníka sa
v Topoľčiankach dozvedeli
o práci poľovníkov, lesníkov
a význame hospodárenia
v lese. Iniciatíva odštepného
závodu je veľmi kladne hodnotená žiakmi ako aj učiteľmi.
Boli sme veľmi milo prekvapení ako zaujímavo a zároveň
dôkladne vysvetlil pán Martin

Sýkora našim žiakom prácu
lesného personálu. Použil
množstvo príkladov a žiakov
zaujal svojím výkladom, do
ktorého zakomponoval veľa
aktivít. Park v Topoľčiankach je
obľúbeným miestom na oddych a prechádzky mnohých
Zlatomoravčanov. Počas víkendov sa tam stretnete s viacerými známymi. Aj naši žiaci
tam pravidelne chodia s rodičmi. Bola by škoda, keby sme
nevyužili ponuku dozvedieť
sa o ňom viac a podporovať
v budúcej generácii aktívny

prístup k ochrane našich parkov a lesov a života v nich.
Žiaci sa okrem odborného
výkladu o lesníctve a poľovníctve dozvedeli zaujímavé
informácie o pávoch obývajúcich park či minulosti parku,
prešli sa i Oranžériou s tropickými rastlinami. Na záver by
som sa chcela poďakovať pánovi Sýkorovi za profesionálny
a obohacujúci výklad a skvelý
prístup k našim žiakom.
Mgr. Eva Kukučková,
ZŠ Mojmírova
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Úspechy žiakov Gymnázia Janka Kráľa
v predmetových olympiádach a súťažiach
Účasť žiakov Gymnázia Janka Kráľa v krajských, celoštátnych kolách v predmetových olympiádach a súťažiach bola v školskom roku 2018/19 mimoriadne úspešná. Ukázalo sa, že poctivá a systematická príprava na
súťaže prináša výborné umiestnenia.
V priebehu februára až mája
2019 sa uskutočnili viaceré
krajské a celoslovenské kolá
v predmetových olympiádach. Prvým úspechom pre
gymnázium bolo krajské kolo
Olympiády v anglickom jazyku. Náš žiak, Šimon Kéry, sa
umiestnil v kategórii 2A na 1.
mieste a postúpil do celoštátneho kola, kde skončil na peknom 6. mieste a stal sa úspešným riešiteľom. V marci sa naši
žiaci zúčastnili krajského kola
Dejepisnej olympiády v Leviciach. Našu školu reprezentovali v kategórii B Dominik
Magdolen z I.A a Adam Herda
z II. B. Obaja dosiahli pekné
umiestnenia. Dominik Magdolen sa umiestnil na výbornom 1. mieste a Adam Herda
na 5. mieste. Dominik Magdolen postúpil do celoštátneho
kola, v ktorom získal 7. miesto
a stal sa úspešným riešiteľom. V priestoroch Gymnázia

Janka Kráľa sa konalo krajské
kolo Geografickej olympiády,
náš žiak, Jakub Chrenko z III.
A, sa umiestnil na 3. mieste.
Dňa 27. marca 2019 sme mali
zastúpenie aj v krajskom kole
Biologickej olympiády v kategórii B- posterová časť, kde
naša prváčka, Andrea Káčerová, získala 3. miesto.
Osobitne nás teší úspech
tímu našich gymnazistov, zúčastnili sa krajského kola Dejepisnej súťaže gymnázií ČR
a SR. V tomto roku bola táto
náročná súťaž zameraná na
obdobie rokov 1978-1992.
Náš tím tvorili Dominik Magdolen I. A, Petra Astrid Michel II.A, Daniela Huňadyová II. A. Preukázali výbornú
orientáciu v dejinách, čo im
prinieslo vynikajúce 1. miesto.
Postúpili do medzinárodného kola, ktoré sa uskutoční
21. novembra 2019 v českom
meste Cheb.

Milovníci cudzích jazykov a najmä literatúry zožali
úspech na krajskom a celoslovenskom finále súťaže Jazykový kvet v Nitre. V krajskom kole
v kategórii vlastná tvorba (anglický jazyk) získali popredné
umiestnenia- 1. miesto Samuel Valovič VII. D, 2. miesto Šimon Kéry II. B, 3. miesto Lukáš
Fajna II. B, v kategórii prevzatá
tvorba (ruský jazyk) 1. miesto
Vanda Pitterová IV.A, 2. miesto
Simon Stopper II. A, 3. miesto
Daniela Huňadyová II. A. V bilingválnej skupine 1.miesto
získala Elizabeta Debnárová
II. A. V kategórii dráma, vlastná
tvorba 1. miesto získalo divadelné zoskupenie z II. B triedy.
Víťazi v krajskom kole postúpili
do celoslovenského kola, kde
sa našim gymnazistom darilo.
V celoslovenskom kole v kategórii poézia a próza, vlastná tvorba: 3. miesto – Samuel
Valovič so svojou poviedkou
„The Blinding Dark“. V kategórii dráma, vlastná tvorba:
1. miesto – divadelné zoskupenie II.B „Shmoofls“ s hrou
„Once Upon a Time in the
West“ – herecké obsadenie:

Mário Ďuráč, Lukáš Halabuk,
Adam Herda, Denisa Hitková,
Michal Hudec, Šimon Kéry.
V kategórii poézia a próza,
prevzatá tvorba: 2. miesto
získala Vanda Pitterová. V kategórii poézia a próza, prevzatá tvorba, bilingválna skupina
2. miesto – Elizabeta Debnárová.
Okrem vedomostných súťaží gymnazisti preukázali svoje schopnosti aj v mnohých
športových súťažiach. Jessica
Košútová I. A, Viktória Dubcová II. A nás reprezentovali na
Majstrovstvách SR v aerobicu. Veľkú radosť nám urobili
aj naši orientační bežci –Alex
Jelínek II. B, Tomáš Trubáčik II.
B, Marek Brenkus II. A, Aaron
Belmenen I. B, Richard Koprda IV.B, keď na Majstrovstvách
SR v orientačnom behu získali
výborné 4. miesto.
Všetkým našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy, mesta, kraja
a prajeme im veľa ďalších
úspechov.
Mgr. Jana Magdolenová,
RNDr. Renáta Kunová, PhD.
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Venujeme pozornosť životnému prostrediu
V akom prostredí žijeme?
Pijeme čistú vodu? Dýchame
čistý vzduch? Máme v okolí
dosť lúk, lesov a v nich zvieratá a rastliny? A hlavne, zaujímame sa dostatočne
o naše vlastné životné prostredie? Environmentálna výchova, ekológia - to sú témy
v dnešnej dobe veľmi preferované a skloňované. A my sa
práve preto snažíme na hodinách biológie priblížiť žiakom
tieto témy a problémy. Dňa
22. mája sme si pripomenuli
Medzinárodný deň biodiverzity.
Pri príležitosti tohto dňa na
rok 2019 vyhlásili tému „Naša
biodiverzita, naša potrava,
naše zdravie“. Či už sa nachádzate kdekoľvek vo svete,
máte šancu, aby ste mali prístup k väčšiemu množstvu
potravín, ako ho mali vaši rodičia alebo starí rodičia. Aj keď
je ponuka potravín stále rozmanitejšia, globálna strava ako
celok, teda čo ľudia aktuálne

jedia, sa stáva viac homogénnou, jednotnou, a to je nebezpečné. Tohtoročné oslavy sa
zameriavajú na biodiverzitu
ako základ pre naše potraviny
a zdravie. A čo môžeme urobiť my? Napr. jedzme a nakupujme sezónne a lokálne
potraviny.
Ďalším dôležitým dňom bol
5. jún – Svetový deň životného prostredia. Tohtoročná
téma  BOJUJME PROTI ZNEČISTENIU OVZDUŠIA – vyzýva na
boj proti jednej z najväčších
environmentálnych kríz našej doby. Znečistenie ovzdušia sa môže zdať byť zložité,
ale my všetci môžeme urobiť
niečo, aby sme ho znížili. Pochopenie rôznych typov znečistenia a ako to ovplyvňuje
naše zdravie a životné prostredie, nám pomôže podniknúť
kroky na zlepšenie ovzdušia
okolo nás. Hlavnými zdrojmi
znečistenia ovzdušia sú – poľnohospodárstvo, domácnosť,
priemysel, doprava, odpad. So

žiakmi 5. ročníka sme sa téme
životného prostredia venovali
na hodinách biológie.
Najskôr sme sa porozprávali
o téme životného prostredia
a vysvetlili pojem biodiverzita.
A potom sme začali tvoriť. Kreativita žiakov je naozaj úžasná. Vytvorili sme spolu stromy plné živočíchov, čím sme
podporili tému biodiverzity.
Jeden strom – „Strom prianí
prírode“- sme venovali odkazom životnému prostrediu.
Tu žiaci na listy napísali odkaz
prírode a jej ochrane. Prácu

žiakov sme vystavili na paneloch vo vestibule školy. Chceli
sme tým vyjadriť našu podporu ochrane životného prostredia a zvýšiť environmentálne
povedomie všetkých žiakov.
Som rada, že vieme vzbudiť
záujem žiakov o ich životné
prostredie, bude totiž záležať
iba na ich generácii, v akom
prostredí budú raz žiť. Pretože ako povedal L. da Vinci –
„Príroda na rozdiel od človeka
svoje zákony neporušuje.“
PaedDr. Hana Verešpejová

Základná škola Pribinova – Otvorená škola
Učíme deti demokracii prostredníctvom rozvoja demokracie v školách. Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti
s názvom Otvorené školy je
výnimočným projektom. Spája mladých zanietených ľudí
s mladšími žiačkami a žiakmi,

ktorých vzdelávajú o demokratických hodnotách a šíria medzi nimi osvetu o fungovaní
právneho štátu.
Cieľom tohto programu
je podporiť demokratické
prostredie v školách a výchovu
k občianstvu prostredníctvom

rovesníckeho vzdelávania
a práce žiackych školských rád.
Program vychádza z predpokladu, že o tom, ako funguje
demokracia, sa mládež najlepšie naučí jeden od druhého
a v prostredí, kde trávia podstatnú časť svojho dňa. Kľúčové nie sú ani tak knihy a poučky než praktický návod, ako
na to. Zameriava sa na zlepšenie participácie detí a mladých
ľudí na živote školy a jej rozhodovacích procesoch.
Do programu bolo v školskom roku 2018/19 zapojených 7 základných škôl z celého Slovenska. Medzi tieto školy

patrila aj Základná škola Pribinova 1 v Zlatých Moravciach.
Dňa 10. júna 2019 sa v Úrade verejnej ochrankyne práv
v Bratislave stretli riaditelia a zástupcovia škôl, ktoré sa zapojili
do projektu. Mária Patakyová
im s veľkou radosťou odovzdala diplomy za ich neoceniteľný
vklad do problematiky ochrany
ľudských práv na Slovensku.
Diplom od pani ombudsmanky prevzala aj naša pani
riaditeľka Lenka Herdová. S hrdosťou sme si prevzali titul
Otvorená škola 2018/19.
ZŠ, Pribinova 1,
Zlaté Moravce
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Materská škola v Prílepoch: A takto sme si to užili...
Materskú školu v Prílepoch v školskom roku 2018/2019
navštevovalo 15 detí vo veku od 2,5 roka do 6 rokov.
Vekové zloženie detí naznačovalo výmenu generácie
a omladenie kolektívu MŠ. Tejto skutočnosti sme prispôsobili aj náš vzdelávací proces a prevažnú väčšinu
akcií sme naplánovali na koniec šk. roka – mesiac jún.
Naše aktivity sa však začali oveľa skôr.
V mesiaci október sme pre
našich starých rodičov pripravili program, s ktorým deti vystúpili v kultúrnom dome. Vystúpili len staršie deti, nakoľko
maličké sa ešte len prispôsobovali režimu v MŠ.
V priebehu roka nás navštívilo divadielko Včielka s rozprávkou Divotvorný hrnček, kde
sa deti mohli presvedčiť, aké
je dôležité používať slovíčka,
ako my hovoríme „zázračné“
prosím a ďakujem.
Na Vianočnej besiedke deti
už vystupovali oveľa smelšie a predstavili svoje básne
a piesne, už tu ukázali svoj potenciál. Rodičia pripravili darčeky na Vianočnú burzu, za čo
im ďakujeme.
Na návštevu k nám prišla aj
speváčka Simsalala, ktorá prostredníctvom piesní a tancov
vysvetlila a porozprávala deťom o remeslách a o povolaniach. Spoločne sa deti naučili cvičiť na pieseň „Cvičme,“
s ktorou potom vystúpili aj na
otvorení športového ihriska
v Prílepoch
Pri príležitosti Fašiangov nás

navštívili členovia speváckej
skupiny Kolovrátok a ukázali
našim deťom, ako sa voľakedy
páralo perie na dedine. Deti
to veľmi zaujalo a ich malinké
prstíky párali perie jedna radosť. Popri spoločnej práci si
aj zaspievali fašiangové piesne
a dobrá nálada pri výborných
šiškách a fánkach nemala konca kraja.
V máji sme opäť potešili naše
mamičky, babičky svojou kyticou piesní, básní a tancov ,
ktoré deti predniesli pre celú
časť obce Prílepy. Tentokrát
vystúpilo všetkých 15 detí
a pre mnohé z nich to bola
premiéra, ktorú však zvládli
na výbornú.
A prišiel mesiac jún, kedy
naše deti dostali od nás učiteliek to naj. Pri príležitosti MDD
sme pripravili akcie a podujatia, ktoré v deťoch zanechali určite hlboké zážitky. Začali
sme týždňom plným radostí,
kde sme celý týždeň s deťmi
zažívali radosť z hier, súťaží,
tancov, piesní, kreslenia, tancovania a mnoho iných aktivít,
ktoré sme deťom pripravili.

Na nejaký veľký výlet sme
si netrúfli, a tak sme navštívili
soľnú jaskyňu v Zlatých Moravciach, kde deti absolvovali pobyt v zdravom prostredí, spojili sme príjemné s užitočným.
Deťom sa výlet páčil, ale to nebolo nič proti návšteve policajtov, ktorí zavítali do našej MŠ
a deti si mohli vyskúšať jazdu
v policajnom aute za zvukov
sirén, či nasadzovanie pút, vyskúšali si policajnú vestu, poťažkali pištoľ, pelendrek, ale aj
spoločne vypracovali pracovné listy, ktoré upozorňovali na
bezpečnosť cestnej premávky.
Deti policajtom nakreslili krásne obrázky s témou, ako pracujú a na oplátku každé dieťa
dostalo za preukázané vedomosti sladkú odmenu a odrazku na ruku, aby bolo na ceste
lepšie viditeľné.
Ďalší týždeň sme si v spolupráci s rodičmi pripravili opekačku, na ktorej si rodiča pred

samotným opekaním zasúťažili so svojimi ratolesťami
v prelievaní vody pohárikom
z vedierok, alebo prekladali
pohyblivý chodník, či hádzali
obruče na daný cieľ. Veruže aj
tu bolo o dobrú náladu postarané, myslím, že aj rodičia, aj
deti budú celé leto spomínať,
ako spolu súťažili a opekali, či
maškrtili rôzne dobroty, ktoré
niektorí rodičia pripravili.
A posledný týždeň sme zahájili rozlúčkou so školským
rokom a s predškolákmi. Na
tento deň „D“ sme dlho a mimoriadne precízne naše deti
pripravovali. Bolo to vyvrcholenie našej ročnej práce
a deťom sa podarilo skutočne mnohých rodičov dojať až
k slzám. Naši dvaja predškoláci sa s nami naučili veľmi veľa
básní a piesní. No tanec na
pieseň z filmu Hriešny tanec
v podaní najstarších, či tanec
Lienky v podaní najmladších
detí u rodičov veru vyvolal slzy
dojatia. Milo nás naše deti prekvapili, ako zodpovedne vystúpili a svojim rodičom ukázali, že už nie sú maličkí, ale
veľkí škôlkari.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým rodičom,
ktorí akoukoľvek formou pomohli počas celého roka skvalitniť pobyt svojich detí v MŠ.
V mene detí ďakujem.
Zuzana Šalingová
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov a stĺpov
verejného osvetlenia vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov a stĺpov verejného osvetlenia vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
l nebytové priestory o výmere 89,10 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 444,
na Sládkovičovej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra
„C“, č. parcely 1885 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: obchodné
priestory, služby.
l nebytové priestory o celkovej výmere 119,69 m2 (nebytový priestor č. 010 o výmere 110,62
m2a ostatné nebytové plochy o výmere 9,07 m2),nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti stavby súpisné číslo 1330 (Administratívna budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavova č.
183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C‘‘, č. parcely 1129/2
o výmere 1211 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453, k.ú.
Zlaté Moravce, účel využitia prenajatých nebytových priestorov: kancelárske priestory, služby,
maloobchod, skladové priestory, priestory na výrobné účely.
l nebytové priestory o výmere 206,23 m2, nachádzajúce sa v nehnuteľnosti - stavbe so súpisným číslom 3282 /areál Viničná 1/ nachádzajúcej sa na Ul. Viničná č. 1 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku – parcele KN registra „C“, č. parcely 2606/3 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre k.ú. Zlaté Moravce a pozemok o výmere 305,01
m2 / podiel na pozemku (prístupovej ceste), ktorý pripadá na nájomníka/parcela KN reg. „C“, č.
parcely 2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: priestory na výrobné účely, servisy a dielne.
l nebytové priestory o výmere 38,17 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti – stavbe so súpisným číslom 1873 /areál Viničná/ , nachádzajúcej sa na Ul. Viničná č. 1 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku – parcele KN registra „C“, č. parcely 2606/2(druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre k.ú. Zlaté Moravce a pozemok o výmere 56,45
m2 / podiel na pozemku (prístupovej ceste), ktorý pripadá na nájomníka/parcela KN reg. „C“, č.
parcely 2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: kancelárske priestory, priestory na nepodnikateľské účely.
l nebytové priestory o výmere 14,00 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti - stavbe so súpisným číslom 316 / budova kino Tekov/ na Ul. Nám. A. Hlinku č. 19, Zlaté Moravce, postavenej
na parcele KN registra „C“, č. parcely 1688 /druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria/ v k. ú.
Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: záložňa, ostatný maloobchod, finančné, právne služby a poradenstvo, kancelária na administratívne účely.
l stĺpy verejného osvetlenia nachádzajúce sa v k.ú. Zlaté Moravce, za účelom umiestnenia
reklamných stavieb (o rozmere 1200 mm x 300 mm), a to konkrétne nasledovné stĺpy:
Továrenská ulica: stĺp č. 22- 1 ks, stĺp č. 19 – 1 ks, stĺp č. 18 – 1 ks,
Počet reklamných stavieb: 3 ks
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 26.08.2019 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a stĺpov verejného
osvetlenia získate na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.
eu, /Mestský úrad; Predaj, prenájom/, prípadne na č. telefónu 037/69 239 22 (Oddelenie majetkovo – právne MsÚ Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta

n TOY STORY 4 - 8.- 9.10.-11.-12. 8. 2019 - štvrtok
17.00, piatok 17.00, sobota
17.00, nedeľa 17.00, pondelok 17.00 – 4 € a 5 €
n SLNOVRAT - 11.- 12. 8.
2019 - nedeľa 19.00, pondelok 19.00 – 4 € a 5 €
n NOČNÉ MORY Z TEMNÔT
- 13.- 14. 8. 2019 -utorok
19.00, streda 19.00 – 4 € a 5 €
n LEVÍ KRÁĽ - 15.- 16. 8.
2019 - štvrtok 17.00, piatok
17.00 – 4 € a 5 €
n KRÁĽOVNÉ ZLOČINU
- 15.- 16. 8. 2019 - štvrtok
19.00, piatok 19.00 – 4 € a 5 €
n LABKOVÁ PATROLA 17.- 18.- 19. 8. 2019 -sobota
17.00, nedeľa 17.00, pondelok 17.00 – 4 € a 5 €
n VTEDY V HOLLYWOODE - 17.- 18. 8. 2019 - sobota
19.00, nedeľa 19.00 – 4 €
a5€
n DIEGO MARADONA
- 20.- 21. 8. 2019 - utorok
19.00, streda 19.00 – 4 € a 5 €
n NEVESTA NA ZABITIE
- 22.- 23. 8. 2019 - štvrtok
19.00, piatok 19.00 – 4 € a 5 €
n TOY STORY 4 - 23.- 24. 8.
2019 - piatok 17.00, sobota
17.00 – 4 € a 5 €
n KTO JE ĎALŠÍ? - 24.- 25.
8. 2019 - sobota 19.00, nedeľa 19.00 – 4 € a 5 €
n TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 - 27.- 28. 8. 2019 utorok 17.00, streda 17.00 – 4
€a5€
n PLAYMOBIL VO FILME
- 29.- 30.- 31. 8 a 1. 9. 2019 štvrtok 17.00, piatok 17.00,
sobota 17.00, nedeľa 17.00
–4€a5€
n ANNA - 29.- 30. 8. 2019
- štvrtok 19.00, piatok 19.00
–4€a5€
n CEZ PRSTY - 30. 8.a 1. 9.
2019 - sobota 19.00, nedeľa
19.00 – 4 € a 5 €
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ELŻBIETA JODŁOWSKA

KLIMAKTÉRIUM... a čo?
komédia – kabaret – fraška s pesničkami

od režiséra úspešných komédií a muzikálov:
MAMMA MIA!, BOYBAND, HORÚCA SPRCHA, ŠIALENÉ NOŽNIČKY a iné
Dňa 23. septembra 2019 o 18,00 hod. v divadelnej sále MSKŠ Zlaté Moravce,
vstupné v predpredaji - 16 eur, v deň predstavenia - 18 eur.
Mediálni partneri

Vstupenky v sieti

Strana 15

MESTO INFORMUJE

August 2019

Mestské stredisko kultúry
a športu, Zlaté Moravce
Program na mesiac august 2019
l 21. august 2019 o 17.00 hod. - umelecké vystúpenie „Sľuk
– 70. rokov“ v amfiteátri v Zlatých Moravciach. Vstupné v predpredaji: 10 eur, v deň vystúpenia – 13 eur;
l 23. august 2019 o 19.00 hod. - Rockový koncert pod názvom:
„LETO FEST“ v amfiteátri v Zlatých Moravciach. Vystúpia HS:
Helenine oči, Dynastia, Smola a hrušky. Vstupné v predpredaji:
10 eur, v deň koncertu – 13 eur;
l 24. august 2019 o 15.00 hod. - športový deň pre deti a rodičov pod názvom: Zašportuj si s nami“ na Mestskom štadióne
na Továrenskej ul. v Zlatých Moravciach;
l 28. august 2019 o 15.00 hod. - spomienkové stretnutie:
„75. výročie SNP“ na Námestí hrdinov pred sochou Partizána
v Zlatých Moravciach.

Pripravujeme:
l 6. september 2019 – podujatie o histórii nášho mesta pod
názvom: „Krokom po minulosti rodiny Migazzi“ v MSKŠ, Námestie A. Hlinku 1, Zlaté Moravce;
Spracovala: Klaudia Ivanovičová
Scenár: Petr Zelenka

Adela VinczeovA
Viktor Vincze

Divadlo ŠOK uvádza rafinovanú komédiu

OdchodY
vlakov
Dňa 17. októbra 2019 o 19.00 hod.
v divadelnej sále MSKŠ Zlaté Moravce.
Cena v predpredaji- 16,-€, v deň predstavenia - 18,-€
Hra Odchody vlakov (Odjezdy vlaků) je adaptací hry Michaela Frayna Chinamen. Autorská práva zastupuje Aura-Pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4.
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Turnaj bezpečnostných a záchranných zložiek
V piatok 21. júna 2019 sa Mestský štadión v Zlatých
Moravciach naplnil policajtmi a hasičmi. Nešlo pritom
o žiadnu krízovú situáciu, ale o priateľské športové
stretnutie. Konal sa tu 21. ročník Futbalového turnaja
bezpečnostných a záchranných zložiek.
Turnaj v tomto roku organizovala Mestská polícia v Zlatých Moravciach. Zúčastnilo
sa ho šesť mužstiev, ktoré tvorili hasiči, lekári, mestskí i štátni
policajti a súkromná bezpečnostná služba.
Tímu zlatomoravských
mestských policajtov chodí
pravidelne vypomáhať aj viceprimátor Zlatých Moraviec
Marek Holub, ktorý si neváhal obuť kopačky ani tento
rok. „Je to zaujímavé podujatie. Trochu si zašportujeme,

zabavíme sa. Je to vždy dobrá akcia,“ okomentoval Holub.
Práve jeho tímu sa na turnaji
podarilo dosiahnuť tie najlepšie výsledky.
Pravidlá boli jednoduché.
Každý duel sa hral dvakrát po
desať minúť. V prípade nerozhodného stavu sa kopali
jedenástky. Ako sme už naznačili, prvú cenu si v tomto roku odniesol organizátor
podujatia – Mestská polícia
Zlaté Moravce. Druhé miesto
obsadilo Obvodné oddelenie

policajného zboru Zlaté Moravce. Na treťom mieste sa
umiestnili Ústredné sklady
MV SR Topoľčianky. Nasledovali tímy: Hasiči Zlaté Moravce,
Lekári Zlaté Moravce a SBS –
Partner Security – Zlaté Moravce.
Víťazstvo mestských policajtov určite potešilo, ako však

podotkol ich náčelník Marián
Takáč, na tejto športovej akcii
šlo hlavne o niečo iné. „Samozrejme, nešlo tu o víťazstvo.
Cieľom bolo hlavne to, aby
sa kolegovia stretli a dobre sa
spolu zabavili, čo sa určite aj
podarilo,“ povedal.
Peter Klimant

Horolezecký kub Zlaté Moravce v Trenčíne
Dňa 22. júna 2019 sa v novom Lezeckom centre Trenčín
stretli najrýchlejšie deti z celého Slovenska. Konali sa tu Majstrovstvá Slovenska v lezení
na rýchlosť a pre deti tu bola
pripravená jedna trať z rýchlostných chytov, rovnaká pre
všetky kategórie. Horolezecký
klub Zlaté Moravce reprezentovali traja pretekári- Viktória
Sališová, Timotej Ondrejka

v kategórii U12 a Natália Vančíková v kategórii U14. V tomto
roku sú kategórie U12 chlapcov aj dievčat veľmi vyrovnané, preto boj o vzácne kovy
bol napínavý do poslednej
chvíle. Trochu sme bojovali
so zastavením časomiery, keďže nič také v Zlatých Moravciach nemáme, tak deti dostali rýchlokurz, v ktorej časti
treba spínač stopnúť. Viktória

v prvom pokuse spadla, ale
druhým vydareným prelezom sa posunula na priebežné tretie miesto. Svojím štvrtým pokusom svoj výkon ešte
vylepšila a s časom 16,46 s si
spokojne odniesla bronzovú
medailu.
Timotej si svojím prvým najrýchlejším pokusom zabezpečil priebežné prvé miesto. Potom trochu znervóznel a jeho
výkon bol o niečo slabší a posunul ho na priebežné štvrté
miesto. Rýchlo sme zanalyzovali video, rozobrali chyby
a svojím posledným pokusom
si svoj čas vylepšil na 13,88
a nakoniec priniesol domov
zaslúžené striebro.
Natálkine súperky nám
nedali žiadnu šancu, ale za

5. miesto s časom 20,41 s získava aspoň body do slovenského pohára. Sklamaná však
nemusela byť, odniesla si totiž hlavnú cenu tomboly v podobe nových lezečiek podľa
vlastného výberu.
Deti trénujú všetky lezecké
disciplíny a ich pokroky nás
nesmierne tešia. Ako nám
Viktória naposledy povedala:
„ Lezenie je časť môjho života.“
Našim zverencom gratulujeme k super výsledkom a želáme im veľa energie a odhodlania do ďalších pretekov, ale
hlavne veľkú chuť do lezenia
a kvalitne strávený čas s ich
lezeckými kamarátmi.
Trénerky Lucia
a Simona Korcové
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