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V tomto čísle:
Čestné
uznanie
Mesto Zlaté Moravce sa zapojilo do 2. ročníka súťaže Enviromesto 2019. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo v Žiline.
Zástupcovia nášho mesta si
tu prevzali čestné uznanie.
Čítajte na strane 2

Nový
chodník
Prílepčania už nemusia chodiť
k multifunkčnému ihrisku po
prašnej cestičke. V tunajšom
parku, v ktorom sa ihrisko nachádza, bol vybudovaný úplne nový chodník zo zámkovej
dlažby.
Čítajte na strane 3

Ocenená
Zlatomoravčanka
Minister práce, sociálnych
vecí a rodiny SR Ján Richter
udelil ocenenie Sociálny čin
roka 2019 Márii Ďurčekovej,
zamestnankyni nášho mesta,
ktorá pracuje ako koordinátorka aktivačnej činnosti v Zlatých Moravciach.
Čítajte na strane 4

Mesiac úcty
k starším
V divadelnej sále MSKŠ v Zlatých Moravciach sa v tretiu októbrovú nedeľu uskutočnilo
kultúrne podujatie určené
pre všetkých seniorov žijúcich
v našom meste. Vystúpil tu známy slovenský zabávač Ander
z Košíc.
Čítajte na strane 6

Mestský úrad v Zlatých Moravciach.

V budúcom roku si priplatíme za
odpad aj nehnuteľnosti
Poslanci na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach schválili zvýšenie mestských daní. V roku
2020 narastie poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a hore pôjde aj daň z nehnuteľností.
Vo všeobecne záväznom nariadení (VZN), ktoré v našom
meste určuje poplatky za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady nastávajú
štyri zmeny. Tou hlavnou je
zvýšenie samotného paušálneho poplatku za odpad. Ide
o jednorázový ročný poplatok, ktorý sa platí za každého
občana žijúceho na území
mesta Zlaté Moravce. Pôvodne sme platili 17 eur. Po novom bude táto čiastka navýšená o 30 percent. V roku 2020
tak za odpad zaplatíme 22 eur.
Zlatomoravecký magistrát
sa vyjadril, že dôvodom pre
toto zvýšenie je skutočnosť,
že náklady spojené so zberom, prepravou, uložením

a zneškodňovaním komunálneho odpadu sú podľa predloženej kalkulácie od Technických služieb mesta vyššie, ako
príjem z vybratého poplatku.
Výška tohto poplatku nebola
menená od roku 2013.
Ďalšia schválená zmena sa
týka seniorov. Tí mali v minulosti zľavu pri ročnom poplatku za odpad vo výške 25 percent, čo z pôvodných 17 eur
predstavovalo 4,25 eura. Po
novom je ich zľava rovných 5
eur. Vo finále tak ušetria viac,
ale percentuálne je ich zľava
nižšia. Z poplatku na rok 2020
je to približne 23 percentné
zníženie.
Návrh nového VZN bol na
zastupiteľstve tesne pred

schválením doplnený o pozmeňujúci návrh poslanca
Pavla Petroviča. Ten presadil, aby rodiny, ktoré majú
viac ako tri deti, mali na základe žiadosti poplatok za
štvrté a každé ďalšie nezaopatrené dieťa za príslušné
zdaňovacie obdobie odpustený, ak nezaopatrené dieťa
žije v spoločnej domácnosti
so žiadateľom. Podmienkou
pre uplatnenie oslobodenia
je, aby tieto rodiny mali uhradený poplatok za odpad aj
za predchádzajúce roky.
Poslednou zmenou VZN-ka
je doplnenie podkladov pre
odpustenie a zníženie poplatku z dôvodu odstránenia nejasností v žiadosti poplatníka.
Kompletný prehľad týchto
podkladov nájdete uverejnený na webe mesta – www.zlatemoravce.eu.
(pokračovanie na str. 2)
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V budúcom roku si priplatíme za odpad aj nehnuteľnosti
(pokračovanie zo str. 1)

Daň
z nehnuteľností
Zvyšovanie sa dotkne aj
dane z nehnuteľností. Dôvodom je podľa vyjadrenia
radnice skutočnosť, že najvyššia ročná sadzba dane
zo stavieb podľa zákona
o miestnych daniach nesmie
presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby určenej správcom dane vo VZN.
„Rozdiel sadzieb v meste

Zlaté Moravce v roku 2019 je
13,66-násobok,“ informovala
Renáta Kordošová z Mestského úradu v Zlatých Moravciach.
Povedané ľudskou rečou
– najvyššia sadzba dane za
podnikateľské priestory nemôže byť podľa zákona viac
ako desaťnásobne vyššia od
najnižšej sadzby dane za
rodinné domy a byty. A keďže tento rozdiel bol väčší
– 13,66 násobok, zastupiteľstvo muselo navýšiť tieto

dane, aby sa rozdiel znížil.
Táto daň sa nemenila od
roku 2016.
„Pri určení sadzby dane
za podnikateľské priestory vo výške 2,350 eur/m²
by bolo potrebné zvýšenie sadzieb dane za rodinné domy a byty z pôvodnej
sadzby 0,171 eur/m² o 0,064
eur na 0,235 eur/m². Z dôvodu postupného zaťaženia
daňovníkov správca dane
navrhol zvýšenie na 2x, to
znamená, že v roku 2020

bude najnižšia sadzba za rodinné domy a byty zvýšená
o 0,034 eur na 0,205 eur/m².
Ostatné sadzby budú zvýšené o 15 %. Nakoľko podľa
zákona o miestnych daniach
je správca dane povinný zosúladiť tento násobok najneskôr na zdaňovacie obdobie
roku 2024, posledné zosúladenie sadzieb dane musí byť
schválené najneskôr v roku
2023,“ uviedla Kordošová.
Peter Klimant

Čestné uznanie pre
Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce sa zapojilo do 2. ročníka súťaže
Enviromesto 2019, ktorá sa konala v období od 2. mája
do 1. októbra 2019. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo v Žiline v posledný deň súťaže. Zástupcovia nášho mesta si tu prevzali čestné uznanie.
Do súťaže sa zapojilo 22 samospráv, ktoré sa uchádzali
o víťazstvo v štyroch hlavných
oblastiach a bojovalo sa taktiež aj o celkové prvenstvo.
Zlaté Moravce sa so svojimi
zrealizovanými projektmi prezentovali vo všetkých súťažných oblastiach - Prechod
na zelené a obehové hospodárstvo; Ochrana ovzdušia;
Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra; Adaptácia a zmierňovanie dopadov
zmeny klímy.
Víťazstvo sa nám ale nepodarilo dosiahnuť v žiadnej oblasti. Napriek tomu bola naša
samospráva ocenená čestným
uznaním, ktoré dostala za aktívny prístup pri riešení environmentálnych problémov
mesta.
„Je to pre nás veľká pocta a akýsi znak toho, že sa
v oblasti ochrany životného

prostredia uberáme dobrým
smerom. V našom snažení budeme, samozrejme, pokračovať aj naďalej. Len nedávno
sme v Zlatých Moravciach vyhlásili stav klimatickej núdze,
ktorý je spojený s postupným
zavádzaním viacerých opatrení zameraných na zmiernenie
dopadu klimatických zmien.
Dúfame, že v tom budeme
úspešní,“ vyjadril sa viceprimátor Zlatých Moraviec Marek Holub.
Súťaž Enviromesto 2019 vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská
agentúra životného prostredia. Cieľom súťaže je oceniť
a zviditeľniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku nielen vo svojich
rozvojových dokumentoch,
ale najmä v reálnom živote.
Peter Klimant

Jedáleň Základná škola Mojmírova.

Školy dostali nové
vybavenie do jedální
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Zlaté Moravce získali nové stroje a zariadenia do svojich školských jedální. Nové vybavenie bolo zakúpené
za finančné prostriedky z rozpočtu mesta.
O nákupe nového vybavenia
do školských jedálni informovala vedúca Odboru školstva
a sociálnych vecí na Mestskom
úrade v Zlatých Moravciach
Danuša Hollá. Podľa jej slov sa
nákup realizoval ešte počas tohtoročného leta. Stroje a zariadenia boli vyberané podľa potrieb
jednotlivých školských jedální.
Vybavenie dostali všetky tri
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. „Školská jedáleň
(ŠJ) Mojmírova dostala priebežnú umývačku a elektrický
sporák s rúrou. ŠJ Pribinova má
nový elektrický konvektomat

s príslušenstvom, konvekčnú
pec, škrabku na zemiaky a elektrickú panvicu. Jedálni Robotnícka bol zakúpený elektrický
konvektomat s príslušenstvom,“
vymenovala Hollá.
Nákup nových zariadení si vyžiadal aj zopár menších investícií do budov niektorých jedální.
Podľa Hollej sa v Základnej škole
Pribinova musela urobiť nová
elektroinštalácia, pretože tá pôvodná nevyhovovala prúdovej
záťaži všetkých spotrebičov. Silnejšie ističe musela dostať aj Základná škola Mojmírova.
(pokračovanie na str. 3)
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V Prílepoch vznikol nový chodník. Uľahčuje
prístup k ihrisku
Prílepčania už nemusia chodiť k multifunkčnému ihrisku po prašnej cestičke. V tunajšom parku, v ktorom sa
ihrisko nachádza, bol vybudovaný úplne nový chodník
zo zámkovej dlažby.

Chodník spája kultúrny dom s ihriskom a Ulicou Parková.
V mestskej časti Prílepy
bolo na jar tohto roku otvorené moderné multifunkčné
ihrisko, ktoré môžu na šport
využívať všetci Prílepčania.

Ihrisko bolo postavené
v tunajšom parku. Chýbal
mu však riadny prístupový
chodník. Dalo sa k nemu
dostať len po vyšliapanej

cestičke, ktorá bola prašná
a po dažďoch zas naopak
plná blata. K ihrisku bolo
preto potrebné vybudovať
riadny chodník.
Tento projekt sa podarilo
zrealizovať v mesiaci október.
Nový chodník zo zámkovej
dlažby sa tiahne od prílepského kultúrneho domu, prechádza cez park až k ihrisku a pokračuje ďalej na Ulicu Parkovú.
„Chodci už nebudú prechádzať cez multifunkčné ihrisko, ale obídu ho po chodníku. A športuchtivá mládež sa
dostane k ihrisku po chodníku a nie po blate, tak ako to
bolo doteraz,“ povedal poslanec za mestskú časť Prílepy

a viceprimátor mesta Marek
Holub.
Nový chodník bol vybudovaný za peniaze z rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce. Zhotoviteľ stavby bol vysúťažený.
Podľa Holuba pri súťaži rozhodovala najnižšia cena. Postavenie chodníka vyšlo samosprávu na sumu 5 493 eur.
Multifunkčné ihrisko v Prílepoch bolo slávnostné otvorené 30. apríla 2019. Občania
môžu ihrisko využívať zadarmo na futbal, volejbal, basketbal či na tenis. Otvorené je celodenne. Vďaka osvetleniu sa
dá využívať aj vo večerných
hodinách.
Peter Klimant

Kultúrny dom má už všetky okná plastové
Na budove Kultúrneho domu v mestskej časti Prílepy
sa vymieňali okná a taktiež aj dvere. Samospráva týmto zavŕšila výmenu, ktorá začala ešte v minulom roku.
Celkovo štyri nové plastové
okná a jedny dvere boli v prílepskom kultúrnom dome
osadené v polovici októbra
2019. Rekonštrukcia bola uhradená z rozpočtu Mestského
strediska kultúry a športu
(MSKŠ), ktoré kultúrny dom
spravuje. Šlo o sumu 4 500 eur.
Po tomto stavebnom zásahu má budova už kompletne
vymenené všetky staré okná
za nové. Výmena sa udiala
v dvoch etapách. Prvá etapa sa realizovala v minulom
roku. Aj vtedy boli vymenené štyri okná, nové dvere však
boli osadené až dvoje, vrátane
hlavných vchodových dverí.
Pôvodné okná a dvere boli už
staré a v nevyhovujúcom stave. Dochádzalo tu k značným
únikom tepla.

MSKŠ chce v budúcnosti ďalej pokračovať v oprave kultúrneho domu Prílepy. Budova má okrem nových okien
za sebou aj výmenu podlahy.
Podľa riaditeľky MSKŠ Simony
Holubovej sa pozornosť bude
najnovšie upriamovať na fasádu. S jej postupnou opravou
sa začalo v tomto roku. Pokiaľ
bude mať MSKŠ k dispozícií
potrebné finančné prostriedky, fasádu bude riešiť aj v roku
2020.
Prílepský kultúrny dom je
centrum kultúrno-spoločenského života mestskej časti
Prílepy. Okrem MSKŠ ho vy
užíva aj Slovenská pošta,
sídli tu materská škola a výbor tunajšej mestskej časti.
Peter Klimant

Montáž nových okien na kultúrnom dome.

Školy dostali nové vybavenie do jedální
(pokračovanie zo str. 2)
Celý nákup pre školy vrátane
obnovy elektroinštalácie bol
hradený z rozpočtu mesta. Za
vybavenie do jedální mesto
uhradilo 23 400 eur. Elektroinštalácia bola v hodnote 5-tisíc
eur. Samospráva plánuje v budúcnosti realizovať aj ďalšie
investície do jedální škôl. Na

októbrovom zasadnutí zlatomoraveckého zastupiteľstva
poslanci odklepli čerpanie
mestských finančných prostriedkov vo výške 10 420 eur,
tentokrát určených na zabezpečenie novej vzduchotechniky
v jedálni Pribinky.
Peter Klimant
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Ján Richter udelil ocenenie Zlatomoravčanke
Márii Ďurčekovej
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter
udelil ocenenie Sociálny čin roka 2019 Márii Ďurčekovej,
zamestnankyni nášho mesta, ktorá pracuje ako koordinátorka aktivačnej činnosti v Zlatých Moravciach.
V utorok 8. októbra 2019 sa
v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky
v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení Sociálny čin roka 2019.
Podujatie pripravilo mini
sterstvo práce v spolupráci
s Ústredím práce, sociálnych
vecí a rodiny a Spoločnosťou
priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.
Ceny odovzdával minister
práce Ján Richter za prítomnosti predsedu vlády SR Petra

Pellegriniho. Ceny boli udelené
v troch kategóriách - zamestnanci zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately; zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately a kategória Sociálny čin roka, ktorá
bola určená pre ľudí z radov
dobrovoľníkov. Ocenených
bolo dokopy dvadsať osobností z celej Slovenskej republiky.
Cenu pre dobrovoľníkov - Sociálny čin roka získali šiesti ľudia

Peter Pellegrini, Mária Ďurčeková a Ján Richter
a jedno občianske združenie.
Medzi nimi bola aj Mária Ďurčeková zo Zlatých Moraviec,
ktorá dostala toto ocenenie za
jej charitatívnu činnosť pre deti
a pomoc pre ľudí v núdzi.
Ďurčeková sa po slávnosti vyjadrila, že cenu, ktorú získala si

nesmierne váži. Zároveň povedala, že vo svojej charitatívnej
činnosti neplánuje v budúcnosti poľaviť a chce aj naďalej nezištne pomáhať ľuďom,
ktorí sa nachádzajú v akejkoľvek núdzi.
Peter Klimant

Zmeny v najväčšom závode v Zlatých Moravciach
Spoločnosť ESSVP IV pod vedením Orlando Management AG ukončila akvizíciu firmy Secop. Spoločnosť
má tri výrobné závody, okrem Rakúska a Číny aj na Slovensku v Zlatých Moravciach. Ako sa akvizícia dotkne
zlatomoraveckého závodu?

Secop, závod Zlaté Moravce.
Ako informoval Pavol Cedzo
zo spoločnosti Secop, akvizícia
prebehla ešte začiatkom septembra, odkedy Secop pôsobí
ako samostatný subjekt – spoločnosť a bude pokračovať
v globálnom pôsobení pod
značkou Secop. Pred tým spoločnosť patrila pod japonský
koncern Nidec.

Podľa Cedza sa bývalý vlastník fabriky po predaji rozhodol
presunúť výrobu Nidec motorov do Rumunska. „Postupne
dochádza k útlmu tejto výroby
u nás a s celkovým ukončením
sa počíta do konca kalendárneho roku,“ povedal. Neuviedol
však, aký veľký dopad bude
mať tento presun priamo na

zamestnancov zlatomoraveckého závodu - či príde, alebo
nepríde k výraznejšiemu prepúšťaniu.
V druhej polovici októbra vedenie spoločnosti informovalo
o ďalších zásadných zmenách.
Tieto by mali mať naopak na
vytváranie nových pracovných
príležitostí v Zlatých Moravciach
pozitívny vplyv.
Secop sa chce viac zamerať na
výrobu vo svojich lokáciách na
Slovensku a v Číne. „Ako dôsledok, výrobný závod v Zlatých
Moravciach, doteraz najväčší výrobca produktov pre segment
„Light Commercial“ v skupine,
bude expandovať svoje výrobné portfólio a prevezme produktové platformy doposiaľ vyrábané v závode Secop Austria
GmbH,“ uviedla spoločnosť.
Znamená to, že výrobný závod v Zlatých Moravciach získa
ďalšie výrobné linky zo sesterského závodu vo Fuestenfelde

v Rakúsku, čo podľa vyjadrenia Secopu prinesie aj nové
pracovné miesta, konkrétne
pre kvalifikovaných výrobných
pracovníkov, ako aj vysokokvalifikovaných pracovníkov v oblasti kvality, výrobných systémov,
vývoja a podporných funkcií.
Spoločnosť chce na Slovensku
investovať viac ako 24-miliónov
eur do financovania vývoja, ďalšieho zlepšovania dizajnu a rovnako výroby kompresorov na
Slovensku.
Secop je globálnym poskytovateľom špecializovaných kompresorov pre chladiace mraziace
spotrebiče v segmente komerčného využitia, segmente batériou napájaných spotrebičov
a segmente domácich spotrebičov. Najväčší výrobný závod
v rámci skupiny Secop sídli v objekte bývalého Calexu v Zlatých
Moravciach, kde zamestnáva
vyše tisíc pracovníkov.
Peter Klimant

Strana 05

SPRAVODAJSTVO

November 2019

V Nemocnici Zlaté Moravce slúži pacientom nové
oddelenie dlhodobo chorých
Úplne nové Oddelenie dlhodobo chorých majú k dispozícii pacienti v Nemocnici Zlaté Moravce a.s., člena skupiny AGEL SK. Nové oddelenie poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom na 12 lôžkach, ktorým
je potrebné zabezpečiť dlhodobú liečbu s každodennou
lekárskou vizitou, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu a nácvik bežných denných činností.
V stredu 9. októbra 2019 si
zrekonštruované a vynovené
priestory v pavilóne interných
disciplín prezrel aj predseda
predstavenstva a generálny
riaditeľ AGEL SK Michal Pišoja
v sprievode predsedu představenstva nemocnice Miroslava
Jaška, primátora Zlatých Moraviec Dušana Husára a riaditeľa
Nemocnice Levice Jána Belanského.
,,Rekonštrukcia trvala približne dva mesiace a preinvestovali sme celkovo 30-tisíc eur. Izby
oddelenia majú nové podlahové krytiny, kreslá, postele,
elektrické spotrebiče, pracovňu sestier sme zútulnili novým
nábytkom a chodbu vstavanou
skriňou. Priestory sú vybavené
aj pre imobilných, majú nový
náter a každá z izieb je farebne
odlíšená. Zvolili sme tému ročných období – jar, leto, jeseň,
zima. Je to však len prvá etapa rekonštrukcie. Po realizácii

oboch etáp počítame s navýšením lôžok na tomto oddelení
až do plánovaného počtu 50“,
objasnil predseda predstavenstva Nemocnice Zlaté Moravce
a.s. Miroslav Jaška.
Na oddelenie sa prijímajú pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku, u ktorých
možno vplyvom ďalšej liečby
dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu. Dĺžka hospitalizácie sa
riadi stavom pacienta, priemerne činí 21 dní. Oddelenie má nepretržitú prevádzku a pracujú
v ňom pod vedením primárky
kvalifikovaní lekári, erudované
sestry, zdravotnícki asistenti a sanitári, ktorí spolupracujú s fyzioterapeutmi oddelenia fyziatrie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie. Pacient si môže pobyt v ústavnej starostlivosti na
tomto oddelení vybaviť aj na
vlastnú žiadosť, bez predchádzajúceho odporúčania lekára,
a to za účelom ošetrovateľskej

Nemocnica Zlaté Moravce.
starostlivosti. Súčasťou tejto
hospitalizácie je i rehabilitácia
a nácvik denných činností. Takúto starostlivosť vykonávajú
sestry a pomocní zdravotnícki
pracovníci, tento pobyt je však
spoplatnený.
„Som rád, že nemocnica
v Zlatých Moravciach ide cestou zmysluplnej revitalizácie,
tak, ako sme si stanovili pri
rozhodnutí, budeme ju pre
obyvateľov mesta a spádovej
oblasti ďalej rozvíjať. Verím, že
pacienti naše rozhodnutie ocenia a že sa potvrdí správnosť
nášho rozhodnutia“,uviedol
počas svojej návštevy predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ AGEL SK Michal Pišoja.
Zrenovované Oddelenie dlhodobo chorých si pozrel aj
riaditeľ nemocnice v Leviciach
Ján Belanský. „Je to skvelá inšpirácia, radi by sme v rámci

siete AGEL SK rozvíjali spoluprácu nemocníc v Leviciach
a Zlatých Moravciach, ako aj
ďalších menších nemocníc.
Každá pozitívna skúsenosť
môže priniesť prospech pre
našich pacientov“, uviedol Ján
Belanský.
Nemocnicu Zlaté Moravce
a.s. od 1. januára 2017 prevádzkuje skupina AGEL SK. Základný rajón nemocnice tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce
s hraničnými obcami okresov
Nitra a Levice, čo spádovo
predstavuje cca 45-tisíc obyvateľov. Po zániku nemocnice
v Novej Bani (2008) nemocnica
čiastočne poskytuje zdravotnícke služby i pre obyvateľov
regiónu Nová Baňa. Zdravotná starostlivosť je v Nemocnici
Zlaté Moravce a.s. zabezpečovaná na 58 lôžkach.
AGEL SK

Bude v meste nabíjacia stanica pre elektromobily?
Zlaté Moravce by sa mohli stať atraktívnejšie pre majiteľov elektromobilov. Samospráva chce na území nášho
mesta vybudovať modernú nabíjaciu stanicu pre tieto
typy vozidiel.
Zlatomoraveckí poslanci schválili na siedmom zasadnutí mestského zastupiteľstva návrh na
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc

z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva SR.
„V rámci projektu je cieľom
Mesta Zlaté Moravce vybudovať
nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Hlavnou aktivitou bude vybudovanie nabíjacej stanice pre

elektromobily na parcelnom č.
1262, k.ú. Zlaté Moravce,“ informuje magistrát. Podľa katastrálnej mapy ide o lokalitu na Radlinského ulici.
Ako ďalej uviedla radnica, maximálna výška schválenej dotácie
na jeden projekt môže byť 5-tisíc
eur a minimálne výška na jeden
projekt je stanovená na sumu
2 500 eur. Ak budú Zlaté Moravce so svojou žiadosťou úspešné

a dotáciu získajú, musia sa na projekte finančne spolupodieľať, minimálne vo výške piatich percent
z celkových oprávnených výdavkov projektu.
To, či v Zlatých Moravciach
bude vybudovaná nabíjacia stanica pre elektromobily, závisí od
toho, či ministerstvo hospodárstva schváli naším mestom predloženú žiadosť.
Peter Klimant
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Oslava Mesiaca úcty k starším
V divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu
v Zlatých Moravciach sa v tretiu októbrovú nedeľu uskutočnilo kultúrne podujatie určené pre všetkých seniorov
žijúcich v našom meste. Vystúpil tu známy slovenský
zabávač Ander z Košíc.
Ide o tradičné podujatie,
ktoré sa u nás organizuje
vždy v októbri. Tento mesiac
je vyhlásený za Mesiac úcty
k starším. Podujatie pripravilo
Mesto Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu
(MSKŠ) v spolupráci s politickou stranou Smer–SD.
Program začal o 16.00 hodine. V úvode prítomných
seniorov osobne pozdravil
minister práce, sociálnych
vecí a rodiny Ján Richter. Vo
svojom príhovore im poprial
všetko dobré, hlavne pevné

zdravie. „Veľký pozdrav a poďakovanie patrí všetkým tým,
ktorých v Zlatých Moravciach
poznám a, samozrejme, všetkým seniorom aj s úprimným
želaním, aby si v pokoji a dôstojnosti užili jeseň svojho života,“ odkázal. Ako povedal,
je rád, že sa mohol zúčastniť
oslavy Mesiaca úcty k starším
práve v Zlatých Moravciach,
ktoré sú jeho rodiskom.
Divadelnou sálou sa ďalších 90 minút ozýval hlasný
smiech. Na pódium sa totiž
postavil populárny slovenský

Blahoželanie jubilantom.

Ander z Košíc
zabávač Ander z Košíc, ktorého doprevádzalo spevácke
trio – Traja z raja. Po ukončení akcie boli všetci zúčastnení dôchodcovia obdarovaný
kvetom.

Jubilanti
V ten istý deň, v dvojhodinovom predstihu pred vystúpením Andera, sa v obradnej sále
MSKŠ konalo stretnutie s jubilantmi. Aj toto stretnutie organizuje zlatomoravecká samospráva pravidelne ako súčasť
oslavy Mesiaca úcty k starším.
Osobne sa tu blahoželá tým
seniorom, ktorí dovŕšili vysoké
životné jubileum.
„Pozvaní boli občania zo Zlatých Moraviec, ktorí v tomto

roku dosiahli vek 80, 85, 90
a 95 rokov. Prišlo ich zhruba
osemdesiat. Každému z nich
samostatne zablahoželal primátor Dušan Husár a venoval
im aj malú pozornosť,“ povedala Simona Holubová, riaditeľka MSKŠ. Husár jubilantom
poprial veľa zdravia, vitality
a chuti do života.
Mesiac október bol vyhlásený za Mesiac úcty k starším
v decembri roku 1990 Valným
zhromaždením Organizácie
Spojených národov. Odvtedy si pravidelne počas tohto
obdobia pripomíname úctu
k skôr narodeným nielen na
Slovensku, ale po celom svete.
Peter Klimant

Požitavská výstava drobných zvierat
V dňoch 27. a 28. septembra 2019 sa v Mestskom amfiteátri v Zlatých Moravciach uskutočnila tradičná Požitavská výstava drobných zvierat. Vystavených bolo
viac ako 300 zvierat.
Organizátorom výstavy je
každoročne Slovenský zväz
chovateľov Základná organizácia Zlaté Moravce. „Stalo sa
už tradíciou, že začiatkom jesene sa partia chovateľov zo
Zlatých Moraviec a okolia stretáva na pravidelnej výstave.
Počet zvierat sa ustálil na čísle

okolo 320 kusov. Je to bezpochyby najväčší chovateľský
sviatok na miestnej úrovni
v širokom okolí,“ vyjadril sa
riaditeľ výstavy Štefan Kramár.
Výstava nebola určená len
pre chovateľov a odborníkov
z tejto oblasti. Otvorená bola
pre všetkých ľudí. Z laickej

verejnosti ju azda najviac ocenili deti, ktoré tu mohli vidieť
aj množstvo exotickejších druhov zvierat, aké bežne len tak
niekde naživo neuvidia.
Podľa Kramára bolo tento
rok spektrum vystavovaných
zvierat široké. „Mňa srdcom
hydinára, samozrejme, najviac
zaujímajú operence. Ich pestrosť, od vodnej hydiny cez
bojové plemená, veľké a aj tradičné a v neposlednom rade
zdrobnené plemená zaujmú

oko či už laika alebo aj odborníka,“ povedal.
Na výstave bol podľa neho
zaujímavý aj veľmi slušný počet králikov rôznych plemien
a farieb. Vystavované boli aj
holuby. Všetky zvieratá dodané od chovateľov boli hodnotené odbornou komisiou. Na
majiteľov najlepšie hodnotených zvierat čakali ocenenia.

Peter Klimant
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Obnovené reštaurovaním
Zachraňovanie poškodených historických predmetov
a umeleckých diel pre zachovanie kultúrneho dedičstva ďalším generáciám je neoceniteľná práca majstra
reštaurátora.
Pri príležitosti celoslovenského podujatia Dní európskeho
kultúrneho dedičstva usporiadalo Ponitrianske múzeum
v Nitre dňa 4. septembra 2019
v Mestskom múzeu v Zlatých
Moravciach otvorenie výstavy reštaurátorských prác Lívie
Šumichrastovej pod názvom
Obnovené reštaurovaním.

Výstava venovaná
tvorivej práci autorky
Lívia Šumichrastová sa už
od útleho detstva zaujímala o starožitnosti. V tejto záľube našla uplatnenie v Ponitrianskom múzeu, kde sa
spočiatku venovala prevažne
výtvarným prácam a tvorbe

propagačných materiálov.
Pod vedením profesora Jána
Gazdíka vyštudovala reštaurovanie na SUPŠ v Bratislave
a po ukončení štúdia na Výtvarnej katedre Konštantína
Filozofa v Nitre sa od roku
2008 venuje reštaurovaniu
polychrómových drevených
plastík a obrazov na plátne
a dreve.
V Ponitrianskom múzeu už
takmer tridsať rokov zachraňuje zbierkové predmety poznačené zubom času. Táto
náročná práca si vyžaduje
spoluprácu s odborníkmi pre
zachovanie pôvodnej umeleckej a historickej hodnoty
reštaurovaných predmetov.

Ožívanie vzácnych
historických diel
„V múzeu sú uložené predmety umeleckej a historickej
hodnoty. Získali sa, ale i získavajú sa, zberom, kúpou, darom
a pod.. Častokrát sú nadobudnuté predmety znehodnotené zlým zaobchádzaním s nimi,
neodbornou starostlivosťou či
uskladnením v nevyhovujúcich
podmienkach. O ich navrátenie
do pôvodného stavu bez toho,
aby sa znížila ich originálna

podstata, sa stará reštaurátor,“
ako uviedla Manažérka pre
marketing a styk s verejnosťou
Ponitrianskeho múzea v Nitre
Ľubica Packová-Zahradárová.
Výstava zreštaurovaných historických zbierkových predmetov múzejnej a galerijnej
hodnoty v Mestskom múzeu
v Zlatých Moravciach bola širokej kultúrnej verejnosti sprístupnená do konca mesiaca
október.
Anton Kaiser

Mladé talenty sa predviedli v kaštieli
Menšie i väčšie deti mali možnosť ukázať svoje hudobné vlohy na podujatí Objavujeme talenty. Ide o prezentáciu šikovných detí zo Zlatých Moraviec a okolia, ktorú
pripravilo Občianske združenie (OZ) Platan spoločne
so Základnou umeleckou školou v Zlatých Moravciach
a Mestským strediskom kultúry a športu.

Tretí ročník kultúrneho podujatia Objavujeme talenty sa
uskutočnil v nedeľu 6. októbra
2016 v priestoroch obradnej
sály Kaštieľa Migazziovcov
v Zlatých Moravciach. „Cieľom

tejto akcie je zviditeľniť šikovné deti z nášho mesta a okolia,
ktoré sú talentované. Aby mali
možnosť sa ukázať nielen pred
svojimi rodičmi a učiteľmi ale
aj pred širokou verejnosťou.

Zároveň ich touto akciou
chceme namotivovať k ďalšiemu rozvíjaniu svojich talentov,“ vysvetľuje Klaudia Ivanovičová z OZ Platan.
Šlo teda hlavne o prezentáciu, podujatie nemalo súťažný charakter. Predstavili sa tu
takmer dve desiatky žiakov zo
základných a stredných škôl.
Na prehliadku ich nominovali ich učitelia. Deti spievali
a hrali na hudobných nástrojoch. Každé z nich a taktiež aj
ich učitelia dostali na záver za
svoju účasť malý spomienkový predmet.
„Chceme sa poďakovať
pedagógom a našim talentovaným deťom za ich krásne výkony. Naša vďaka patrí
aj rodičom za ich nekončiacu podporu viesť svoje deti

k cieľavedomej umeleckej
činnosti a vďaka patrí aj pani
Klaudii Ivanovičovej za spoluorganizovanie tohto podujatia a milé darčeky, ktoré si žiaci odniesli domov,“ povedala
v mene Základnej umeleckej
školy v Zlatých Moravciach
Zuzana Molnárová.
„Som hrdá na to, že máme
v Zlatých Moravciach toľko talentovaných žiakov a učiteľov
na správnom mieste. Vďaka
vám všetkým, ktorí ste prispeli
k umeleckému zážitku a krásne strávenej nedele,“ doplnila
Klaudia Ivanovičová. Podujatie
Objavujeme talenty bolo realizované s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Peter Klimant
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Pribinka opäť na najvyššej priečke
„Čas, ktorý si venoval svojej ruži, robí tvoju ružu takou dôležitou.“ Kto pozná
knihu Malý princ, ktorú napísal francúzsky spisovateľ
Antoine de Saint-Exupéry,
určite si veľmi dobre pamätá na tieto slová. Keď sa nad
nimi zamyslíme, zistíme, že
je v nich veľká pravda. Nič
sa nerodí ľahko, úspech už
vôbec nie. A nikdy nie je samozrejmosťou.
Za každým úspechom stojí veľa síl, námahy, odhodlania, vytrvalosti, odriekania,
no najmä času. Naša škola
má to šťastie, že ju navštevujú šikovní, talentovaní a cieľavedomí žiaci, ktorí v spolupráci s ich učiteľmi robia
často aj nemožné, aby zažiarili a mohli byť na seba právom hrdí.
Výsledkom každej snahy
je už niekoľkoročné prvenstvo v hodnotení základných
škôl v okrese Zlaté Moravce. Okrem ocenení na území okresu sme si viackrát

Vedenie školy si preberá víťazný pohár.
odniesli aj medailové pozície v hodnotení základných
škôl a osemročných gymnázií
vo vedomostných súťažiach
a olympiádach na území Nitrianskeho kraja.
Školský rok 2018/2019 bol
pre našu školu opäť výnimočný. V pondelok 7. októbra 2019 sme si prevzali za
prítomnosti primátora mesta Dušana Husára a Danuše
Hollej z rúk vedúceho odboru školstva Okresného úradu
v Nitre Milana Galabu ocenenie za 1. miesto vo vedomostných súťažiach žiakov základných škôl a osemročných

gymnázií v Nitrianskom kraji.
Konkurenciou nám bolo 314
škôl, ktoré sme dokázali svojou húževnatosťou poraziť.
S úsmevom na tvári môžem povedať, že som právom
hrdá riaditeľka. Hrdá nielen
teraz, ale stále. Mám okolo seba dve zástupkyne, na
ktoré sa dá vždy a vo všetkom
spoľahnúť. Spolu máme ten
najlepší a najšikovnejší kolektív učiteľov, ktorí berú svoju
prácu naozaj zodpovedne.
V neposlednom rade nemôžem zabudnúť na tých
najdôležitejších – našich
žiakov, bez ktorých by naša

škola nebola školou. Všetci
žiaci si u nás nájdu niečo,
v čom ukážu svoju silu. Každý žiak je iný, ale predsa výnimočný. A presne takto ich
všetkých vnímame.
Ďakujem všetkým za spoluprácu, čas, úsilie a snahu
vynaloženú pri, síce, ťažkej,
ale o to krajšej práci. Nezabúdajme na to, že čas, ktorý
venuje deťom, ich robí dôležitými. Všetkým patrí ešte raz
jedno veľké ĎAKUJEM!

Mgr. Lenka Herdová,
riaditeľka školy

Pribinka na slávnostnej certifikácii
Dňa 9.októbra 2019 sa v bratislavskom divadle Aréna
konala slávnostná certifikácia programu Zelená škola. V programe Zelená škola pracuje viac ako 340 škôl.
Zúčastnilo sa jej 99 ocenených škôl a nechýbala medzi
nimi ani Pribinka.

Zelená vlajka.

Naša škola pracuje v medzinárodnom environmentálnom programe Zelená
škola už štvrtý rok. Za svoju trojročnú prácu s témou
Zeleň a ochrana prírody
sme si s hrdosťou odniesli
certifikát a vlajku Eco-Schools. Pribinka sa tak stala držiteľom medzinárodného
certifikátu Zelená škola.
Za tento veľký úspech
ďakujeme našim žiakom
a členom kolégia: Simone Furkovej, Eme Šišovskej, Elle Pavlíkovej, Bonovi
Novickému, Jozefovi Krúpovi, Adamovi Alimu a Samuelovi Ondrošovi za ich

neúnavnú prácu v programe, voľný čas a prázdniny
strávené budovaním a staraním sa o našu bylinkovú
záhradu.
Poďakovanie patrí aj vedeniu školy za pomoc
a ústretovosť pri realizácii
aktivít programu a   všetkým vám milí kolegovia,
pani kuchárky, pani upratovačky, pán školník. Ešte
raz vám všetkým zo srdca
ďakujem.

Mgr. Zuzana Šišovská,
učiteľka a koordinátorka
Zelenej školy v ZŠ Pribinova
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Materská škola Slnečná: Tu žijem, tu som rád
Tu žijem, tu som rád, je názov projektu, k vzniku ktorého
dopomohla náhoda. Na jar sme zistili, že krásny ker, ktorý
vypĺňal rozsiahlejšie miesto pri vstupe do prvého pavilónu, vyschol. Po jeho odstránení ostalo prázdne miesto.
Napadlo nás, že uvedenú
situáciu využijeme na cielenú environmentálnu výchovu. Vytvorili sme spomínaný
projekt a požiadali o finančnú podporu nášho pána primátora. Pán primátor Dušan
Husár nás podporil, začo mu
aj touto cestou chceme poďakovať. Následne sme začali
ciele projektu napĺňať.
S rodičmi sme pripravili
miesto na novú výsadbu, vyrovnali sme terén, do zeme
zapracovali kvalitný substrát
a hnojivá. Zakúpili sme rastliny, ktoré sme za aktívnej
pomoci detí vysadili. Výsadbou to však nekončilo. Rastlinky sme spoločne polievali,

vytrhávali nežiadúcu burinu.
Cez praktickú činnosť sme
upevňovali citový vzťah k prírode, vychovávali zmysel pre
estetiku najbližšieho okolia –
našej materskej školy.
Pozorovali sme zmeny na
našom záhone, spoločne sme
ich zaznamenali a poukazovali
na vzájomné súvislosti v prírode. Mnohé o prírode sme sa
učili v prírode. Dôležitým momentom realizácie projektu
bol fakt, že deti dostali možnosť aktívne sa zúčastniť na
skvalitňovaní prostredia, ktoré
denne navštevujú, ktorého sú
súčasťou.
Aj v tomto školskom
roku budeme v projekte

pokračovať, veď kvety a kríky potrebujú primeranú starostlivosť sústavne a vedia sa
za ňu aj primerane odmeniť.
Našou snahou bude naďalej u detí vytvárať pozitívny
vzťah k svojmu okoliu, a tak
už v tomto veku im vštepovať
základy spoluzodpovednosti
za stav životného prostredia

svojho mesta, ktoré sa pridalo
k medzinárodnému vyhláseniu klimatickej núdze. Nechceme ostať bokom ani my. Práve
týmto projektom sa zapájame
do systému opatrení mesta,
ktoré predpokladajú zlepšenie
terajšej situácie.
Mgr. Eva Bieliková,
riaditeľka MŠ Slnečná

Jesenné tvorivé dielne v Materskej škole Slnečná
Na pôde Materskej školy Slnečná sa vo štvrtok 17. októbra 2019 uskutočnila tradičná akcia pod názvom Jesenné tvorivé dielne. Deti zo škôlky sa tu dobre zabavili
a vychutnali si pravú jesennú atmosféru.

Podujatie začalo v popoludňajších hodinách. Deti si za pomoci učiteliek a rodičov vytvárali jesenné dekorácie rôzneho
druhu. „Vyrábali si napríklad
venčeky zo šišiek, dekorácie
z lístia, gaštanov, žaluďov či

vetvičiek a vyrezávali aj tekvičky. Ide o pravidelné podujatie,
ktoré je určené vždy pre celú
materskú školu,“ uviedla riaditeľka škôlky Eva Bieliková.
Deťom v ich práci asistovala aj výtvarníčka a riaditeľka

zlatomoraveckej základnej
umeleckej školy Zuzana Mičkeová. Prišiel aj primátor Dušan
Husár a poslankyňa Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach Erika Kukučková. Aj oni si
vyhrnuli rukávy a spolu s deťmi
pracovali na jesenných dekoráciách.
„Je úžasné, že sme sa stretli
v takejto príjemnej jesennej
atmosfére. Je milé pozerať sa
na tieto deti, ako tvoria, s akou

fantáziou a ako sa z toho všetkého tešia. Spolu s nimi sme sa aj
my mohli aspoň na chvíľku preniesť do detských čias,“ povedala poslankyňa Erika Kukučková,
ktorá deťom priniesla aj menšiu
zásobu kresliacich potrieb. Využívať ju budú môcť aj po skončení akcie. Všetky diela boli po
ukončení tvorivých dielní vystavené v priestoroch škôlky.
Peter Klimant
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Šikovní športovci z Gymnázia Janka Kráľa
Školský rok 2018/19 priniesol
nášmu gymnáziu krásne ocenenie 3. miesto v školských
športových súťažiach žiakov
stredných škôl v Nitrianskom
kraji. Na 1. mieste skončila
Spojená škola, Stredná športová škola Nitra s počtom bodov 433, na 2. mieste Gymnázium Andreja Vrábla Levice
s počtom bodov 316 a na 3.
mieste naše Gymnázium Janka Kráľa s počtom bodov 314.
Toto ocenenie patrí všetkým
našim študentom, ktorí sa zúčastnili športových súťaží, či
už to boli kolektívne hry alebo

individuálne športy. Celkový
počet žiakov, ktorí reprezentovali naše gymnázium je 75
a niektorí z nich sa zúčastnili
viacerých súťaží.
V tomto školskom roku pokračujeme športovými aktivitami. V septembri sme sa zapojili do Európskeho týždňa
športu BE ACTIVE aerobikovým maratónom, kde 115 žiakov chlapcov aj dievčat vydržalo 270 minút aktívne cvičiť
v rytme zumby, tanca, aerobiku, jogových a posilňovacích
cvičení. Dobrá nálada, vyplavené endorfíny, perfektný

pocit, že žiaci urobili niečo pre
seba, pretrvával ešte aj nasledujúce dni.
Všetkým žiakom patrí
veľká vďaka za úspešnú

reprezentáciu našej školy, za
podané športové výkony a za
chuť športovať aj naďalej.
Gymnázium Janka Kráľa

Tvorivá jeseň
Základná škola Mojmírova vo štvrtok 10. októbra 2019
hýrila farbami. V škole sa uskutočnilo pekné podujatie
pod názvom Tvorivá jeseň.

Šarkaniáda v Materskej
škole Štúrova
Aj tohto roku prišiel september a s ním aj jeseň... Po
prvých slzičkách na začiatku
školského roka sa deťom na
tvárach znova objavil úsmev.
A ako to už na jeseň býva zvykom, spríjemnili si jedno jesenné dopoludnie v materskej
škole púšťaním šarkanov.
Deti si so svojimi rodičmi
doma vyrobili šarkanov a priniesli si ich do materskej školy na Šarkaniádu. Šikovnosť
a fantázia im veru nechýbala.

Na dvore materskej školy lietali šarkany od výmyslu sveta.
Bolo teda, čo obdivovať.
Areál našej materskej školy
spestrili tiež rôzne tekvicové
bytosti, ktoré deti vytvorili a skrášlili nimi naše okolie.
Všetkým, ktorí sa zapojili do
výroby šarkanov a tekvicových krásavcov, veľmi pekne
ďakujeme.
Ivana Micheličová,
MŠ Štúrova

Podujatie sa konalo v popoludňajších hodinách v školskom
pavilóne A. Jeho priestory boli
zaplnené deťmi a ich rodičmi,
ktorí tu spoločne vytvárali tekvicových strašiakov, šarkany a jesenné aranžmány rôzneho druhu a farieb. Fantázii sa tu medze
nijako nekládli.
„Účasť žiakov bola vysoká. Zúčastnili sa žiaci prvého aj druhého stupňa. Bola to veľmi vydarená akcia, na ktorú sa deti už
vopred veľmi tešili,“ povedala
pani učiteľka Eva Molnárová.
Deti si tu okrem tvorenia jesenne ladených diel mohli aj

zamaškrtiť. Podávali sa koláče.
Najkrajšie tekvice a výtvory boli
odmenené malým darčekom.
„Ocenení žiaci si odniesli cenu
riaditeľky školy, cenu diváka
a cenu poroty. Samostatná cena
bola ocenenie za dobrý nápad,“
doplnila Molnárová.
Z tejto školskej akcie však nikto
neodišiel na prázdno. Všetci zúčastnení žiaci si domov odniesli
diplom a malú sladkosť. Vytvorené diela ostali po akcii v škole
ako pekná dekorácia a dôkaz šikovnosti tunajších žiakov.
Peter Klimant
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Svetový deň zdravej výživy v Robotníckej
Dňa 16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej
výživy. Výživa je významný
faktor životného štýlu, ktorý
ovplyvňuje zdravie. Poskytuje
nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých
živín potrebných pre život,
ale je spojená s emóciami,
často aj s pocitom uspokojenia. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na
výslednom výživovom stave
jedinca. Správna výživa sa významnou mierou podieľa na
zdravotnom stave obyvateľstva, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby
najvýznamnejších ochorení.
Každoročne si aj my v škole
tento deň pripomíname. Tento rok sme pre našich žiakov
pripravili zaujímavú aktivitu,
ktorú sme nazvali: „Moja trieda to zje rýchlejšie ako Tvoja.“
Začali sme v jedálni školy so
žiakmi I. stupňa. Zvedavé očká

detí sledovali najskôr prezentáciu plnú obrázkov veselého ovocia, zeleniny, ktoré deti
spoznávali a pomenovávali.
Nasledovali samozrejme aj
ďalšie potraviny, ktoré sú súčasťou zdravej výživy človeka
- ryby, mliečne výrobky, cereálie a pod.. Upozornili sme žiakov aj na nezdravé stravovanie v podobe sladkostí, čipsov
a hamburgerov. Určite zábavnejšou časťou pre deti bola
súťaž, ktorej cieľom bolo čo
najrýchlejšie zjesť misku plnú
ovocia a zeleniny. Žiaci sa s radosťou pustili do jedenia, povzbudzovaní svojou triedou.
Najrýchlejšie sa podarilo zjesť
ovocie a zeleninu štvrtáčikom.
Nasledovala pekná rozprávka o tom, ako Macko uško kupoval med. Detičky I. stupňa
odchádzali z jedálne s úsmevom a s obrázkami ovocia
a zeleniny na vyfarbovanie.
Pokračovali sme v aktivite so
žiakmi II. stupňa, ktorých prezentácia bola prispôsobená

ich veku. Spomenuli sme potravinovú pyramídu, význam
surovej stravy, zásady stravovania, ale aj rôzne mýty o jedle
a poruchy tráviacej sústavy –
anorexia, bulímia, hladovanie,
obezita. Žiaci sa aktívne zapájali do prezentácie rôznymi
otázkami alebo názormi na
spomínané témy. Nasledovala súťaž, ktorú mali starší žiaci o niečo pikantnejšiu, pridali
sme im totiž aj cibuľu, zázvor,
cesnak, papriku. Najrýchlejšie
sa podarilo zjesť „šalátik“, ochutený tiež orechmi, chia a ľanovými semienkami, ôsmakom.

Zábavnou formou sme si
tak so žiakmi pripomenuli
tento významný deň. Určite
nechceme, aby sa zdravej výžive venovala pozornosť iba
v jeden deň v roku. Aj preto
žiaci dostali do tried plagátik
o zdravej výžive, ktorý im každý deň pripomenie význam
zdravia. To je to najcennejšie,
čo máme. Pretože ako povedal Ludwig Börne: „Existuje
tisíce nemocí, ale len jedno
zdravie.“

PaedDr. Hana Verešpejová

Októbrová „Čarovná noc“ v Materskej škole Dúha
Pani Jeseň dala počasím najavo, že už začala vládnuť.
No i napriek chladu, dažďu a silnému vetru, to neprekazilo uskutočniť akcie a projekty, ktoré sme mali v tomto mesiaci v Materskej škole (MŠ) Dúha na Žitavskom
nábreží naplánované.

Predškoláci z 1. a 2. triedy
absolvovali s paniami učiteľkami Silviou Ivanovou, Evou

Zuzulovou, Andreou Sládekovou a Gitkou Bucheňovou
z 3. októbra na 4. októbra

2019 obľúbenú a tradičnú „Čarovnú noc“. Prostredníctvom
nej ukázali, že dokážu byť aj
bez rodičov. Pani učiteľky si pre
ne pripravili bohatý program,
počas ktorého nemali vôbec
čas smútiť, ale práve naopak.
Tešili sa a boli vzrušené
z toho, aké prekvapenia a dobrodružstvá na nich čakajú. Po
chutnom olovrante sa vybrali
na multifunkčné ihrisko Základnej školy Robotnícka, kde
si zašportovali a preukázali svoju zručnosť, vytrvalosť
a obratnosť. Športovanie ich
nielen vyčerpalo, ale aj poriadne vyhladovalo. S chuťou zjedli všetko, čo im tety kuchárky

pripravili na večeru.
Po nej nasledovalo tradičné hľadanie pokladu v areáli
MŠ. Všetky deti boli odhodlané poklad nájsť, čo sa im aj
podarilo. Po nájdení pokladu
nasledovala pyžamová a baterková diskotéka, na ktorej
sa do sýtosti vytancovali a vyšantili. Po nej sa mohli zahrať
v centrách hier. Potom už nasledovala príprava na večerný
spánok. Umyli si zúbky, ruky,
prezliekli do pyžám a nasledovala rozprávka, ktorú im prečítali
pani učiteľky, aby sa im ľahšie
a príjemnejšie zaspávalo. Pomaly prichádzal na viečka detí
(pokračovanie na str. 12)
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Inovácia foriem a metód výchovno-vzdelávacieho
procesu na Pribinke

Obdobie, v ktorom žijeme, je
ovplyvnené prudkým rastom
poznatkov. Zaužívané metódy
a formy vyučovania tak musí zákonite meniť aj škola. Práve ona
pripravuje žiakov na to, aby boli
schopní prispôsobiť sa novým
spoločenským požiadavkám.
Jednou z hlavných úloh dnešnej
školy je teda pripraviť svojich žiakov na ich budúci osobný i profesijný život. Učitelia preto musia
disponovať širokým spektrom
nových alebo inovovaných prístupov k vyučovaniu a učeniu.
Pre školu z toho vyplýva potreba
inovácie tradičného odovzdávania vedomostí a informácií.
Na základe uvedených dôvodov sa naša škola rozhodla zapojiť sa do dvojročného projektu
s názvom Inovácia foriem a metód výchovno-vzdelávacieho

procesu. Hlavným cieľom projektu je skvalitniť základné vzdelávanie na I. a II. stupni v Základnej
škole na Pribinovej ulici v Zlatých
Moravciach prostredníctvom
projektových aktivít, čím prispejeme k zlepšeniu kvality a inovácie výchovno-vzdelávacieho
procesu a k zlepšeniu študijných
výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.
Do projektu sa zapojilo 14
učiteľov zo školy, ktorí pracujú v troch pedagogických kluboch. Ide o nasledovné kluby:
pedagogický klub prírodovednej gramotnosti, pedagogický
klub matematickej gramotnosti
a pedagogický klub čitateľskej
gramotnosti. Hlavnou úlohou
jednotlivých klubov je dosiahnutie kvalitnejšej spolupráce medzi
pedagógmi, výmena skúseností,
nových poznatkov a efektívnejšie
sieťovanie všetkých pedagogických zamestnancov.
Základom projektu sú extra hodiny pre žiakov, ktoré sú zamerané na skvalitnenie vzdelávania,
prehĺbenie učiva prostredníctvom nových didaktických pomôcok a potrieb, ktoré budú

zakúpené zo získaných finančných prostriedkov projektu. Na
extra hodinách budú pedagógovia rozvíjať metakognitívne zručnosti, sociálne, komunikačné a interpersonálne zručnosti žiakov
s dôrazom na ich uplatnenie sa
na trhu práce, zníženie a zabránenie predčasnému skončeniu
školskej dochádzky. Didaktické
prostriedky využité na extra hodinách uľahčia prácu učiteľovi a ponúknu mu niekoľko spôsobov na
zefektívnenie vyučovania. Používanie inovatívnych metód, pomôcok a potrieb nie je v dnešnej
dobe len možnosťou, ale stáva
sa nevyhnutnosťou. Dôležité je
poznamenať, že alternatívne vyučovacie metódy pomáhajú aj
integrovaným žiakom a žiakom
s poruchami učenia. Vyučovací
proces je na základe týchto metód vedený spôsobom, v ktorom
nie je aktívny len učiteľ, ale aktivita sa presúva predovšetkým
na samotných žiakov. Základnou
úlohou používania didaktických
pomôcok je motivovať žiakov
k väčšiemu záujmu o získanie
nových vedomostí a poznatkov.
Všetko, čo sme uviedli, priaznivo pôsobí na zvyšovanie úrovne

vnútornej motivácie a podporu
rozvoja tvorivosti. Na základe
týchto metód a využívania didaktických pomôcok budú žiaci
schopní vnímať učenie ako činnosť, ktorú realizujú oni sami a využívajú tak svoj osobný potenciál.
Maxim Gorkij povedal: „Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok,
určite nikam nevedie.“ Uvedomujeme si, že cesta, ktorú sme si
vybrali, nebude možno jednoduchá, ale veríme, že výsledky budú
viditeľné. Tešíme sa na všetko, čo
nás na tejto našej inovatívnej ceste postretne.

Tento projekt je financovaný
s podporou Európskej komisie.
Tento článok reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia
a ani národná agentúra nezodpovedajú za akékoľvek použitie
informácií obsiahnutých v tomto článku.
Mgr. Lenka Herdová,
riaditeľka školy

Októbrová „Čarovná noc“ v Materskej škole Dúha
(pokračovanie zo str. 11)
blahodarný spánok a sníčky ich
sprevádzali až do rána. Októbrovú „Čarovnú noc“ zvládli všetky deti na výbornú.

Projekty škôlky
Pre našu MŠ je veľmi dôležité, aby deti mali od útleho veku
vzťah a radosť z pohybu a športu,
aby z nich vyrástla zdravá pohybovo a športovo nadaná generácia. K tomu boli zamerané aj dva
projekty, do ktorých sme sa zapojili aj my. Predškoláci 1.a 2. triedy

sa zúčastnili projektu. Olympiáda detí sa uskutočnila 3. októbra
2019 na multifunkčnom ihrisku
Základnej školy Robotnícka. Súťažili v behu pomedzi prekážky,
preťahovali sa lanom, skákali vo
vreci, hrali futbal, bežali k danému
cieľu, hádzali loptu na cieľ. Projekt
bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Dňa 4. októbra 2019 sa v areáli
MŠ uskutočnil projekt: “Športujeme veľkí i malí“. Deti zo všetkých
tried si zasúťažili v behu pomedzi

prekážky a kto chcel, mohol si vyskúšať hru v pozemnom hokeji.
V rámci tohto projektu, ktorý bol
realizovaný s finančnou podporou Mesta Zlaté Moravce, sme
medzi nami privítali tetu Zuzanu Jakabovú. Bola účastníčkou
Olympijských hier v Moskve
v roku 1980 v družstve pozemného hokeja, ktoré získalo strieborné medaily.
Ochotne nám ukázala, ako sa
tento šport hrá a vyzvala deti,
aby si to vyskúšali. Záujem bol
veľký a veru nebolo to také

jednoduché. Teta Zuzka všetky deti pochválila, ale vyzdvihla
malé“ kuriatka“ z 5. triedy, najmä
Jakubka Škulu, ktorý v hre vynikal najviac a podarilo sa mu dať
aj gól.
Na záver dostali všetky deti diplom za športové nadšenie a z rúk
úspešnej športovkyne, striebornej olympioničky, bol o to vzácnejší. Obidva projekty sa niesli
v duchu myšlienky: “Športom
k zdraviu, s radosťou a úsmevom
na tvári.“
MŠ Dúha
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov 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 vo vlastníctve mesta
formou priameho prenájmu:
n 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, priestory na výrobné účely.
n nebytový priestor č. 2, ktorý sa nachádza
na podzemnom podlaží stavby súpisné číslo
3027 (bytový dom), nachádzajúcej sa na Ul.
Tekovská v Zlatých Moravciach, postavenej na
pozemku - parcele KN registra „C‘‘, č. parcely
3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria), zapísanej v katastri nehnuteľností
- správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté
Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 5091, účel
využitia prenajatých priestorov: garážové státie.
n nebytové priestory o výmere 120,98 m2
na poschodí v budove so súpisným číslom
2087 („Centrum Žitava“), nachádzajúcej sa na
Ul. Hviezdoslavovej č. 64 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcele KN registra
„C“, č. parcely 1078/2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 4537 pre
katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: obchodné priestory, služby, kancelárske priestory.
n nebytový priestor o celkovej výmere 75,00
m2, ktorý sa nachádza na I. poschodí budovy
„CENTRUM ŽITAVA“ v Zlatých Moravciach na

Hviezdoslavovej ulici č. 64, súpisné číslo 2087,
postavenej na pozemku - parcele KN registra
„C“, č. parcely 1078/2, v k. ú. Zlaté Moravce na
LV č. 4537, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: priestory na výrobné účely,
skladové priestory, maloobchod.
n nebytové priestory o výmere 54,00 m2
nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so
súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej
vybavenosti“), na Duklianskej ulici 2/B v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku - parcele
KN registra „C“, č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísaná na
LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových
priestorov: obchodné priestory, služby, skladové priestory, kancelárske priestory, priestory
na výrobné účely.
n nebytové priestory o výmere 49,55 m2
nachádzajúce sa na 1. poschodív budove so súpisným číslom 1330 /Daňový úrad/ na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra „C“,
č. parcely 1129/2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre
katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: kancelárske priestory, obchodné priestory, skladové
priestory, priestory na výrobné účely.
Lehota na predkladanie ponúk končí
dňa 25.11.2019 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov 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


Oznam o preskúšaní sirén
Podľa harmonogramu preskúšania
prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v meste Zlaté Moravce na
rok 2019 sa uskutoční dňa 13.12.2019 (piatok) o 12.00 hodine hlasitá skúška sirén
dvojminútovým stálym tónom.



20/2019

n AMNESTIE - 5.- 6. 11. 2019
- utorok 19.00, streda 18.00 –
4€a5€
n DOKTOR SPÁNOK - 7.- 8.
11. 2019 - štvrtok 18.00, piatok
20.00 – 4 € a 5 €
n ŽENSKÁ NA VRCHOLE
- 8.- 9.- 10.- 11. 11. 2019 - piatok 18.00, sobota 18.00, nedeľa 19.00, pondelok 19.00 – 4
€a5€
n OVEČKA SHAUN VO
FILME: FARMAGEDDON 9.- 10. 11. 2019 – sobota 16.00,
nedeľa 17.00 - 4 € a 5 €
n CHARLIEHO ANJELI 14.- 15. 11. 2019 - štvrtok 18.00,
piatok 18.00 – 4 € a 5 €
n BITKA O MIDWAY - 15.16. 11. 2019- piatok 20.00, sobota 18.00 – 4 € a 5 €
n LE MANS 66 - 18.- 19. 11.
2019 - pondelok 18.00, utorok
18.00 – 4 € a 5 €
n APPKA - 21.- 22. 11. 2019
- štvrtok 18.00, piatok 19.00 –
4€a5€
n ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
II -22.- 23.- 24.a 30. 11.a 1. 12.
2019 - piatok 17.00, sobota
17.00, nedeľa 16.00, sobota
15.00, nedeľa 14.00 – 4 € a 5 €
n VLASTNÍCI - 23.- 24. 11.
2019 - sobota 19.00, nedeľa
18.00 – 4 € a 5 €
n MALÁ RÍŠA - 26.- 27. 11.
2019 - utorok 18.00, streda
19.00 – 4 € a 5 €
n VODA ČO MA DRŽÍ NAD
VODOU - 28.- 29. 11. 2019 štvrtok 19.15, piatok 17.30 – 4
€a5€
n SEXI JEXI- 29.- 30. 11.
2019 - piatok 19.00, sobota
19.00 – 4 € a 5 €
n VALHALA: RÍŠA BOHOV
- 30. 11.a 1. 12. 2019 - sobota
17.00, nedeľa 16.00 – 4 € a 5 €
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COOP JEDNOTA ŽARNOVICA,
spotrebné družstvo
Ponúka na predaj:
Objekt bývalej PJ č. 184 v obci Orovnica
(na ceste I. triedy č.65) za predajnú cenu
29 000 € (prípadne dohodou, nutné vidieť)  
Objekt bývalej PJ č. 179 v obci Tekovská
Breznica za predajnú cenu 39 000 € (prípadne
dohodou, nutné vidieť) Objekt bývalej PJ č. 075
v obci Brehy za predajnú cenu 35 000 € (detto)
Objekt bývalej PJ č. 154 v obci Malá Lehota
za predajnú cenu 89 000 € (detto)
Objekt bývalého pohostinstva č. 613 v obci Veľká
Lehota za predajnú cenu 180 000 € (detto)
Ponúka do prenájmu:
Priestory bývalej Reštaurácie v nákupnom
stredisku v Novej Bani - (Terminál Club)
Priestory bývalej Reštaurácie „DRUŽBA“
v nákupnom stredisku v Hronskom Beňadiku.
       Bližšie informácie Vám budú podané
na tel. čísle 045/6812447 alebo 0905878049.
21/2019
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Pletenka sypaná 150g

Osie hniezdo 80g

0,59€

0,39€

Bavorská bageta 320g

Čokoláda na varenie 90g

0,69€

Bábovka 400g

Uzol cesnakový 100g

0,55€

Moravské koláče
400g

1,29€

0,39€
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Obložený rožok 115g

1,49€

November 2019

1,50€

Šunková bageta 210g

Knedľa parená 400g

Buchty parené 400g

Suš. Verbena 90g

Jog. Zvolenský 145g

Raňajková káva 225g

0,85€

0,39€

1,39€

1,29€

V predaji už od 1. novembra

Pôvodný sortiment
predajne
Chlieb - pečivo:

Čerstvý chlieb a pečivo
Kváskový chlieb a pečivo
Tradičné koláče a zákusky
Výrobky rýchleho občerstvenia
Široký sortiment nápojov

Doplnenie sortimentu
predajne
Chlieb - pečivo:
Výrobky zdravej výživy
Mäsové výrobky
Bio produkty
Bezlepkové potraviny
Produkty značky FRESH

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Chlieb - pečivo
Fast food
AD SPECTRUM s.r.o.
Župná 32, Zlaté Moravce

Náš nový obchodný
partner:

FRESH
ZDRAVŠIE POTRAVINY

22/2019
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44. ročník Večerného behu Zlatými Moravcami
Dňa 17. októbra 2019 zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce v spolupráci
s Nitrianskym samosprávnym krajom,
Centrom voľného času Zlaté Moravce,
Základnou školou Mojmírova a Mestskou políciou v spolupráci so štátnou
políciou 44. ročník Večerného behu
Zlatými Moravcami. Podujatie, ktorého
sa zúčastnilo 375 účastníkov rôznych
vekových kategórií, bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Súťažiaci
umiestnení na prvých troch miestach

v jednotlivých kategóriách obdržali diplomy a medaily. Škola s najväčším počtom účastníkov bola ocenená pohárom

primátora mesta Zlaté Moravce. Pohár
primátora mesta získala ZŠ Mojmírova
Zlaté Moravce.

Vyhodnotenie 44. ročníka Večerného behu mestom Zlaté Moravce
Deti narodené v roku 2014 a ml.
l Chlapci:
1. Simon Andrej Hitka, MŠ Velčice
2. Alex Krajčovič, MŠ Kalinčiakova ZM
3. Richard Horváth, MŠ Štúrova ZM
l Dievčatá:
1. Michaela Káčerová, MŠ Kalinčiakova ZM
2. Ema Šprochová, AK ZM
3. Hana Pavelková, AK ZM
ZŠ roč. 2011 – 2013
l Žiaci:
1. Leonard Krajčovič, ZŠ Pribinova ZM
2. Samuel Sečkár, ZŠ Pribinova ZM
3. Marko Baláž, ZŠ Robotnícka ZM
l Žiačky:
1. Dominika Hastie, ZŠ Sv.Don Bosca ZM
2. Katarína Červenová, ZŠ Mojmírova ZM
3. Nina Šutková, ZŠ Robotnícka ZM
ZŠ roč. 2009 – 2010
l Žiaci:
1. Adrián Lakatoš, ZŠ Robotnícka ZM
2. Patrik Pecho, ZŠ Pribinova ZM
3. Šimon Urban, ZŠ Pribinova
l Žiačky:
1. Diana Čaládiková, ZŠ Pribinova ZM
2. Karolína Orbanová, ZŠ Sv. Don Bosca ZM

3. Veronika Štukovská, AK Volkovce
ZŠ roč. 2007 – 2008
l Žiaci:
1. Tomáš Chrenko, ZŠ Mojmírova ZM
2. Samuel Hanzlík, ZŠ Pribinova ZM
3. Patrik Dubay, ZŠ Mojmírova ZM
l Žiačky:
1. Henrieta Horváthová, ZŠ Pribinova ZM
2. Lívia Bajanová, ZŠ Sľažany
3. Viktória Veľká, ZŠ Pribinova ZM

l Dievčatá:
1. Alexandra Škulová, SOŠ Trnava
2. Klára Orbanová, GJK ZM
Muži 1999–1979
1. Jozef Pažitný
2. Matej Páleník, BK Pyxida Čierne Kľačany
3. Michal Šebeňa, Atletik Vráble
Ženy do 40 rokov 1999–1979
1. Angelika Béberová, ZŠ Mojmírová ZM
2. Martina Kukučková, ZŠ Mojmírova ZM
3. Veronika Truhanová, ZŠ Mojmírova ZM

ZŠ roč. 2004 – 2006
l Žiaci:
1. Andrej Mishko, ZŠ Jedľové Kostoľany
2. Kristián Ivanička, ZŠ Mojmírova ZM
3. David Maňkovský, GJK ZM

Ženy nad 40 rokov
1. Dana Sýkorová, ZŠ Mojmírova ZM
2. Eva Trubáčiková, Sľažany
3. Elena Béberová, ZŠ Mojmírova ZM

l Žiačky:
1. Dorota Belicová, ZŠ Pribinova ZM
2. Emma Jelínková, GJK ZM
3. Katarína Herdová, ZŠ Sv. Don Bosca ZM

Veteráni 1978 a st.
1. Juraj Béber, ZŠ Mojmírova ZM
2. Jaroslav Baťo, ZŠ Mojmírova ZM
3. Peter Studený, ZŠ Mojmírova ZM

Dorastenci a dorastenky roč.
2000 –2003
l Chlapci:
1. Peter Hruška, GJK ZM
2. Alex Béber, ZŠ Mojmírova ZM
3. Matúš Gálik, SOŠ tech. ZM

Veteráni nad 70 rokov
1. Emil Páleník, BK Pyxida Čierne Kľačany

Mgr.Jozef Zlatňanský,
riaditeľ CVČ
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