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V tomto čísle:
Video
zastupiteľstvo
Už sme si zvykli na to, že rokovania zlatomoraveckého
mestského zastupiteľstva sú
vo forme audio prenosu vždy
naživo vysielané cez internet.
V mesiaci máj sa však skúšala novinka - live video prenos.
Čítajte na strane 2

Parkovanie na
Bernolákovej
Na Bernolákovej ulici bolo
aplikované vodorovné dopravné značenie vyznačujúce
parkovacie miesta na približne
300 metrovom úseku na pravej
strane cesty smerom od centra mesta, povedľa nemocnice
a polikliniky.
Čítajte na strane 3

Ocenenie za
záchranu života
Primátor Dušan Husár ocenil troch zamestnancov mesta,
ktorým sa podarilo zachrániť
ľudský život. Cena bola odovzdaná počas rokovania zlatomoraveckého zastupiteľstva.
Čítajte na strane 3

Pomoc od
ViOnu
FC ViOn Zlaté Moravce sa
rozhodol vytvoriť symbolickú
vstupenku na pamätný zápas
so Zenitom Petrohrad. Výťažok z predaja vstupenky bude
použitý na charitatívne účely.
Čítajte na strane 6

Budova budúceho denného stacionáru.

Mesto získalo dotáciu takmer milión
eur na zriadenie denného stacionáru
Denný stacionár bude vybudovaný na Bernolákovej
ulici v Zlatých Moravciach hneď vedľa polikliniky. Slúžiť bude seniorom a zdravotne postihnutým osobám.
Mesto Zlaté Moravce bolo
úspešné so svojou žiadosťou o dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciu budovy
zdravotníckeho a sociálneho
zariadenia na Bernolákovej
ulici a vybudovanie denného stacionáru. Jedná sa o budovu, ktorá je vo vlastníctve
mesta a aktuálne nie je nijako
využívaná.
„Z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu
pre Integrovaný regionálny
operačný program nám bol
schválený nenávratný finančný príspevok v maximálnej
výške 948 208 eur, pričom
celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené

vo výške 998 113 eur,“ informovala Miroslava Kováčová,
vedúca Oddelenie strategických činností na Mestskom
úrade v Zlatých Moravciach.
Takmer 50-tisícový rozdiel doplatí mesto v rámci povinného spolufinancovania.
Projekt zabezpečí stavebné
práce týkajúce sa rekonštrukcie budovy so znížením jej
energetickej náročnosti. Zároveň bude obstarané technické vybavenie denného
stacionáru, ktorého súčasťou
bude aj deväť miestne auto
pre klientov.
Zariadenie bude ambulantne zabezpečovať služby
pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby, vďaka čomu

dôjde k zvyšovaniu kvality
ich života. „Denný stacionár
vytvára podmienky na činnostnú terapiu, počas ktorej zapája fyzickú osobu do
tvorivých činností, pomáha
rozvíjať motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne
a osobnostné kompetencie.
Zabezpečuje záujmovú činnosť formou čítania, počúvania hudby, prechádzok po
okolí, hrania spoločenských
hier a iných aktivít,“ vysvetľuje Kováčová.
Vďaka týmto činnostiam
sa bude predchádzať riziku
vzniku určitej sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich
veku a odkázanosti na iných.
Realizácia projektu zriadenia
denného stacionára sa uskutoční v najbližších mesiacoch.
Peter Klimant
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Zasadnutie zastupiteľstva sme mohli sledovať
cez live video prenos
Už sme si zvykli na to, že rokovania zlatomoraveckého
mestského zastupiteľstva sú vo forme audio prenosu
vždy naživo vysielané cez internet. V mesiaci máj sa však
skúšala novinka. V poradí 11. zasadnutie bolo streamované ako live video.

Richard Horný
Zasadnutie zastupiteľstva sa
uskutočnilo vo štvrtok 14. mája
2020 so začiatkom o 15.00 hodine v priestoroch športovej
haly Mestského štadióna v Zlatých Moravciach. Vedenie magistrátu sa rozhodlo toto rokovanie streamovať naživo vo
forme video prenosu.
„Nakoľko nás stále trápi riziko šírenia koronavírusu, rozhodli sme sa toto zasadnutie

vysielať naživo nielen zvukovo ale aj s obrazom, aby ľudia nemuseli chodiť osobne
a zbytočne sa tak vystavovať
nejakému zdravotnému riziku. Samozrejme, kto chcel prísť
osobne, táto možnosť tu stále
bola. Mali sme pre všetkých
pripravené rúška, dezinfekciu
a jednorázové ochranné rukavice,“ hovorí primátor Dušan Husár.

Video-stream bol zabezpečený tromi profesionálnymi kamerami. K živému vysielaniu sa
občania mohli dostať cez webové stránky - zlatemoravce.
info a zlatemoravce.eu. „Za túto
službu sme nič neplatili. Sponzorsky nám to spravil zadarmo
pán Richard Horný, za čo mu
ďakujem,“ povedal primátor.
Radnica chce teraz sledovať
ohlasy ľudí na toto vysielanie.
Pokiaľ budú pozitívne a bude
o službu záujem, možno sa
video-stream stane bežnou
súčasťou zlatomoraveckých
zastupiteľstiev. „Ja osobne to
vnímam veľmi pozitívne. Pokiaľ
budú mať o to záujem občania a aj poslanci, tak by sme to
v budúcnosti mohli ďalej takto
robiť,“ dodal Husár.

Poslanci súhlasia
Živý video prenos sa páčil aj
viacerým poslancom mesta,
ktorí by ho do budúcna taktiež
uvítali. „Je to super, na veľmi
profesionálnej úrovni. Myslím
si, že sme s tým mohli začať už

aj skôr. Ja osobne to teda vítam,“
povedala poslankyňa Denisa
Uhrinová.
„Živý vstup je určite veľmi zaujímavý pre občanov. Sú tak
k svojim poslancom bližšie.
Môžu sledovať aj naše prejavené emócie a možno sa na nás
aj trochu pobavia. Je to určite
dobrý nápad,“ prezradila svoj
názor poslankyňa Erika Kukučková.
Poslanec Michal Cimmermann nám dokonca povedal, že na najbližšom stretnutí
so svojimi kolegami navrhne
zmenu rokovacieho poriadku,
na základe ktorej by už všetky
ďalšie zastupiteľstvá boli vysielané rovnakým spôsobom.
„Som veľmi rád, že už aj Mestské
zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach začalo využívať live video
prenos. Vďake nemu je naše
mesto opäť o niečo transparentnejšie. Myslím si, že živé
prenosy zlepšia informovanosť
občanov a priblížia prácu mestského zastupiteľstva,“ dodal.
Peter Klimant

V areáli nemocnice by starý betón mohla
nahradiť zatrávňovacia dlažba
Mesto Zlaté Moravce sa uchádza o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia v hodnote viac ako 180-tisíc eur. Za tieto
peniaze by sa v časti areálu zlatomoraveckej nemocnice
mohli vybudovať nové vodozádržné opatrenia.
Celkové oprávnené v ýdavky projektu sú vo výške 194 467 eur. Maximálna
výška dotácie, ktorú môže
samospráva na tento projekt získať, je 184 744 eur.
Mesto by v prípade úspechu žiadosti doplatilo rozdiel.

Stará, poškodená a nepriepustná asfalto-betónová plocha v severnej časti areálu
nemocnice bude v prípade
schválenia žiadosti nahradená novým priepustným povrchom zo zatrávňovacej dlažby.
V súčasnosti sa tu v období
intenzívnych dažďov hromadí

voda, ktorá sa pre nepriepustný
betón nedostáva späť do pôdy.
Nielenže to spôsobuje problémy pri pohybe návštevníkov po
areáli, je to i výrazne nešetrné

k životnému prostrediu s negatívnym dopadom na klímu.
Po realizácií projektu sa tento
problém odstráni.
Peter Klimant
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Parkovacie miesta na Bernolákovej s novým
vodorovným dopravným značením
V máji 2020 bolo na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach aplikované vodorovné dopravné značenie vyznačujúce parkovacie miesta na približne 300 metrovom
úseku na pravej strane cesty smerom od centra mesta,
povedľa nemocnice a polikliniky.

Bernolákova ulica
Značenie zhotovila Regionálna správa a údržba ciest
Nitra (RSÚC), ktorá je správcom cesty. Jej vlastníkom
je Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Podľa župnej

hovorkyne Oľgy Prekopovej
bol náter parkovacích čiar
zrealizovaný na základe žiadosti Mesta Zlaté Moravce,
ktoré malo v minulosti dostať
veľké množstvo sťažností od

občanov ale aj od záchranných zložiek či štátnej polície pre zlú prejazdnosť po
Bernolákovej ulici, spôsobenú nesprávnym parkovaním
motorových vozidiel.
„Vodiči zaparkovaných áut
sústavne nerešpektovali zvislú dopravnú značku „Parkovisko – parkovacie miesta
s pozdĺžnym státím“. Motorové vozidlá parkovali šikmo v smere jazdy, zadnou
časťou vozidla zasahovali do
jazdného pruhu, ohrozovali
plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky a bránili v zimnom období vykonávať zimnú údržbu daného úseku,“
vysvetľuje župná hovorkyňa.
Tieto problémy by sa mali
novým značením odstrániť.
Jeho aplikácia sa realizovala v máji v štyroch etapách.
Na danej lokalite je totiž
v bežné dni pomerne hustá

premávka a nastriekať náter v celom tristometrovom
úseku v jeden deň mohlo
spôsobiť nemalé dopravné
komplikácie. RSÚC sa preto
rozhodla práce vykonať postupne.
„Pred samotným nástrekom vodorovného dopravného značenia bol daný úsek
vyčistený od nečistôt a nánosov, zároveň bola vyčistená cestná kanalizácia na odtok dažďovej vody. Aktuálne
je v danej lokalite 34 parkovacích miest,“ povedala Prekopová.
Koľko peňazí presne celá
akcia NSK stála, nám jeho hovorkyňa zatiaľ uviesť nevedela. Celkové náklady v čase
písania tohto článku ešte neboli presne vyčíslené.

Peter Klimant

Primátor Dušan Husár ocenil troch
zamestnancov mesta
Ocenenie bolo odovzdané koordinátorke Aktivačnej
činnosti mesta Márii Ďurčekovej a dvom členom Miestnej občianskej poriadkovej služby: Ivanovi Petrovičovi
a Ľubošovi Bandovi za záchranu ľudského života.
Primátor Dušan Husár odovzdal svoje poďakovanie
a symbolické ocenenie trom
vyššie uvedeným zamestnancom v úvode 11. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach, konaného vo štvrtok 14. mája 2020.
Udelené im bolo za záchranu ľudského života. „Stalo sa
to koncom januára 2020 počas pracovnej doby, keď naša
kolegyňa skolabovala. Situácia

bola natoľko vážna, že jej hrozilo udusenie,“ priblížila kritickú situácia Mária Ďurčeková.
Posádka rýchlej zdravotnej
pomoci sa vyjadrila, že bez
pomoci od kolegov by skolabovaná pracovníčka pravdepodobne zomrela. Zdravotníci
zároveň vyzdvihli prístup ocenených ako vysoko odborný
a hlavne rýchly.
„Ocenenie, ktoré sme dostali
od pána primátora si vážime

Dušan Husár, Mária Ďurčeková, Ivan Petrovič, Ľuboš Banda
a sme zaň vďační. Zároveň
sme pyšní na to, ako sme danú
situáciu spoločne zvládli a pomohli tak našej kolegyni. Ten
pocit, keď niekomu zachránite život, je neopísateľný a ako

kolegov nás veľmi spojil a zostane v nás už navždy,“ povedala za seba a svojich kolegov
Mária Ďurčeková.
Peter Klimant
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Mestská polícia bilancovala: Na pokutách vlani
vybrala takmer 6 500 eur  
Mestská polícia v Zlatých Moravciach zverejnila správu
o svojej činnosti za rok 2019. V nej sa dozvedáme viaceré
zaujímavé čísla.
Správa o činnosti mestskej polície z a vlaňajšok bola odprezentovaná poslancom Mestského
zastupiteľst va v Zlat ých
Moravciach na jeho 11. zasadnutí, ktoré sa konalo
v polovici mája 2020. Zverejnená bola taktiež na oficiálnom webe mesta, kde
je prístupná k nahliadnutiu
pre všetkých občanov.
Ako sa zo správy dozvedáme, v roku 2019 mestská
polícia riešila 638 priestupkov, z tohto v počte 503
v blokovom konaní v celkovej sume 6 450 eur. Pre
porovnanie, v roku 2018
bolo zaevidovaných 446
priestupkov a na pokutách
sa vtedy vybralo 4 475 eur.
Pokuty u nás neplatili len
Slováci, bolo tu i niekoľko

zahraničných previnilcov.
Konkrétne sa do štatistik y priestupkov zapísalo
59 zahraničných občanov.
Z toho 45 prípadov sa riešilo blokovou pokutou, dokopy v sume 610 eur.
Priestupky boli vlani rôzne. Najviac prevládali dopravné prehrešk y. Časté však bolo napríklad aj
znečisťovanie verejného
priestranstva či požívanie
alkoholu na miestach, kde
je to zakázané.
„Celkovo bolo v priebehu minulého roka prijat ých telefonick y, osob ne aleb o písomne 9 03
oznámení. Väčšinu t ýchto oznámení mestská polícia prijala telefonick y
prostredníctvom bezplatnej link y 159,“ informuje

s p r áv a m e s t s k e j p o l í c i e. N a j v i a c oz n á m e n í
bolo prijat ých v mesiaci jún – 92 (riešených 48
priestupkov) a najmenej
v septembri – 57 (rieše ných 32 priestupkov). Čo
sa samotných priestupkov
t ýk a, t ých b olo najviac
riešených v mesiaci máj,
až 80 priestupkov. Najmenej bolo v septembri
a decembri, oba mesiace
po 32 priestupkov.

K zaujímavým číslam patrí
i odchyt túlavých psov. Ide
o jednu z mnohých činností,
ktorú musia mestskí policajti
počas svojho výkonu bežne
riešiť. „Na základe vlastného
zistenia alebo na podnet občanov bolo odchytených viac
ako 46 túlavých a zabehnutých psov, ktoré boli následne umiestnené v miestnom
útulku,“ píše sa v správe.
Peter Klimant

Pripomenuli sme si víťazstvo nad fašizmom
Primátor Dušan Husár v sprievode príslušníkov Mestskej polície v Zlatých Moravciach položil veniec k Soche
partizána pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej
svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.

Dušan Husár (v strede)

Pietny akt sa uskutočnil vo
štvrtok 7. mája 2020 o 13.00
hodine na Námestí hrdinov
v Zlatých Moravciach. Pre
stále pretr vávajúce riziko šírenia koronavírusu tu
nebola prizvaná verejnosť.
Primátora Dušana Husára
sprevádzali len dvaja príslušníci mestskej polície.
„Zhromažďovanie pre koronavírus stále nie je povolené. Dúfam ale, že v závere
augusta, keď si budeme pripomínať výročie Slovenského národného povstania,

bude už môcť byť prizvaná aj verejnosť,“ povedal
Husár.
Ukončenie druhej svetovej vojny v Európe si
jednotlivé štáty starého
kontinentu každoročne pripomínajú dňa 8. mája. Deň
víťazstva nad fašizmom je
na Slovensku štátnym sviatkom a dňom pracovného
pokoja.

Peter Klimant
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Nemocnica sa postupne vracia k bežnému režimu
Nemocnica Zlaté Moravce, ktorá je členom skupiny
AGEL, vzhľadom na šíriaci sa koronavírus COVID-19,
prijala v posledných dvoch mesiacoch množstvo opatrení. Tie zaisťovali bezpečnosť nielen zdravotníckeho
personálu ale aj pacientov. Po uvoľnení situácie sa režim nemocnice vracia postupne do normálu, niektoré
opatrenia však aj napriek stúpajúcemu počtu pacientov
zostávajú v platnosti.
Od 18. mája 2020 nemocnica začala pracovať
v režime ako pred výskytom pandémie. Týka sa to
všetkých oddelení, ambulancií, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
vrátane Oddelenia fyziatrie,
balneológie a rehabilitácie,
ktorého prevádzka bola

z dôvodu čerpania dovolenky dočasne uzatvorená.
Triáž, teda vstupný filter
pri vchode do nemocnice,
funguje v Zlatých Moravciach naďalej. ,,Nemocnica sa postupne vracia do
bežného režimu, dodržiavame doporučené protiepidemiologické opatrenia,

nariadenia hlavného hygienika a dodržania zvýšeného hygienicko - epidemiologického režimu,
vrátane triáže a rezervovanej takzvanej červenej zóny
a primeraného počtu lôžok,
aby sme mohli poskytnúť
zdravotnú starostlivosť pre
neodkladných pozitívnych
alebo suspektných pacientov,“ hovorí Nina Horniaková, námestníčka pre úsek
liečebno-preventívnej starostlivosti.
V Nemocnici Zlaté Moravce stúpol počet pacientov
na odborných ambulanciách
aj počet hospitalizácií. „Na

vstupnom filtri je pacientom a sprevádzajúcim osobám naďalej kontrolovaná
telesná teplota, sú povinní
vyplniť dotazník, prostredníctvom ktorého zisťujeme
ich cestovateľskú anamnézu,“ dodáva námestníčka.
Každý štvrtok sa v nemocnici vykonávajú odbery na
COVID - 19 pre samoplatcov a žiadateľov cez COVID
PASS.

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa
skupiny AGEL SK

Ako sa prihlásiť na komerčné testovanie na
COVID-19 v Zlatých Moravciach?
Nemocnice, patriace do siete zdravotníckych zariadení AGEL SK, už niekoľko týždňov testujú prítomnosť
ochorenia COVID-19. Možnosť prihlásiť sa na komerčné
testovanie majú záujemcovia z radov samoplatcov aj
v Zlatých Moravciach a okolí. Najjednoduchší spôsob
je prihlásiť sa prostredníctvom rezervačného systému
a webového portálu www.agellab.sk. Cena testu je 65
EUR, výsledok klient dostane najneskôr do 48 hodín
a v troch jazykových mutáciách.
Komerčné testovanie je určené pre osoby, ktoré nemajú
odporučenie od lekára, teda
nespĺňajú indikačné kritériá
stanovené hlavným hygienikom SR. Spôsob objednávania samoplatcov na testy koronavírusu COVID-19 je veľmi
jednoduchý. Záujemca sa najprv zaregistruje na uvedenom
webe, vytvorí si prihlasovacie
meno a heslo, pričom potvrdenie úspešného zaregistrovania mu príde na jeho mail.
Následne si v rezervačnom
systéme zvolí vhodné miesto,
v tomto prípade Zlaté Moravce,
vyberie si dátum a čas odberu

a elektronicky sa objedná cez
portál www.agellab.sk a rezervačný systém. Zvolí si pre neho
vhodné miesto, dátum a čas
odberu a zaplatí online za vyšetrenie.
,,Následne sa dostaví v  stanovený čas na odberové miesto,
ktoré je v Nemocnici Zlaté
Moravce situované vpravo
od hlavnej vstupnej brány do
nemocnice a viditeľne označené. Následne mu tam bude
odobratá vzorka. Tá bude odoslaná do zvolenského laboratória na vyšetrenie PCR metódou,“ vysvetľuje Miroslav
Jaška, predseda predstavenstva

nemocnice. Cena 65 € za komerčné testovanie zahŕňa
náklady spojené s odberom
a transportom vzorky a samotným laboratórnym vyšetrením.
Na odbery je možné objednať
sa aj priamo e-mailom na beata.
kralikova@nemocnicamoravce.sk alebo telefonicky na čísle
+421 911 167 276, avšak iba počas pracovných dní v čase od
13:00 do 15:30 hodiny.
Výter je najvhodnejšie robiť ráno nalačno a všetci, ktorí
prichádzajú na testovanie, by
nemali predtým jesť a piť, mali
by prísť bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej
pasty alebo iných dezinfekcií,
nefajčiť ani elektronické cigarety, nesmie sa žuť žuvačka, používať kvapky alebo spreje do
nosa a hrdla. ,,Aj naďalej platí,
že odbery vykonávame každý
štvrtok v čase od 9:00 do 11:00
hodiny. Pred odberom sa samoplatca preukáže dokladom
o zaplatení poplatku vo výške

65,00 EUR na účet nemocnice,“ vysvetľuje Miroslav Jaška. Vyšetrenie na ochorenie
COVID-19 prebieha analýzou
genetického materiálu vírusu
metódou RT- PCR (polymerárová reťazová reakcia), „Výsledky
vyšetrenia poskytneme do 48
hodín od doručenia vzorky do
laboratória, pacientovi zasielame výsledok vyšetrenia elektronicky e-mailom v šifrovanej
podobe. Heslo pre zobrazenie
a otvorenie výsledkovej správy
odošleme cez SMS. Výsledky
budú uvedené aj v angličtine,
maďarčine a nemčine,“ uviedla
Ing. Elena Gaboňová, manažérka laboratórneho segmentu
AGEL SK. V prípade pozitívneho
výsledku bude pacient kontaktovaný aj príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa
skupiny AGEL SK
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ViOn vyzbieral na symbolických vstupenkách viac
ako 2-tisíc eur. Peniaze pomôžu ľuďom v núdzi
Futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce sa rozhodol
vytvoriť symbolickú vstupenku na pamätný zápas so
Zenitom Petrohrad, ktorý sa v našom meste odohral
v roku 2007 v rámci druhého predkola vtedajšieho Pohára UEFA. Výťažok z predaja vstupenky bude použitý
na charitatívne účely.
Celkovo bolo podľa vyjadrenia klubu predaných 344 symbolických lístkov v sume 2 109
eur. Cena jedného lístku bola
3 eurá. Dostupná bola výlučne online od 10. apríla do 10.
mája 2020.
„V ponuke bola možnosť stať
sa tiež bronzovým (15 eur),
strieborným (25 eur) a zlatým
prispievateľom (50 eur). Zlatých prispievateľov evidujeme
trinásť. Strieborných sedem
a bronzových dvadsaťšesť.
V sume troch eur sa vstupenka objavila v košíku 298-krát.
Dokopy prispelo 104 darcov,“
informuje klub FC ViOn na

svojom oficiálnom webe.
Vyzbierané peniaze teraz
poputujú do Kongregácie
Bratov Tešiteľov v Zlatých
Moravciach, kde budú použité na pomoc pre ľudí v núdzi. „Sme nesmierne radi, že
v takejto dobe, keď sa medzi
nami šíri pandémia COVID-19,
sa nájdu ľudia, ktorí majú záujem pomáhať. Naša radosť je
o to väčšia, že je spontánna.
ViOn si na nás spomenul bez
ohľadu nejakej žiadosti. Ich
obrovská pomoc nie je krátkozraká. Bude použitá pre sociálne slabších ľudí, ktorých
kríza zasiahla najviac. Tešíme

Vladimír Červený, páter Tomáš, Martin Ondrejka
sa. Ďakujeme,“ uviedol páter
Tomáš.
Poďakovanie vyslovil aj generálny manažér ViOnu Martin
Ondrejka. „V prvom rade jedno obrovské ďakujeme za celý
náš klub všetkým ľuďom, ktorí
našu myšlienku podporili. My
sme boli v tomto všetkom len
akýsi nástroj a všetko sme pripravili organizačne. Ale tí, ktorí

pomohli finančne, tým patrí
absolutórium,“ povedal.
Pamätný zápas FC ViOn
Zlaté Moravce proti FC Zenit
Petrohrad sa uskutočnil vo
štvrtok 16. augusta 2007 na
domácom štadióne ViOnu.
Zlatomoravecký futbalový
klub vtedy proti Rusom podľahol za stavu 0:2.
Peter Klimant

MSKŠ znovu otvorené: Detskí návštevníci kina
dostali malý darček
Mestské stredisko kultúry a športu (MSKŠ) vstúpilo
po nútenej pauze spôsobenej koronavírusom znovu do
prevádzky. V rámci Medzinárodného dňa detí (MDD)
pripravilo pre deti i jedno malé prekvapenie.
Kultúra v Zlatých Moravciach pauzovala viac ako dva
mesiace. Teraz sa však znovu
vracia, aj keď ešte v mierne
obmedzenom režime. Dňa
31. mája 2020 vstúpilo do
prevádzky Kino Tekov. V tento
deň sa premietal animovaný
film Ježko Sonic. Pre všetky
deti, ktoré prišli, boli pripravené darčeky.
„Keďže pre koronavírus sme
ešte stále nemohli pre deti
v rámci oslavy MDD, ktoré

bolo 1. júna, zorganizovať
žiadne veľké kultúrne podujatie, rozhodli sme sa aspoň
každého detského návštevníka, ktorý prišiel 31. mája
a 1. júna do kina, potešiť malými darčekmi – pexesom
a sladkosťou,“ povedala Simona Holubová, riaditeľka MSKŠ.
Kino v týchto dňoch už riadne premieta. Presný program
si môžete preštudovať v tomto čísle Tekovských novín
na strane 16. Maximálny

povolený počet návštevníkov
na jedno predstavenie je momentálne podľa nariadenia
vlády 100 ľudí.

Kultúra a knižnica
Oddelenie kultúry MSKŠ aj
jeho kultúrne domy sú taktiež otvorené od 1. júna 2020.
Tesne pred týmto termínom
boli všetky ich priestory riadne vydezinfikované. „Uvidíme, ako sa v najbližšie týždne
vyvinie situácia s koronavírusom a podľa toho budeme pripravovať náš kultúry
program. Občanov budeme
o všetkom včas informovať,“
informovala Holubová.

Mestská knižnica v Zlatých Moravciach bola po
korona-prestávke otvorená v predstihu, už 11. mája
2020. Ak tuálne funguje
v obmedzenom prevádzkovom čase – v pondelok,
utorok, štvrtok a piatok od
9.00 hodiny do 16.00 hodiny.
Do všetkých prevádzok
MSKŠ je vstup možný len
s rúškom. O ďalších hygienických pokynoch vás
budú informovať kultúrni
pracovníci priamo na mieste.
Peter Klimant
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Vzdanie úcty pamiatke rodu Migazzi
V Mauzóleu rodiny Migazzi v Zlatých Moravciach sa
konala aj tohto roku svätá omša na pamiatku Antónie
Migazzi, jej manžela Viliama a rodu Migazzi, ktorú celebroval Peter Štálnik, zlatomoravecký farár.
V kultúrnom programe spomienkovú sv. omšuv stredu
20. mája 2020 otvorila Spevácka skupina Zlatomoravčianka
pod vedením Vladimíra Rumanka. Organizátorom podujatia bolo Mestské múzeum
v Zlatých Moravciach, mestský rímskokatolícky farský
úrad Zlaté Moravce a Spolok
pre zachovanie kultúrneho
a prírodného dedičstva našich predkov.

Spomienkové sv.
omše v mestskom
Mauzóleu
Mestské Mauzóleum, ktoré
sa nachádza v pamiatkovej
zóne mesta, býva sprístupnené verejnosti štyrikrát do
roka. V roku 2009 sa v Mauzóleu konala sv. omša za zomrelých príslušníkov rodu Migazzi.
Za zosnulú Elizabeth Hardegg,
manželku pravnuka Viliama
Migazziho, za grófa Imricha
Erdödyho a v roku 2016 spomienková sv. omša k 130. výročiu úmrtia grófky Antónie
Migazzi. Rodina Migazzi počas

Peter Štálnik, Marian Tomajko

svojho pôsobenia v Zlatých
Moravciach znamenala veľký prínos pre mesto a bývalú
Tekovskú župu, ktorej sídlom
boli takmer 200 rokov Zlaté Moravce. Príslušníci tohto
rodu prestavali od základov
Farský kostol sv. Michala archanjela. Z krypty kostola
previezli zosnulú Antóniu do
Mauzólea v roku 1887, ktoré
dal postaviť manžel v štýle talianskych románskych kostolov v provincii Sondrio, odkiaľ
pochádza rod Migazzi.
Mauzóleum v Zlatých Moravciach, v ktorom sa nachádza hrobka grófa Viliama
Migazziho a jeho manželky
Antónie, je Národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska.
Zbiehajú sa k nemu dve aleje tují, ktoré so vzácnou výsadbou smrekov predstavujú
nádherný dendrologický klenot. V parku Mauzólea boli
vysadené vzácne smútočné
smreky pochádzajúce z Nemecka. V súčasnosti sa dožívajú 129 rokov a na Slovensku sa v takomto množstve

vyskytujú len v Zlatých Moravciach. Chránený areál je
i súčasťou Náučného turistického chodníka mesta Zlaté
Moravce.

Rozprávanie o živote
rodiny Migazzi
Po slávnostnej sv. omši zlatomoravecký historik Marián
Tomajko priblížil návštevníkom Mauzólea zaujímavým
rozprávaním život grófa Viliama Migazziho, posledného potomka talianskeho
šľachtického rodu, tekovského župana a jeho manželky grófky Antónie Migazzi (1838-1886), rodenej
Marczibányi pochádzajúcej
z Púchova. Predčasne zosnulá Antónia bola zakladateľkou Červeného kríža
v Tekovskej župe, pomáhala chudobným deťom a sirotám. Za jej charitatívnu
činnosť jej cisár udelil vyznamenanie Dámsky rád
hviezdneho kríža, ktor ý
udeľoval panovník len príslušníčkam habsburského
rodu, arcikňažnám a vojvodkyniam.
Prvý z rodiny Migazzi v našom meste pôsobil kardinál Migazzi, viedenský arcibiskup, Vácovský biskup,
vyslanec španielskeho kráľa Ferdinanda VI. a legát
pápežov Klementa XIII.,

Benedikta XIV. a Pia VI. Zaslúžil sa o stavby a prestavby vyše 100 kostolov financované z výnosov svojich
majetkov, ku ktorým patrili
aj stavby nemocníc, sirotincov a domovy pre starých
kňazov. Z lásky k nášmu
mestu a ľudu, chudobným
prideľoval pôdu.
Gróf Viliam Migazzi (18301896), posledný potomok
talianskeho šľachtického
rodu sa narodil v Bratislave. Bol tekovským županom, poslancom snemu,
nositeľom rádu sv. Štefana,
svetského patróna farského
kostola a ďalších kostolov
v Tekovskej župe, zakladateľom sirotinca, predsedom
Karpatského spolku turistov
so sídlom v Dolnom Smokovci a predsedom uhorského rybárskeho zväzu. Vo
Vysokých Tatrách dodnes
nesie turistická magistrála
pomenovanie po grófovi
Migazzim.
Súčasťou spomienkovej
sv. omše bolo aj pekné slnečné počasie, ktoré účastníkom podujatia ponúkalo prechádzku chráneným
územím a jedinečným dielom záhradnej architektúry
v strednej Európe.

Anton Kaiser
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Na jej publikovanie čakal 43 rokov. Miroslav Pius
vydal vojnovú knihu z prostredia Požitavia
Knihu pod názvom Z detstva neutečieš napísal regionálny spisovateľ a historik Miroslav Pius ešte koncom 70. rokov minulého storočia. Totalitný režim mu ju ale nedovolil
publikovať. Jej vydanie sa podarilo až po dlhých 43 rokoch.
Miroslav Pius bol počas obdobia normalizácie označený totalitnou komunistickou
mocou ako protisocialistický,
protisovietsky a protistranícky
živel. Stalo sa tak po tom, čo
sa ako spisovateľ a rozhlasový
redaktor otvorene v roku 1968
postavil proti okupácii krajiny
vojskami varšavskej zmluvy.
Dostal zákaz akéhokoľvek
publikovania svojich literárnych prác. Napriek tomu sa
v roku 1977 pokúsil uverejniť
svoj román Z detstva neutečieš, o ktorom sa domnieval,
že pre svoju vojnovú tematiku,
ktorá bola v tom čase štátom
veľmi preferovaná, bude režimom povolený. Kniha najskôr
akoby zázrakom dostala pre
vydanie zelenú. Nakoniec však

bola tesne pred svojím publikovaním z tlače stiahnutá.
Autor ju na dlhé roky odložil do zásuvky. Svetlo sveta
uzrela až v roku 2020. Vydalo ju mesto Zlaté Moravce za
finančnej podpory Literárneho fondu a súkromných sponzorov.
Vydaných bolo 400 výtlačkov, ktoré má magistrát v pláne využívať ako reprezentačné
dary pre rôzne návštevy mesta ale aj ako študijný materiál
pre mestské školy. Dostať sa
k nej však môže každý, kto prejaví záujem. Knihu si môžete
zapožičať v Mestskej knižnici
na Robotníckej ulici. „Ďakujem
pánovi primátorovi Dušanovi
Husárovi za osobnú angažovanosť pri realizácii tejto knihy.

Miroslav Pius
Ďakujem aj sponzorom – Pramos centrum s.r.o. a ViOn a.s.,“
vyjadril sa Miroslav Pius.

Vojna na Požitaví
Publikácia Z detstva neutečieš odokrýva na 120 stranách
priebeh druhej svetovej vojny
v okolí Zlatých Moraviec. Napriek tomu, že ide o román, je
postavený na faktoch, ktoré
autor – vyštudovaný historik,
zozbieral v rámci svojho vlastného výskumu. Oslovení boli
priami účastníci jednotlivých
vojnových udalostí Požitavia
„Na stránkach románu nájdu
čitatelia aj niektorých svojich
priamych alebo vzdialených
predkov. Román celkovo určite poslúži aj základným
a stredným školám ako pomocný učebný text pre novodobé regionálne dejiny.
V kontexte slovenskej literatúry je to zatiaľ jediný román,
ktorý svojím obsahom ozrejmuje udalosti druhej svetovej vojny priamo v danom
regióne. Je to vynikajúco napísaná kronika, ktorá zachytáva obyčajných reálnych ľudí,
ktorí sa v danom čase dokázali postaviť proti zlu a násiliu, pretože túžili po pravde
a slobode,“ zhodnotil knihu

slovenský spisovateľ a dramatik Ivan Hudec.

Miroslav Pius
Miroslav Pius (78) sa narodil
v Novej Vsi nad Žitavou. V súčasnosti žije a tvorí v dedinke
Nemčiňany, pri Zlatých Moravciach.
Už počas svojho štúdia na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
sa aktívne zapájal do boja za
„socializmu s ľudskou tvárou“.
Po skončení školy nastúpil ako
redaktor do literárnej redakcie Československého rozhlasu. Tu sa v roku 1968 podieľal
na ilegálnom vysielaní proti
okupačným vojskám. V časoch normalizácie bol za túto
činnosť perzekvovaný. V roku
1990 bol plne rehabilitovaný.
V 90. rokoch minulého storočia pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa Národného
osvetového centra v Bratislave
a zastával aj funkciu vrchného
radcu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Píše poéziu,
prózu, historické eseje a knihy
pre deti. Za svoju literárnu činnosť a rozvoj regionálnej kultúry obdržal viacero významných ocenení.
Peter Klimant
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Zápisky z kroniky Moraviec: Ako sa „maďarská
dedina“ začala meniť v československé mesto
V úvode júna si pripomíname 101. výročie udalostí,
ktoré stáli na začiatku prerodu Zlatých Moraviec
z „nedláždenej a neupravenej maďarskej dediny“ na
uhladené československé mestečko. Napriek tomu, že
prvá svetová vojna skončila, v uliciach vládol nepokoj.
Čo sa presne dialo, nám prezrádza mestská kronika.
Prvá svetová vojna skončila 11. novembra 1918. Jej
koniec znamenal aj koniec
Rakúsko-Uhorska, ktorého
súčasťou bolo i naše mesto.
Vzniklo samostatné Česko-Slovensko. Prvé mesiace
jeho existencie však boli na
území Slovenska sprevádzané nepokojmi.
Koncom marca 1919 vznikla komunistická Maďarská
republika Rád. Tá prakticky vstúpila do ozbrojeného
konfliktu s Česko-Slovenskom
v snahe získať späť stratené
územia. Maďarská Červená
armáda sa dostala aj do nášho mesta.

Boje v Moravciach
Kronika Zlatých Moraviec
uvádza, že v čase vpádu Maďarov sa u nás nachádzala len
malá posádka talianskych legionárov, ktorá tu udržiavala
poriadok. Ten však nevydržal dlho, pretože dňa 28. mája

1919 Maďari prekročili hranice cez rieku Ipeľ a ich vojská
začali postupovať na západ.
„Dňa 1. júna dobyli Levice,
odkiaľ odišli prúdy civilov cez
Beňadik a Zlaté Moravce do
Nitry. Československé vojsko
bolo v Leviciach krátko. Tá
hŕstka, ktorej sa podarilo pred
veľkým množstvom Maďarov
ujsť, sústredila sa ráno dňa 2.
júna 1919 pred župným domom a vytiahla pomocou
neúplnej batérie delostrelectva smerom na Prílepy,
kde sa zakopala a očakávala Maďarov. Maďari tiahli od
Levíc a delostrelectvo z Prílep držalo pod paľbou trať
na Kozárovce a hradskú na
Sv. Beňadik,“ píše sa v kronike.
Dňa 5. júna 1919 obsadili
Zlaté Moravce. Dlho ich však
neudržali. Podľa kroniky už
na druhý deň dosiahol 35. plzenských peší pluk oblasť zlatomoravcekých vinohradov,
kde sa opevnil a začal útok.

„Boj trval so striedavým šťastím až do 8. júna, kedy boli
Maďari zatlačení až k Hronu.
Boj sa však ešte tým neskončil, lebo keď prvé vojská prešli, na prichádzajúcich legionárov začali strieľať civilní
obyvatelia (šlo o pro-uhorsky orientovaných občanov,
pozn. red.). Urobil sa skorý
a radikálny poriadok, keď
zastrelili niekoľko vedúcich
osobností tunajšieho maďarského verejného života,“
informuje kronika, ktorá menovite uvádza päť zastrelených osôb. Bitka o Zlaté Moravce si vyžiadala straty aj
v radoch Československého
vojska. Spomínajú sa štyria
padlí vojaci.

Z maďarskej dediny
k československému
mestu
Po týchto krvavých udalostiach sa život v Zlatých
Moravciach začal postupne
meniť. Boje boli zažehnané
a mohlo sa začať budovať.
Toto sa píše v kronike: „Víchrica prešla a začala sa spokojná
práca. Nedláždená a neupravená maďarská dedina, Zlaté Moravce, pomaly ale isto

Aktivity na SOŠ obchodu a služieb
Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia.
Žiaci našej školy sa od vyhlásenia núdzového stavu
vzdelávajú dištančnou formou. Túto neľahkú situáciu
pomáhajú zvládnuť aj vzdelávacie programy neziskovej
organizácie JA Slovensko.
Pomáhajú žiakom pochopiť
základné ekonomické princípy, hľadať nové riešenia pre

rozvoj podnikavosti a umožňujú tak správne a zodpovedne sa rozhodovať vo svojom
súkromnom ako aj profesijnom živote. Výhodou týchto
programov je, že ich vzdelávací obsah je dostupný online.
Programy sú prispôsobené
na aktuálne potreby škôl, trhu
práce a spoločnosti. Pravidelne každý týždeň sa máme
možnosť zúčastniť webinárov

cez aplikáciu Microsoft Teams
na aktuálne problémy, napríklad najbližšie to bude na
tému: Ako sa po kríze zmení
pracovný trh.
Aj v tejto neľahkej dobe
môže byť vyučovací proces zaujímavý a atraktívny.
Ing. G. Ondrejmišková,
učiteľka odborných
predmetov

stávala sa čistým a úhľadným
československým mestom.
Za 20 rokov trvania prvej republiky dokázalo sa tu toľko,
koľko sa nedokázalo za celé
storočia.
Výstavba mesta pokračovala na všetky strany. Z rozparcelovaného veľkostatku
vznikli celé mestské štvrte.
Vznikli ulice: Dlhá, Nová, Tekovská, Sáradská a Kňažická.
Vystavala sa ľavá strana námestia, kde na miesto starého
cintorína, premeneného na
park bolo vystavených šesť
úhľadných poschodových
domov. Bola dobudovaná
Hviezdoslavova ulica, skoro až po železničnú stanicu.
Vznikli ulice Záhumná, Krátka
a Topoľčianska a dobudovala
sa pravá strana Chyzeroveckej cesty, kde bol tiež park,
patriaci veľkostatku.“
Pre zaujímavosť ešte dopĺňame, že napríklad budova
gymnázia bola postavená
v roku 1924. O štyri roky neskôr sa v meste zaviedla čiastočná kanalizácia a súčasne
bolo vydláždené námestie.

Peter Klimant
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Úspechy žiakov Gymnázia Janka Kráľa
v súťažiach a predmetových olympiádach
Napriek mimoriadnej situácii, ktorá zasiahla naše školstvo, viacerí študenti Gymnázia Janka Kráľa dosiahli
vynikajúce úspechy v krajských kolách predmetových
olympiád a v celoštátnych súťažiach.

Vo februári sa uskutočnilo
krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Reprezentovali nás dvaja žiaci. V kategórii 2B Samuel Valovič z VIII.
D triedy sa umiestnil na výbornom 1. mieste a postúpil
do celoštátneho kola. V kategórii 2A Marek Ďurica z II.
A skončil na 5. mieste.
Darilo sa nám aj v krajskom
kole Geografickej olympiády.
V kategórii B naša študentka Veronika Horváthová z II.

B triedy zvíťazila a získala 1.
miesto. Mali sme zastúpenie
aj v kategórii A, Klaudia Garajová z I. A triedy získala 3.
miesto, Valentína Bugárová
z II. B 4. miesto a Henrich Janoštiak z I. B triedy 6. miesto.
Do jubilejného 10. ročníka Eseje Jána Johanidesa sa
zapojilo aj naše gymnázium.
Ide o významnú celoslovenskú súťaž stredoškolákov
v písaní esejí. Súťažilo v nej
59 stredných škôl z celého

Slovenska so 124 esejami.
Šimon Kéry z III. B triedy dosiahol vynikajúci výsledok.
V tohtoročnej náročnej súťaži zvíťazil a získal vynikajúce 1. miesto. Úvodným
mottom jeho víťaznej eseje
bola myšlienka z novely Podstata kameňolomu od Jána
Johanidesa. Šimon esej nazval „Stratení“ a vyjadril v nej
existenciálne pocity mladého človeka. Šimonova esej
bude publikovaná v časopise
Knižná revue a je honorovaná sumou 100 eur.
V apríli početná skupina
našich žiakov prezentovala
svoju vášeň k próze, poézii a dráme. Uskutočnilo sa
krajské finále súťaže Jazykový kvet, kde boli úspešní a umiestnili sa na prvých
miestach vo viacerých kategóriách.
V kategórii monodráma,
prevzatá tvorba –anglický
jazyk: 1. miesto– Marianna
Horvátová z I. B triedy. V kategórii poézia a próza, vlastná tvorba: 1. miesto– Samuel

Valovič z VIII. D, 2. miesto získal Šimon Kéry z III. B. V kategórii dráma, vlastná tvorba: 2. miesto – divadelné
zoskupenie III.B „Shmoofls“ s divadelnou hrou „The
Tale of Three Sons“ – Mário
Ďuráč, Lukáš Fajna, Lukáš
Halabuk, Adam Herda, Denisa Hitková, Michal Hudec,
Alex Jelínek, Šimon Kéry, Jozef Kraus, Samuel Valovič.
Darilo sa nám aj v ruskom
jazyku, v kategórii poézia,
próza, prevzatá tvorba získal 1. miesto –Simon Stopper
z III. A, v bilingválnej sekcii sa
darilo Elizabete Debnárovej
z III. A triedy a umiestnila sa
na 1. mieste.
Všetkým našim žiakom
ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy, mesta, kraja a prajeme im veľa
ďalších úspechov v celoštátnych kolách.

RNDr. Renáta Kunová, PhD.,
Mgr. Jana Magdolenová

Základná škola Pribinova: Biblia očami detí
Výtvarná súťaž Biblia očami
detí sa organizuje každý rok
ako súčasť Biblickej olympiády. Žiaci našej školy sa do nej
pravidelne zapájajú. Aj tento
školský rok pod vedením učiteliek výtvarnej a náboženskej
výchovy namaľovali nádherné
obrázky Nina Juhásová, Sofia
Poliaková, Karin Čomorová,
Kristína Komžíková, Zuzana
Szeredyová a Nela Malá. Zo
170 prác, ktoré odborná porota v krajskom kole hodnotila,
naše žiačky dosiahli vo svojich

kategóriách tieto krásne výsledky:
1. miesto – Zuzana
Szeredyová,
2. miesto – Kristína
Komžíková,
3. miesto – Nina Juhásová,
4. miesto – Nela Malá.
Všetkým zapojeným žiačkam ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy, oceneným
gratulujeme a želáme veľa
šťastia v celoslovenskom kole.
Mgr. Lenka Tóthová
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Svetový deň životného prostredia
v prácach žiakov Základnej školy Robotnícka
„Biodiverzita“ – pojem tak
často opakovaný v environmentálnej terminológii. Čo
vlastne znamená? Existuje
mnoho definícií, tá najjednoduchšia hovorí, že biodiverzita znamená rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov
na Zemi. Zložitejšia označuje
biodiverzitu ako „bohatstvo života na Zemi, milióny rastlín, živočíchov a mikroorganizmov,
vrátane génov, ktoré obsahujú a zložité ekosystémy, ktoré
vytvárajú životné prostredie“
(UN environment programe).
A práve biodiverzita sa stala témou tohtoročného Svetového
dňa životného prostredia, ktorý sa oslavuje 5. júna.
Svetový deň životného prostredia si každoročne pripomíname od roku 1973, a to na
počesť prvej konferencie OSN
o životnom prostredí, ktorá
sa uskutočnila v Štokholme.
Zmyslom je upriamenie pozornosti na globálne problémy spojené so životným
prostredím a na spôsoby ich
riešenia. V mnohých krajinách

sa oslavuje prostredníctvom
koncertov, environmentálnych
aktivít a kampaní. Tohtoročná
konferencia sa uskutoční v Kolumbii v spolupráci s Nemeckom a programom UNEP.
Napriek tomu, že naši žiaci sa
vzdelávajú dištančnou formou
doma, snažili sme sa priblížiť
si tento environmentálny sviatok aj tento rok. V rámci prírodovedných predmetov žiaci
vypracovávali projekty, pracovné listy, prezentácie smerujúce k tomuto dňu. Vybrali
sme vhodné témy pre jednotlivé ročníky a predmety. Piataci na geografii spracovali
niektorý z typov krajín Zeme
– napr. dažďový prales alebo
savany s ohromnou biodiverzitou. Spolu so šiestakmi tvorili
projekty na biológii na tému
– Chránené druhy rastlín a živočíchov. Vybrali si spomedzi
množstva našich chránených
druhov, pretože práve ochrana
druhov zabezpečí biodiverzitu
a zamedzí vymieraniu druhov.
Siedmaci spracovali v rámci
chémie problém hromadenia

plastov, ktoré znečisťujú biotopy živočíchov a zapríčiňujú ich
vymieranie. Žiaci ôsmeho ročníka majú na biológii tému na
prezentácie - Faktory ovplyvňujúce životné prostredie (globálne otepľovanie, kyslé dažde...). Deviataci vypracovali
pracovný list Ekosystém a projekty – Národné parky Slovenska. Práce žiakov boli naozaj
rozmanité, zaujímavé, pestré
....tak, ako je rozmanitosť a pestrosť aj v prírode. Žiaci na nich

pracovali za pomoci učebníc,
pracovných zošitov, literatúry
a samozrejme internetu, kde
čerpali informácie.
Po návrate do škôl si práce
vystavíme, aby sme si pripomenuli tento environmentálny
sviatok. Som rada, že napriek
zložitejšej situácii, sme dokázali
žiakom priblížiť Svetový deň
životného prostredia. Pretože
je iba na nich a na nás, aké životné prostredie si vytvoríme.
PaedDr. Hana Verešpejová

Základná škola Pribinova: Ďalšie úspechy
v Jazykovom kvete
“Jazykový kvet” je jazykovo-umelecká akreditovaná
súťaž pre deti a mládež vo
veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích
jazykoch a v slovenčine pre
cudzincov. Súťaž sa realizuje
od roku 2011 postupovým systémom od krajského semifinále, pokračuje krajským finále
a vrcholí celoslovenským kolom. Naši žiaci sa každoročne umiestnili na popredných
priečkach tejto zaujímavej

súťaže. Tento rok tomu nie je
inak.
Vzhľadom na pandémiu koronavírusu sa krajské kolo súťaže tento rok nekonalo prezenčne, ako sme boli zvyknutí
po iné roky. Porota zhodnotila
krajské semifinále a niektorí súťažiaci museli poslať videá, ako
sa popasovali s pripomienkami z predchádzajúceho kola.
Ani tieto prekážky našich žiakov neodradili a podarilo sa im
umiestniť na neuveriteľných

prvých miestach vo svojej kategórii. Všetci boli teda mimoriadne úspešní!
Mia Tracey, 4.a získala 1.
miesto v kategórii poézia anglický jazyk (bilingválna sekcia); Diana Kollárová, 7.a získala 1. miesto v kategórii
monodráma anglický jazyk;
Petra Buchová, 6. b získala 1.
miesto v kategórii stand- up
anglický jazyk; Marko Zrasták ,
8.a získal 1. miesto v kategórii
próza nemecký jazyk; Maxim

Novosád, 4.c získal 1. miesto
v kategórii poézia ruský jazyk
(bilingválna sekcia); Henrieta
Halúzová, 6.a získala 1. miesto
v kategórií poézia francúzsky
jazyk.
Všetkým žiakom ďakujeme
za úspešnú reprezentáciu školy a veríme, že aj napriek pandémii sa organizátorom podarí zorganizovať celoslovenské
kolo tejto náročnej súťaže.
PhDr. Gabriela
Čásarová, PhD.
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Uplatnenie absolventov VŠEMVS z Odboru
verejná správa v praxi MPK Zlaté Moravce
Tak ako sme už uvádzali
v aprílovom čísle spoluprácou predstaviteľov mesta Zlaté Moravce a rektorky Vysokej
školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc sa pred desiatimi rokmi podarilo otvoriť v Zlatých
Moravciach Miesto prvého
kontaktu (MPK) pre študentov, ktorí chcú študovať na
VŠEMvs. Cieľom bolo zvýšenie
dostupnosti vysokoškolského
vzdelania občanom tohto regiónu a občanom mesta Zlaté
Moravce, a tak prispieť k rozvoju regiónu a samotného
mesta. Hlavnou úlohou MPK
je poskytovať administratívnu
podporu a pomoc študentom
vysokej školy.
V tomto čísle dáme priestor
niektorým našim absolventom, ktorí u nás študovali
a zhodnotili získané vedomosti vo svojej kariére (vo svojom
živote):

Mgr. František Richter,
starosta obce Lovce
Vzhľadom na výkon svojej funkcie starostu v obci
Lovce som sa rozhodol po
rokoch vrátiť do školských
lavíc a dokončiť si druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Štúdium pod dlhej dobe
popri zamestnaní a rodine,

František Richter

je vždy náročné. No keď sa
chce, všetko sa dá zvládnuť.
Pri výbere školy ma zaujala
ponuka VŠEMvs, ktorá má
MPK priamo v Zlatých Moravciach. Stredisko v Zlatých
Moravciach bolo pre mňa
obrovskou výhodou, vzhľadom na pracovné aj rodinné povinnosti. MPK mi počas
štúdia poskytovalo všetko,
čo bolo potrebné k môjmu
vzdelaniu. Od informácií, cez
konzultácie k prednáškam, či
záverečným prácam až po
zapožičanie kníh z knižnice
MPK. Dva roky štúdia ubehli
ako voda a ja som sa stal absolventom VŠEMvs v odbore
verejná správa a regionálny
rozvoj. Získal som vedomosti
a skúsenosti z oblasti verejných rozpočtov, správneho
práva, komunálnej ekonomiky, pracovného práva, finančnej kontroly a iných oblastí
verejnej správy, ktoré uplatňujem pri realizácií a financovaní investičných projektov
obci v oblasti regionálneho
rozvoja. Vedomosti a skúsenosti zo štúdia využívam pri
svojej práci takmer každý deň
a pomáhajú mi aj k plneniu
mojich volebných sľubov občanom.
Štúdium na VŠEMvs odporúčam každému, kto uvažuje
o štúdiu na vysokej škole, či

už popri práci, na materskej
dovolenke alebo po strednej škole.

Mgr. Alžbeta
Patayová,
starostka obce Ladice
Každé jubileum býva dôvodom obzrieť sa do rokov
minulých, zrekapitulovať,
zhodnotiť kroky úspechu
i neúspechu, premietnuť si
minulosť a zhodnotiť súčasnosť.
V dnešnej dobe vykonávam funkciu starostky obce
Ladice. Vysokú školu ekonó-

a kamarátov, ktorých by som
inak v živote asi nestretla. Významnú úlohu počas môjho
štúdia zohrávalo MPK, ktoré
ponúka študentom rôzne benefity. Ak by som mala možnosť vrátiť čas, určite by som
začala študovať na VŠEMvs
znova formou denného kombinovaného štúdia. Pozícia
VŠEMvs, jej tradícia, doterajšie úspechy znamenajú veľký
záväzok pre súčasné vedenie
i pre všetkých jej zamestnancov. Dosiahnutá úroveň je
stabilným základom na ďalšie napredovanie a rozvoj pre

Alžbeta Patayová
mie a manažmentu verejnej
správy som navštevovala ako
externistka. Vtedy som pracovala na Obecnom úrade
v Ladiciach ako referentka.
Po strednej škole som sa nedostala na vysokú školu, a tak
som sa rozhodla využiť príležitosť, ktorá sa mi naskytla
a prihlásila som sa na VŠEMvs.
Hľadala som nové možnosti
ako si vyplniť voľný čas a vyplnila som si ho prehlbovaním vedomostí vo verejnej
správe. Návrat do školských
lavíc nebol celkom jednoduchý. Čas strávený štúdiom
mi zmenil pohľad na veci
verejné. Počas štúdia som
stretla úžasných pedagógov

všetkých, ktorí začnú študovať dennou kombinovanou
alebo externou formou.
Prajem pani rektorke, pedagógom, študentom a zamestnancom VŠEMvs nech
do školy chodia radi, aby sa
im darilo stále viac. Ďakujem
VŠEMvs, ktorá mi dala dobrý
základ do života.
Bližšie informácie o štúdiu
Vám poskytne PhDr. Monika
Paulová programový manažér MPK Zlaté Moravce na tel.
č. +421 917 823 101 alebo na
webovej stránke školy www.
vsemvs.sk
MPK
Zlaté Moravce
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov
a pozemkov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na
prenájom nasledovných nebytových priestorov a pozemkov
vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 75 m² nachádzajúce sa na I.
poschodí budovy so súpisným číslom 2087 /CENTRUM ŽITAVA/
v Zlatých Moravciach na Hviezdoslavovej ulici č. 64, postavenej
na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1078/2, zapísanej
na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres
Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4537,účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: obchodné priestory,
skladové priestory, priestory na výrobné účely.
n pozemok o výmere 24 m² zparcely KN reg. „E“, č.p. 535
o celkovej výmere 9187 m² /druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria/ a z parcely KN registra „E‘‘ č.p.538 o celkovej výmere
10379 m² /druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria/, zapísaných na LV č. 5417 v celosti na mesto Zlaté Moravce, ktorý sa
nachádza na Ul. Chyzeroveckej č. 90 v Zlatých Moravciach, účel
využitia prenajímaného pozemku: prístup k nehnuteľnostiam
počas doby ich rekonštrukcie.

Mestská výdajňa šatstva,
obuvi a potrieb do domácnosti
Mestská výdajňa šatstva, obuvi a potrieb do domácnosti je
znovu otvorená. Zber vecí je každý pracovný deň v čase od
8.00 hod. - do 14.00 hod. v Zlatých Moravciach na Ul. Sládkovičovej 1, budova Domu služieb - vchod do dvora. Výdaj len
v utorok a štvrtok od 8.00 hod. do 12.00 hod., prípadne po
telefonickom dohovore. Bližšie informácie na: 0905970333,
maria.durcekova@zlatemoravce.eu.
Predám novú pascu na líšky, rozmer 140/60/40cm,
cena 95 euro. Tel.: 0907 181 800
15/2020

n nebytové priestory o výmere 22,38 m2 v budove so súpisným číslom 1330 (administratívna budova), nachádzajúcej
sa na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach, postavenej
na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere
1211 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel
využitia prenajímaných nebytových priestorov: kancelária na
administratívne účely.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 25.06.2020
o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových
priestorov a pozemkov získate na úradnej tabuli a webovej
stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, /Mestský
úrad; Predaj, prenájom/, prípadne na č. telefónu 037/6923922
(Oddelenie majetkovo – právne MsÚ Zlaté Moravce).

PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta
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Mesto získalo certifikát za triedený zber odpadu
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK udelila mestu Zlaté Moravce certifikát za rok 2019 za triedenie
komunálneho odpadu. Ten bol u nás vytriedený v objeme viac ako 300-tisíc kilogramov, vďaka čomu naše
mesto prispelo k úspore produkcie skleníkových plynov.
Triedený zber komunálnych
odpadov z obalov a neobalových výrobkov (sklo, plasty,
kovy, tetrapaky a papier) uskutočňuje mesto Zlaté Moravce
v spolupráci s Organizáciou
zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK.
V roku 2019 bolo v meste
Zlaté Moravce vyzbieraných
309 153 kg oddelene zbieraných zložiek komunálnych
odpadov, na ktoré sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov. V porovnaní s rokom 2018,
bolo v minulom roku vyzbieraných o 41 702 kg viac týchto odpadov. Na porovnanie,
úroveň vytriedenia odpadov
rok 2018 bola 41,81 %, úroveň
vytriedenia odpadov rok 2019
bola 54,77 %.
V minulom roku Organizácia zodpovednosti výrobcov

ENVI-PAK financovala triedený
zber odpadov pre mesto Zlaté Moravce v celkovej výške
68 887 eur bez DPH. Aj Mesto
Zlaté Moravce, ako súčasť systému ENVI-PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu,
prispelo v roku 2019 k celkovej
úspore produkcie skleníkových
plynov v množstve 69 036 000
kg CO2.
S vedomím, že osveta a vzdelávanie sú najlepšou cestou, ako
obyvateľov motivovať k tomu,
aby sa odpad triedil správne
a množstvá vyseparovaného
odpadu sa zvyšovali, poskytla Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK viaceré
vzdelávacie a osvetové aktivity
na podporu triedenia odpadu
určené pre obyvateľov napr.:
metodická príručka o triedení určená pre materské školy,

články určené pre webstránky
mesta alebo do novín (Trieď
kovové obaly, Trieď nápojové
kartóny, Vytriedený odpad nekončí na skládke, Označovanie
obalov), letáky ako triediť, motivačný plagát o triedení, nálepky

na kontajnery a ďalšie.
Množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len
vďaka zodpovednému prístupu a angažovanosti obyvateľov
v triedení odpadov.
MsÚ Zlaté Moravce

PRÁVNE PORADENSTVO NA MESTSKOM ÚRADE ZADARMO
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s advokátskou kanceláriou
zabezpečuje pre obyvateľov, ktorí majú na území mesta
trvalý pobyt, bezplatné právne poradenstvo.
Obyvatelia môžu uvedenú službu využiť
každú druhú stredu v mesiaci, v čase od 15:00 - 16:00.
Miesto:
Mestský úrad
ulica 1.mája 940
Zlaté Moravce
1.posch. - zasadacia miestnosť

Tešíme sa na Vás!

Termíny právneho poradenstva:
10.06.2020 (STREDA) 15:00 - 16:00
24.06.2020 (STREDA) 15:00 - 16:00
08.07.2020 (STREDA) 15:00 - 16:00
22.07.2020 (STREDA) 15:00 - 16:00
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TEKOV

uvádza
U JEŽKO SONIC

31.5.-1.6.2020
Nedeľa 17.00
Pondelok 17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

V tejto dobrodružnej detskej animovanej komédii vás pobaví superrýchly ježko Sonic,
ktorý prišiel z cudzej planéty a má neuveriteľné schopnosti.

4.-5.6.2020
Štvrtok 19.00
Piatok 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

Vin Diesel sa v akčnom thrilleri podľa úspešného komiksu predstaví
ako Bloodshot - supervojak, ktorý je vďaka armáde nanobotov prakticky neporaziteľný.

6.-7.6.2020
Sobota 19.00
Nedeľa 17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

Hlavným hrdinom v tomto dobrodružnom rodinnom filme je úžasný pes Buck.
To čo dokazuje v divokej prírode, je takmer neuveriteľné.

BLOODSHOT

film USA
MN do 15 r.
109 min.

VOLANIE DIVOČINY

film USA
MN do 12 r.
104 min.

V SIETI

9.-10.6.2020
Utorok 19.00
Streda 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

film USA
MP sl. dab.
100 min.

3 herečky, 3 izby, 10 dní a 2458 potencionálnych sexuálnych predátorov. Neuveriteľný
a naozaj pravdivý dokument, kde radikálny experiment otvára tabulizovanú tému
zneužívania detí na internete. To by mali vidieť všetci, aj dospelí, aj ich deti.

film ČR
MN do 15 r.
100 min.

11.-12.6.2020
Štvrtok 19.00
Piatok 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

LOV

13.6.2020
Sobota 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

film ČR
Zuzanin manžel Jiří má už dlhšiu dobu pomer s inou ženou. Zuzana navštívi svoju sokyňu MN do 12 r.
Lenku a ponúkne jej škandalózny návrh. Navrhne jej, aby si manžela po týždni striedali. 112 min.

14.6.2020
Nedeľa 17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

Poľovačka na ľudí? Príšerný nápad, ktorý sa skupina „inak rozmýšľajúcich“ jedincov
rozhodne vyskúšať nažívo.

film USA
MN do 15 r.
90 min.

CHLAP NA STRIEDAČKU

U

VPRED

film USA
Zo štúdia Disney Pixar prichádza do kín nová detská animovaná komédia, v ktorej sa dvajaMP sl. dab.
112 min.
elfskí bratia vydávajú na výpravu, aby zistili, či vo svete existuje ešte niečo magické.

16.-17.6.2020
Utorok 19.00
Streda 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

Aký je život rozvedených mužov oddelených naštvanou ex manželkou nielen od stola,
postele, ale aj účtov? Asi veľmi divoký!

18.-19.6.2020
Štvrtok 19.00
Piatok 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

film Nem.
MN do 15 r.
3 ženy, 4 muži, 7 mobilov a 1 „nevinná hra“. 7 mobilov položených na stôl rozbehne sériu čes. dab.
111 min.
šialených situácii a trapasov, v ktorých bude všetkým aktérom pri stole veľmi horúco.

20.-21..6.2020
Sobota 19.00
Nedeľa 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

Mladá Maggie sa túži stať úspešnou hudobnou producentkou. Hviezda série 50 odtieňov
Dakota Johnson hľadá svoj Kalifornský sen vo vydarenej hudobnej romanci.

23.-24.6.2020
Utorok 19.00
Streda 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

Neuveriteľný, no skutočný príbeh ženy, matky, manželky a vedkyne - Marie Curie
Sklodowskej.Objavom rádia navždy zmenila tvár vedy.

25.-26.6.2020
Štvrtok 19.00
Piatok 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

Film o dievčine menom Emma, ktorá sa tak dlho zahrávala s citmi druhých ľudí, až kým
sama neochorela tou najzáludnejšou z chorôb, láskou.

27.-28..6.2020
Sobota 19.00
Nedeľa 17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

ROMÁN PRE POKROČILÝCH

film ČR
MN do 12 r.
95 min.

TAKMER DOKONALÉ TAJOMSTVÁ

KALIFORNSKÝ SEN
RADIOACTIVE

film USA
MN do 12 r.
113 min.
film VB
MN do 12 r.
103 min.

EMMA

U

LASSIE SA VRACIA

Lassie, najslávnejší pes filmovej histórie sa vracia do kín. A spolu s ňou sa vracia aj
úžasný príbeh o nerozlučnom priateľstve chlapca a jeho dlhosrstej kólie.

film VB
MN do 15 r.
132 min.
film NEM
MP sl. dab.
100 min.

Upozornenie! Pri ﬁlmoch, ktoré majú vstupné 5€, platí zľava 1€ (t.j. 4€ vstupenka) pre deti, študentov a ZŤP.

Predpredaj

vstupeniek

zlatemoravce.info

vždy

1hod.pred

predstavením

v

MSKŠ.

Digitalizáciu Kina Tekov finančne podporil Audiovizuálny fond.
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