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V tomto čísle:
Rekonštrukcia
bytoviek
Mesto Zlaté Moravce sa
uchádza o dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške viac
ako dva milióny eur. Ak bude
žiadosť schválená, za získané
peniaze sa zrekonštruujú dva
bytové domy na Ulici 1. mája,
ktoré sú vo vlastníctve mesta.
Čítajte na strane 2

Zatopený
cintorín
Búrka, ktorá sa prehnala zlatomoraveckým okresom v nedeľu 14. júna 2020, spôsobila
na centrálnom mestskom cintoríne v Zlatých Moravciach
nemalé problémy. Prívalová
voda zmiešaná s blatom zaliala časť hrobov.
Čítajte na strane 3

Historická
studňa
Viac ako osem metrov hlboká historická studňa bola
odkrytá na nádvorí Kaštieľa
Migazziovcov. Mesto ju rekonštruuje a vizuálne sprístupní
pre turistov.
Čítajte na strane 4

Jarmok bol
zrušený
Začiatkom tohtoročnej jesene si tradičný Zlatomoravecký
jarmok neužijeme. Magistrát
sa rozhodol túto najväčšiu
kultúrno-spoločenskú udalosť nášho mesta z bezpečnostných dôvodov zrušiť.
Čítajte na strane 8

Začína rozsiahla rekonštrukcia
zlatomoraveckej radnice.
Úradníci boli dočasne presťahovaní
Práce na obnove budovy magistrátu by mali byť ukončené v závere októbra. Počas tohto obdobia sú jednotlivé
oddelenia úradu presťahované na viacerých miestach
v Zlatých Moravciach. Fungujú ale v riadnom režime.
Mesto Zlaté Moravce začína
rekonštruovať budovu svojho
mestského úradu. Oprava po
dľa vyjadrenia prednostu rad
nice Mariána Kováča pozostáva
z projektovej časti, ktorá je fi
nancovaná z európskych štruk
turálnych fondov a 5 percent
ného spolufinancovania mesta
a z časti, ktorá je hradená čisto
z prostriedkov mesta.
„Boli sme úspešní so žiados
ťou o nenávratný finančný
príspevok na zníženie ener
getickej náročnosti budovy
mestského úradu. Pre tento
účel nám Ministerstvo život
ného prostredia SR poskyt
lo z Operačného programu
Kvalita životného prostredia
dotáciu vo výške 446 945 eur.
Celkové oprávnené výdavky

projektu sú vo výške 470 468.
Rozdiel dopláca mesto v rám
ci povinného spolufinancova
nia. Tento projekt zabezpečí
rekonštrukciu strechy, otvoro
vých konštrukcií, fasády, kúre
nia, svietenia, zateplenie stre
chy a vybudovanie systému
rekuperácie vzduchu,“ infor
muje Kováč.
Druhá časť rekonštrukcie
bude hradená čisto zo zdrojov
mesta, vo výške 315 797 eur. Za
tieto peniaze sa zrealizuje kom
pletná výmena elektroinštalá
cie, rozvodov na vodu a odpad,
výmena zárubní, dverí, podla
hy a nové pripojenie budovy
na verejnú kanalizáciu.„Termín
na ukončenie stavebných prác
je stanovený na záver októbra
2020,“ povedal prednosta.

Dočasné pôsobiská
úradníkov
Oddelenia úradu musia
byť počas rekonštrukcie do
časne presťahované na pia
tich pracoviská, kde sú riad
ne prístupné pre občanov.
Sťahovanie sa uskutočnilo
v druhej polovici júna. Budo
va zlatomoraveckej radnice
je zatvorená od pondelka 22.
júna 2020.
Úradné hodiny na dočas
ných pracoviskách sa nijako
nelíšia od pôvodných rad
ničných úradných hodín.
Očakáva sa ale, že v letných
mesiacoch zrejme dôjde po
čas horúcich dní k skráteniu
hodín na tých pracoviskách,
kde sa nebude dať zabezpe
čiť vhodná teplota vzduchu
pre výkon práce. O týchto
zmenách bude radnica in
formovať na svojom webe
www.zlatemoravce.eu.
(pokračovanie na str. 2)
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Začína rozsiahla rekonštrukcia zlatomoraveckej radnice.
Úradníci boli dočasne presťahovaní
(pokračovanie zo str. 1)
Oddelenia Mestského úradu
v Zlatých Moravciach sú až do
odvolania rozmiestnené na
sledovne:
Mestské stredisko kultúry a športu – Primátor, Sekre
tariát, Právnik mesta, Zástupca
primátora, Prednosta, Ekono
mické oddelenie, Podateľňa

úradu, Pokladňa úradu, Refe
rát strategických činností.
Budova Daňového úradu –
Matrika, Oddelenie miestnych
daní, Oddelenie vnútornej
správy, Oddelenie investičnej
výstavby, Oddelenie majetko
vo-právne, Referát sociálnych
vecí, Referát projektov a akti
vačných činností.

Základná škola Robotnícka – Referát prenesených
kompetencií školstva, Refe
rát originálnych kompetencií
školstva, Referát BOZP a PO.
Mestská telocvičňa na
Továrenskej ulici – Referát
registr. stred. CO a obrany,
Referát registratúrneho stre
diska.

Dom služieb na Sládkovičovej ulici – Mestská polícia.
Budova radnice mesta Zla
té Moravce bola postavená
v roku 1935. V minulosti sa tu
realizovali len drobné udržia
vacie a opravné práce. Kom
pletná rekonštrukcia tu pre
bieha vôbec po prvýkrát.
Peter Klimant

Samospráva si podáva žiadosť o dotáciu na
opravu dvoch bytoviek z „prvomájky“
Mesto Zlaté Moravce sa uchádza o dotáciu
z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z Operačného
programu Ľudské zdroje vo výške viac ako dva milióny
eur. Ak bude žiadosť schválená, za získané peniaze sa
zrekonštruujú dva bytové domy na Ulici 1. mája, ktoré
sú vo vlastníctve mesta.
V oboch bytovkách sa nachá
dzajú nájomné byty prevažne
obyvateľov patriacich k margi
nalizovanej rómskej komunite.
Podmienka pre získanie dotácie
bola, aby minimálne 30 percent
nájomníkov pochádzalo z tejto
komunity.
O návrhu na podanie žiados
ti rozhodli mestskí poslanci na
12. zasadnutí Mestského zastu
piteľstva v Zlatých Moravciach.
„Som rád, že sa zapájame do
tejto výzvy. Viem, že niekto
rí Zlatomoravčania to vnímajú
negatívne. Berú to tak, že chce
me opravovať Rómom byty. Tre
ba si ale uvedomiť, že ide o náš
mestský majetok, ktorý postup
ne chátra. Máme jedinečnú prí
ležitosť opraviť ho z peňazí Eu
rópskej únie. Pokiaľ by sme to
nevyužili, skôr či neskôr by sme
boli nútení tie bytovky opraviť
z našich vlastných peňazí, čo
by bolo finančne veľmi nároč
né. Ide tu v podstate o tikajúcu
bombu, ktorú teraz môžeme
včas zastaviť. Taktiež po oprave

budeme mať možnosť sa defini
tívne vysporiadať s nájomníkmi
- neplatičmi,“ vyjadril sa primátor
Zlatých Moraviec Dušan Husár.
Ak bude mesto so svojou žia
dosťou úspešné, môže získať
nenávratný finančný príspevok
v objeme až 2 375 000 eur. Cel
kové oprávnené výdavky projek
tu sú 2 500 000 eur. Rozdiel vo
výške 125 000 eur by doplatila
samospráva zo svojho rozpočtu
v rámci povinného spolufinan
covania.
„Rekonštrukcia bude spočívať
v realizácií opatrení na zlepše
nie tepelnoizolačných vlastností
konštrukcií napr. obnova obvo
dového plášťa, oprava a výmena
strešného plášťa vrátane strešnej
krytiny, oprava a výmena výpl
ňových otvorových konštrukcií,“
informuje magistrát.

Tvrdé podmienky
pre nájomníkov
V prípade, že sa oprava zre
alizuje, mesto Zlaté Moravce
má v pláne po jej vykonaní

Ulica 1. mája.
zaviesť nové a prísne pravidlá
pre nájomcov, ktoré majú za
bezpečiť vylúčenie neprispôso
bivých osôb z týchto bytoviek.
Neplatiči budú vysťahovaní, za
vedú sa nové zmluvy o nájme
do notárskej zápisnice, čím sa
chce mesto vyhnúť zdĺhavému
súdnemu konaniu v prípadoch
vysťahovania nájomníkov; po
dlžnosti nájomníkov voči mes
tu budú zakázané; nájomník,
ktorý podpíše zmluvu o nájme,
bude musieť preukázať pracov
ný pomer; doba nájmu bude
skrátená na dobu 1 roka a zave
die sa zákaz ďalšieho prenájmu
zo strany nájomníkov. Taktiež sa
vytvorí funkcia asistent bývania
(domovník), ktorý bude pravi
delne navštevovať a kontrolo
vať nájomníkov, či nedochádza
z ich strany k poškodzovaniu
bytov. Ak sa zistí, že niekto svoj
byt poškodzuje, domovník dá

návrh na vysťahovanie takýchto
osôb z bytu preč do iného – ne
rekonštruovaného bytu. Rov
nako bude kontrolovať počet
členov domácnosti, ktorý musí
sedieť so zoznamom mesta.
Celý tento plán sa zrealizuje
len v prípade, ak Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky
schváli žiadosť mesta o dotá
ciu, čo by sme sa mali dozvedieť
v najbližších mesiacoch.
Dva bytové domy na Ulici 1.
mája majú dokopy 36 bytových
jednotiek. Obe bytovky boli po
stavené začiatkom 60. rokov 20.
storočia. Doposiaľ boli na nich
vykonané len menšie rekon
štrukčné práce. V súčasnosti sa
nachádzajú v dezolátnom sta
ve, čo podľa odborníkov z väč
šej časti spôsobil najmä čas
a nie nájomníci.
Peter Klimant
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Mestský cintorín bol počas búrky zaliaty blatom
Búrka, ktorá sa prehnala zlatomoraveckým okresom
v nedeľu 14. júna 2020, spôsobila na centrálnom mestskom cintoríne v Zlatých Moravciach nemalé problémy.
Prívalová voda zmiešaná s blatom zaliala časť hrobov.
Napriek hrozivo vyzerajúcej situácii, nedošlo k žiadnym
väčším škodám.
Blatom bola zaliata naj
mä spodná časť cintorína.
Voda sa valila z priľahlých
záhrad, do ktorých natiekla
z pola. Prúd obtekal okolo
Domu smútku a smeroval až
k parku Mauzólea rodiny Mi
gazziovcov.
Správcom cintorína sú
Technické služby mesta. Ich
riaditeľ Ján Korista vyvracia
tvrdenia, ktoré sa šírili pre
važne na internete, že veľký
prúd vody tiekol aj z novo
vybudovanej časti cintorína.
„Vchod do novej časti sme

mali zabezpečený. Podobná
búrka tu totiž bola začiatkom
júna. Vtedy stadiaľ voda nao
zaj tiekla. Umiestnili sme tam
však vrecia s pieskom, aby sa
podobná situácia neopako
vala. Vrecia poslednú príva
lovú vodu zadržali. Záplavu
zo 14. júna teda spôsobila
voda zo záhrad, ktorá s no
vou časťou cintorína nemala
nič spoločné,“ argumentuje
Korista.
Žiadne výrazné škody za
znamenané neboli. Blato
vá voda zmyla len zopár

Cintorín po záplave, pondelok 15. júna 2020.
kahancov a svietnikov z hro
bov. Nepoškodila pomníky
ani obrubníky. Rovnako bez
poškodenia ostali aj komuni
kácie a osvetlenie cintorína.
Pietne miesto bolo čistené
hneď na druhý deň po búrke.
V pondelok 15. júna 2020 tu
od ranných hodín odstraňo
vali blato pracovníci Technic
kých služieb. „Celkovo bahno

odstraňovalo osem našich
zamestnancov za pomoci
umývacej a zametacej tech
niky. Čistené boli chodníky
a prístupové komunikácie,“
povedal Korista. Neskôr sa
čistil aj priestor medzi hrob
mi a aj niektoré hroby.

Peter Klimant

Mesto vybudovalo prírodné retenčné opatrenia,
ktoré budú chrániť cintorín pred prívalovou vodou
Aby sa v budúcnosti už neopakovala situácia, pri ktorej
došlo k zaplaveniu zlatomoraveckého mestského cintorína, samospráva sa rozhodla dať vybudovať prírodné
retenčné opatrenia. Ide o systém rigol – žľabov, ktoré
budú odvádzať vodu do kanalizácie.

Novovytvorený rigol.
Práce na budovaní prí
rodných retenčných opat
rení sa uskutočnili v druhej
polovici júna 2020. Systém

bol umiestnený za cinto
rínom na pozemku mesta.
Jeho účelom je chrániť po
sledné miesto odpočinku

Zlatomoravčanov pred prí
valovou vodou.
Rigoly budú pravidelne
čistené, aby nedošlo k ich
zaneseniu a upchatiu. V prí
pade, že by sa v budúcnos
ti ukázalo, že ide o nedo
statočné riešenie, mesto
má v pláne systém doplniť
o menšie hrádze, ktoré by
bránili prieniku väčšej vody.
Radnica začala pripra
vovať vodozádržný pro
jekt pri cintoríne hneď po
prvej júnovej nedeli, kedy
náš región postihla silná
prietrž mračien. Realizáto
rom projektu je spoločnosť
ViOn a.s., ktorá ho vykonala
v rámci rozšírenia mestské
ho cintorína. Samospráva
tak za retenčné opatrenia

nebude platiť nič navyše.
Mestský cintorín v Zla
tých Moravciach sa rozši
ruje o približne 2 000 m²,
na ktorých by sa malo na
chádzať až 461 nových hro
bových miest. Rozšírenie sa
uskutočňuje v dvoch eta
pách. Budovanie prvej bolo
ukončené v závere roka
2019. Mesto za ňu zaplati
lo 88 700 eur. Celý projekt
rozšírenia cintorína by mal
zlatomoraveckú samosprá
vu vyjsť na sumu 176 400
eur. Druhá – posledná eta
pa sa bude pravdepodob
ne realizovať v tomto roku,
podľa finančných možností
mesta.
Peter Klimant
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Na nádvorí kaštieľa bola odkrytá unikátna historická
studňa. Bude upravená pre turistov
Viac ako osem metrov hlboká studňa bola roky zakrytá
betónovou doskou. Tá bola ale počas revitalizácie Parku
Janka Kráľa, ktorá prebieha v týchto dňoch, odstránená, a tak sa studňa znovu dostala na svetlo sveta. Podľa
pamiatkárov môže jej vek dosahovať takmer 400 rokov.
Mesto už má s pamiatkou plány.
Mestské zastupiteľstvo na
svojom 12. zasadnutí schvá
lilo vyčlenenie balíku peňazí
v objeme vyše 14-tisíc eur,
ktorý bude použitý na ob
novu historickej studne na
chádzajúcej sa na nádvorí
Kaštieľa Migazziovcov v Zla
tých Moravciach.
„V rámci obnovy studne
bude jej nadzemná časť na
novo postavená do kruhu
z opracovaného kameňa,
ktorý bude prikrývať kovo
vá mreža, tak aby bolo do
studne vidieť. Bude tak vi
zuálne prístupná pre všet
kých návštevníkov parku.
Stavebné práce sa uskutoč
nia pod dohľadom Krajského
pamiatkového úradu (KPÚ)
Nitra,“ vyjadrila sa riaditeľka
Mestského strediska kultú
ry a športu Simona Holubo
vá. Rekonštrukciou prejde aj
podzemná časť. Taktiež sa
urobia potrebné stavebné
kroky, aby v budúcnosti ne
došlo k jej zrúteniu. Staveb
né práce sa uskutočnia ešte
v tomto roku.

História studne
Studňa je pravdepodob
ne stará niekoľko stoviek
rokov. Podľa slov Evy Ga
žiovej z KPÚ Nitra možno
s najväčšou pravdepodob
nosťou predpokladať, že sa
jedná o renesančnú stavbu
a jej založenie súvisí priamo
s výstavbou kaštieľa, ktoré
ho postavenie sa pripisuje
Forgáčovcom v roku 1630.
„Prípadne jej založenie ale
bo sekundárne úpravy sú
visia s niektorou mladšou
stavebnou úpravou kaštieľa,
a to buď realizovanou Jura
jom Paluškom v prvej tretine
18. storočia alebo stavebnou
úpravou realizovanou kardi
nálom Krištofom Bartolome
jom Migazzim po roku 1779,“
doplnila Gažiová, podľa ktorej
presnejšie datovanie výstav
by, pôvodný vzhľad a funk
ciu by mohli pomôcť objas
niť podrobnejšie pamiatkové
a archívne výskumy.
Nadzemná časť studne stá
la ešte v polovici 20. storo
čia, čo dokazuje aj historická

Studňa pred odkrytím betónovej platne.

Stav rekonštrukcie studne v posledný júnový deň.
fotografia z roku 1954. Zachy
tená je tu ako ručná pumpa.
Neskôr, niekedy v druhej po
lovici 20. storočia, bola táto

vysvetľuje pamiatkárka.
Ako ďalej povedala, z histo
rického a kultúrno-spoločen
ského hľadiska je pre mesto

Po odstránení betónovej platne.
pumpa rozobratá. „Podzem
ná časť ostala zachovaná, ne
zasypala sa, iba ju prekryli be
tónovou doskou. Následne
sa terén povrchovo upravil
betónovou dlažbou, ktorá
sa teraz rozobrala a tým sa
odkryla betónová doska. Po
odstránení dosky sa stud
ňa odkryla, bez poškodenia
s priehľadom na dno, kde
bolo vidno aj hladinu vody,“

Zlaté Moravce dôležité, aby
sa studňa zachovala a pre
zentovala. „Jej prezentovaním
v takmer kompletne zacho
vanom stave, pri vhodnom
dotvorení sa doplní narušená
historická hmotovo-priesto
rová kompozícia mesta, zá
roveň sa zvýši jeho kultúr
no-spoločenská aj historická
hodnota,“ dodala Gažiová.
Peter Klimant
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Bezplatná právna poradňa pre občanov
Mesto Zlaté Moravce ponúka zaujímavú službu pre
všetkých Zlatomoravčanov – bezplatnú právnu poradňu. Môžete sa prísť spýtať na akýkoľvek právny problém.
Poradňa je k dispozícii dvakrát mesačne.
S nápadom zriadiť v Zlatých
Moravciach právnu poradňu
bez poplatkov prišiel vicepri
mátor mesta Marek Holub
spoločne s mestským poslan
com Michalom Cimmerman
nom, ktorý je zároveň právni
kom novozriadenej poradne.
„Iniciatíva bezplatnej právnej
pomoci vznikla na konferencii
Národnej siete Zdravých miest
Českej republiky v Hodoníne,
kde sme sa s pánom vice
primátorom Holubom touto

myšlienkou inšpirovali. Služ
ba je zadarmo pre občanov
a rovnako je bezplatná aj pre
mesto. Občania sa môžu pýtať
na akýkoľvek právny problém,
ale nejedná sa o štúdium do
kumentov alebo iných pod
kladov, ide iba o odpovede na
konkrétne otázky,“ vysvetľuje
Cimmermann.
Služba je k dispozícii každú
druhú stredu v mesiaci na jed
nu hodinu. V mesiaci júl tak
bude prístupná dňa 8. júla

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com, succo
2020 a 22. júla 2020 od 15.00
hodiny do 16.00 hodiny. Pô
vodne sa poradňa mala na
chádzať v budove Mestského
úradu v Zlatých Moravciach.
Ten však aktuálne prechádza

rekonštrukciou, a preto sa po
radňa presúva do priestorov
Mestského strediska kultúry
a športu.
Peter Klimant

V júni sa uskutočnila Primátorská kvapka krvi:
Kde darovať krv, ak ste to nestihli?
Darcovia najvzácnejšej tekutiny sa stretli v utorok 2.
júna 2020 v priestoroch Mestského strediska kultúry
a športu v Zlatých Moravciach. Akciu sprevádzali sprísnené hygienické opatrenia.

Budova MSKŠ Zlaté Moravce.
Odber zorganizovala Ná
rodná transfúzna služba
(NST) Nitra v spolupráci
s mestom Zlaté Moravce.
Celkovo sa ho zúčastnilo 43
darcov, medzi ktorými boli

aj dvaja prvodarcovia.
V súvislosti s rizikom ší
renia koronavírusu museli
byť prijaté prísne hygienic
ké opatrenia, aby bola zníže
ná možnosť prenosu vírusu.

Podľa slov Lýdie Tábiovej
z NTS Nitra bola zabezpe
čená dezinfekcia priesto
rov pred a medzi odbermi.
Vstup k odberu bol mož
ný len s ochranou tváre, po
dezinfekcii rúk, zmeraní te
lesnej teploty a po vyplnení
dotazníka, v ktorom sa ove
rovalo, či darca krvi nebol
počas odberu v karanténe,
nebol v kontakte s infikova
nou osobou, alebo nemal
akýkoľvek príznak infekčné
ho ochorenia.
„Ďakujeme darcom krvi,
ktorí sa zúčastnili odbe
ru na Primátorskej kvapke
krvi v Zlatých Moravciach
a organizátorom za ochotu
zorganizovať mobilný odber
v sťažených podmienkach,“
povedala Tábiová.
Zároveň upozornila, že
záujemcovia o darovanie
krvi, ktorí nevyužili letnú

Primátorskú kvapku, majú
ešte možnosť sa objednať
k odberu na presný čas
priamo na pracovisku NTS
SR v Nitre. Odberové hodiny
sú v pondelok až piatok od
7.00 hodiny do 14.00 hodiny,
v utorok až do 17.00 hodi
ny. Objednať sa môžete na
telefónnom čísle 0910 836
678 každý pracovný deň do
17.00 hodiny.
„Vzhľadom k tomu, že
spotreba krvi stále stúpa
a začínajú letné mesiace,
chceme touto cestou oslo
viť zdravých ľudí, ktorí spĺ
ňajú podmienky k darova
niu krvi, aby prišli a pomohli
aj v týchto pre nás všetkých
ťažkých časoch zabezpečiť
potrebné krvné prípravky
pre každého, ktorý to po
trebuje,“ dodala Tábiová.
Peter Klimant
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Revitalizácia Parku Janka Kráľa
V Parku Janka Kráľa v týchto dňoch prebieha revitalizácia. Na projekt získalo mesto nenávratný finančný
príspevok v hodnote 40-tisíc eur, ktorý poskytol Úrad
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície
a informatizáciu z programu Podpora regionálneho
rozvoja.
Celkové oprávnené výdavky
projektu sú v hodnote takmer
50-tisíc eur. Väčšinu výdavkov
tak pokryje dotácia, ktorú Zla
té Moravce získali na základe

svojej žiadosti. Rozdiel doplá
ca mesto zo svojich vlastných
zdrojov.
Revitalizácia začala v mesiaci
máj a finišuje v týchto dňoch.

Park Janka Kráľa.
V rámci nej bude kompletne
vymenený parkový mobiliár –
lavičky a smetné nádoby. Park
dostane nové spevnené plo
chy s odvodnením chodníkov.
Bude obnovený trávnik a vy
sadený nový živý plot.
Všetky zmeny sa dejú pod
dohľadom a so súhlasom Kraj
ského pamiatkového úradu

Nitra. Dizajn lavičiek a košov
zohľadňuje celkový vzhľad
parku. Lavičky budú pevne
ukotvené so zemou, aby sa
zabránilo ich presunu. V mi
nulosti totiž najmä mládež
zvykla lavičky po parku svoj
voľne premiestňovať.
Peter Klimant

Dotácia na opravu sociálnych zariadení
mestskej telocvične
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom 25. júna 2020 schválilo
návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok, za ktorý by sa zrekonštruovali sociálne zariadenia mestskej telocvične.

Telocvičňa, areál Mestského štadióna v Zlatých Moravciach.
Samospráva sa uchádza
o dotáciu vo výške 50-tisíc
eur z Úradu podpredsedu

vlády Slovenskej republi
ky pre investície a infor
matizáciu v rámci podpory

regionálneho rozvoja. Celko
vé oprávnené výdavky pro
jektu sú 55 210 eur. Rozdiel vo
výške 5 210 eur by bol v rám
ci povinného spolufinanco
vania zaplatený z mestských
peňazí.
Pokiaľ bude mesto so svo
jou žiadosťou úspešné a do
tácia mu bude pridelená,
vykoná sa kompletná rekon
štrukciu zdravotechniky – so
ciálnych priestorov v celom
objekte mestskej telocvične.
„Rekonštrukcia sa týka vý
meny všetkých zariaďova
cích predmetov - wc misa,
umývadlo, pisoár, výlevka
a iné; výmeny povrchových
úprav - podlahy, steny; vý
meny omietok; svietidiel; vy
pínačov; dverí; sprchových

a umývadlových batérií a zre
alizovanie nového sadrokar
tónového podhľadu na dru
hom podlaží. V rámci dotácie
je možné zakúpiť aj dezin
fekčné stojany, ktoré budú
umiestnené do mestských
budov,“ informuje magistrát.
Okrem WC prejdú obnovou
napríklad aj sprchy a miest
nosť pre upratovačku.
Budova zlatomoraveckej
mestskej telocvične sa na
chádza pri mestskom kú
palisku a mestskom futba
lovom štadióne. Budova je
dvojpodlažná a skladá sa
z dvoch sekcií – telocvičnej
haly a pridruženej časti so so
ciálnymi priestormi, kance
láriami, sprchami a šatňami.
Peter Klimant
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Nový moderný prístroj na rehabilitáciu
v Nemocnici Zlaté Moravce
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Nemocnici Zlaté Moravce, ktorá je členom skupiny
AGEL, používa modernú zdravotnú pomôcku – motodlahu. Využíva sa po operáciách kĺbov a jej najväčším prínosom je, že skracuje dĺžku rehabilitácie.
Nemocnica Zlaté Moravce
neustále investuje do prístrojo
vej techniky a aktuálnou novin
kou je motodlaha s vozíkom,
ktorý slúži na lepšiu manipu
láciu s prístrojom. „Využívame
ju na rehabilitáciu, pacient ju
dostáva priamo u fyziotera
peutky, ktorá mu dáva v prí
pade indikácie aj inú terapiu.
Kúpa tohto typu zdravotné
ho prístroja bola podmienená
globálne zvýšeným počtom
operačných zákrokov výmeny
kĺbov a oddelenie investíciou

do tohto prístroja zrehabilituje
oveľa viac pacientov ako do
teraz,“ hovorí Dana Poláková,
vedúca lekárka oddelenia fy
ziatrie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie. V prípade hospi
talizácie pacienta na oddelení
dlhodobo chorých, prípadne
na inom oddelení nemocnice,
môže byť cvičenie paciento
vi podávané priamo na lôžku
oddelenia.
„Používaním tohto prístro
ja sa zvyšuje komfort pacien
tov. Motodlaha sa využíva

u pacientov po implantácii
endoprotézy kolenného kĺbu,
prípadne pri stuhnutosti ko
lenného kĺbu po iných operač
ných výkonoch. Ďalej pomáha
pacientom po operáciách, ako
je napríklad artroskopia, artro
plastika či korekčná osteotó
mia,“ vysvetľuje Dana Poláková.
Motodlaha je prístroj na cvi
čenie všetkých troch kĺbov
dolnej končatiny s diaľkovým
ovládačom a integrovaným
členkovým modulom. Použí
va sa v prvej fáze rehabilitá
cie po zranení či operácii kĺbu
dolnej končatiny. Motodlaha
opakovane pohybuje kĺbom
pacienta v rámci preddefino
vaného rozsahu pohybu. Pra
videlné cvičenie tak zvyšuje

spočiatku obmedzený rozsah
pohybu daného kĺbu. Pasív
na pohybová terapia zaisťuje
bezpečné cvičenie počas prvej
fázy hojenia ako aj regeneráciu
tkaniva, zlepšuje látkovú výme
nu v kĺbe, tiež znižuje poope
račné bolesti, čím znižuje spot
rebu analgetík a minimalizuje
riziko zápalu.
V rámci modernizácie prístro
jovej techniky a zariadenia toh
to oddelenia Nemocnica Zlaté
Moravce okrem iného zakúpila
osem moderných polohova
cích postelí, tri vyšetrovacie
stoly a germicídny žiarič.
Mgr. Martina Pavliková,
Hovorkyňa skupiny
AGEL SK

Pacientky zo Zlatých Moraviec vyšetrí nový moderný
mamografický prístroj v Leviciach
Pacientky z regiónu Zlaté Moravce majú možnosť využiť nový moderný prístroj na mamografické vyšetrenie.
Budú vyšetrené prednostne. Nachádza sa neďaleko,
v Nemocnici Levice, člen skupiny AGEL.
Mať zdravé prsia je predovšet
kým otázkou zodpovedného
prístupu k svojmu zdraviu. Dnes
už nie je problém absolvovať
špecializovanú diagnostiku pro
stredníctvom najmodernejšie
ho mamografiu. Ten, ktorý slúži
pacientkám v levickej nemocni
ci, dokáže odhaliť rakovinu prs
níka už v jeho zárodku. Nový
moderný digitálny prístroj je
dnes jednotkou na trhu. Ide o
digitálny mamograf, typ Amu
let Innovality fy FUJI. Pacient
kám v porovnaní s predchádza
júcim mamografom poskytuje
vyšší komfort vyšetrenia, má
lepšiu rozlišovaciu schopnosť
pri nižších radiačných dávkach

a vyššej kvalite obrazu. Je do
plnený o tomosyntézu. Tomo
syntéza je novou pokročilou
metódou mamografického vy
šetrenia, ktorá tenkými rezmi
zvyšuje odhalenie podozrivých
zmien v mliečnej žľaze.
Vyšetrenie indikuje gyneko
lóg, prípadne onkológ a čaka
cia doba nepresahuje 14 dní.
Objednať na vyšetrenie sa dá
prostredníctvom call centra
036/6379 663 alebo e-mailom
radiologia@nemocnicalevice.
sk. Nový mamograf využívajú
pacientky v Leviciach, v Novej
Bani, ale aj v širšom okolí. ,,Priví
tali sme možnosť, že i klientky
z nášho regiónu môžu využiť

mamografické vyšetrenie v Ne
mocnici Levice. Mamografické
vyšetrenie bude pre ne do
stupnejšie a rýchlejšie. Klient
ky z nášho regiónu na základe
vzájomnej spolupráce s Ne
mocnicou Levice majú zabez
pečené prednostné termíny.
V spolupráci s gynekológmi
sme pripravení poskytnúť sú
činnosť aj pri doprave,“ hovorí
Nina Horniaková, námestníčka
pre úsek liečebno-preventívnej
starostlivosti Nemocnice Zlaté
Moravce.
,,Je dokázané, že po 40. roku
u žien výrazne stúpa výskyt zá
važných ochorení prsníka. Pre
vencia a ich včasný záchyt je to,
na čo vo svojej práci sústreďu
jeme všetky svoje sily. Dnešné
ženy sú omnoho zodpoved
nejšie, uvedomelejšie, ale sna
žíme sa ich aj aktívne edukovať

a vyhľadávať, aby prišli na vyšet
renie,“ hovorí Gabriel Mančík,
primár Gynekologicko-pôrod
níckeho oddelenia Nemocnice
Levice. „Vyšetrenie na mamo
grafe trvá približne 10 minút
a je bezbolestné. Popis negatív
neho nálezu je vyhotovený do
dvoch pracovných dní. V prípa
de podozrivého nálezu pacient
ku telefonicky kontaktujeme
k doplneniu ďalších vyšetrení či už tomosyntézy, špeciálnych
mamografických projekcií, ul
trazvukových vyšetrení alebo
jadrovej biopsie, tak, aby bola
pacientka vyšetrená najneskôr
do 10 pracovných dní,“ hovorí
Oľga Birčáková, primárka rádio
logického oddelenia.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK
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Zlatomoravecký jarmok 2020 bol zrušený
Začiatkom tohtoročnej jesene si tradičný Zlatomoravecký jarmok neužijeme. Magistrát sa rozhodol túto
najväčšiu kultúrno-spoločenskú udalosť nášho mesta
z bezpečnostných dôvodov zrušiť.
Rozhodnutie padlo v stredu 3.
júna 2020 na zasadnutí Krízové
ho štábu mesta, ktorý v týchto
mesiacoch zasadá pravidelne
v súvislosti s rizikom šírenia ko
ronavírusu. Jarmok sa mal usku
točniť v piatok 25. septembra
a v sobotu 26. septembra 2020.
Hlavným dôvodom jeho

zrušenia bolo opatrenie Vlá
dy Slovenskej republiky, ktoré
bolo prijaté k organizácii hro
madných podujatí. Podľa toh
to opatrenia sa v období od 1.
júla 2020 až do 31. decembra
2020 nesmie žiadneho verej
ného podujatia zúčastniť viac
ako tisíc osôb.

Keďže Zlatomoravecký jar
mok každoročne navštívi až
niekoľko tisíc ľudí a zníženie
tohto počtu pod jednu tisícku
by nebolo organizačne nija
ko možné, podujatie muse
lo byť zrušené. „Mrzí nás, že
tento rok nebudeme môcť
zorganizovať tradičný Zlato
moravecký jarmok. Je to naj
väčšie a najprestížnejšie spo
ločensko-kultúrne podujatie
nášho mesta, ktoré pravidel
ne láka davy návštevníkov zo

širokého okolia. Vlani vôbec
po prvýkrát trval jarmok plné
dva dni. Rovnaké plány sme
mali aj v tomto roku. Žiaľ, ko
ronavírus nám to prekazil. Dú
fame ale, že nasledujúci rok
sa už budeme môcť spoloč
ne stretnúť v centre mesta pri
dobrej hudbe a občerstvení
bez akýchkoľvek obmedzení,“
povedala riaditeľka Mestské
ho strediska kultúry a športu
Simona Holubová.
Peter Klimant

Vtáky v našom meste
V Zlatých Moravciach môžeme v priebehu roka pozorovať asi sto druhov vtákov, z tohto počtu viac ako
šesťdesiat druhov pravidelne v našom meste hniezdi.
Pre zaujímavosť, na Slovensku bolo zaznamenaných viac
ako tristošesťdesiat druhov vtákov a okolo 220 druhov
aj pravidelne hniezdi.
Výskyt jednotlivých druhov
vtákov je podmienený najmä
dostatkom potravy a u mno
hých aj konkrétnym vhodným
biotopom. Preto napríklad
vodné a brodivé vtáky sa
vyskytujú a hniezdia v blíz
kosti vodných a močaristých
plôch a vodných tokov. Nie
ktoré druhy vtákov u nás iba
zimujú, alebo cez naše úze
mie migrujú, ale u nás ne
hniezdia.
Hniezdne obdobie našich
voľne žijúcich vtákov začína už
na konci zimy vo februári (sovy).
V mesiacoch apríl a máj vr
cholí prvé hniezdenie a nie
ktoré druhy v júni až júli za
hniezďujú druhýkrát. Počet
odchovaných mláďat je
u jednotlivých druhov rôzny.
Najmenej, po dve mláďatá
majú hrdličky a holuby, naj
viac mláďat dokážu odchovať
sýkorky, je to aj vyše dvadsať
mláďat pri dvoch hniezde
niach za sezónu.

V záujme pomoci vtákom
a ich ochrany je najpoužíva
nejší spôsob, výroba a vyve
sovanie hniezdnych búdok,
polobúdok a umelých hniezd
nych podložiek. Tejto činnos
ti sa venujem už vyše tridsať
rokov a v spolupráci s peda
gógmi a so žiakmi základných
škôl, materských škôlok a s Re
edukačným centrom sme
v našom meste osadili už vyše
dvesto búdok, vyše päťdesiat
polobúdok a dve umelé pod
ložky pre bocianov. Búdky sú
umiestnené vo všetkých par
koch, cintorínoch, v areáloch
škôl a škôlok, na sídlisku, na
výškových stavbách a v extra
viláne mesta. Každý rok búdky
čistíme, opravujeme a vyvesu
jeme nové.
Dôležitá je taktiež eviden
cia využiteľnosti búdok, zis
ťovanie druhov vtákov a poč
tu mláďat.V tomto roku nám
zahniezdili až tri páry soko
la myšiara a zatiaľ úspešne

Pár sokola myšiara hniezdi na okne činžiaka
v Zlatých Moravciach.
vychovali osem mláďat. Je
den pár stále ešte hniezdi
v polobúdke na okne činžiaka
na Hviezdoslavovej ulici. Naj
väčší počet búdok pravidel
ne obsadzujú sýkorky veľké,
belasé a lesklohlavé, ďalej
žltochvosty, brhlíky, vrabce,
dážďovníky, sláviky červien
ky, kôrovníky, ale výnimočne
aj plchy a veveričky. Tento rok
bol úspešný aj u krutohlavov
hnedých, ktoré obsadili šesť
búdok a zatiaľ vyviedli 52
mláďat. Dva páry zahniezdi
li aj druhýkrát. Pár bocianov
bielych odchováva aj tento
rok v Zlatých Moravciach tri
mláďatá.
Na záver by som chcel
zareagovať na kritické vy
jadrenia občanov k článku

o hniezdení väčšieho počtu
havranov čiernych pri pošte
v článku – Havrany v našom
meste, z májového čísla Te
kovských novín. Výhrady majú
najmä k znečisťovaniu chod
níka pod hniezdami vtákov.
To, že majú pravdu, azda nikto
nemôže pochybovať. Avšak
vyriešiť tento problém bude
veľmi zložité. Nakoľko havran
je chránený druh vtákov a aj
strom, na ktorom každoročne
hniezdia, je rovnako zákonom
chránený. Vedenie mesta by
sa mohlo pokúsiť hľadať rie
šenie v spolupráci so ŠOPSR
– CHKO Ponitrie.
Ľudovít Chládek,
dobrovoľný člen Slovenskej
ornitologickej spoločnosti
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Tajomný svet tribečských jaskýň
K prírodným krásam našich hôr patria aj jaskyne, ktoré
vznikajú geologickými procesmi. Vodou vypreparovanými
skalnými útvarmi, jazierkami a životom rôznych druhov
živočíchov s jedinečnou výzdobou podzemných priestorov.
Pre milovníkov prírody a jas
kyniarstva Mestské múzeum
v Zlatých Moravciach pripra
vilo 11. mája 2020 za spoluprá
ce jaskyniara Jozefa Koseja zo
Speleoklubu Tribeč výstavu
pod názvom Jaskyne v našom
regióne.

Expozícia výstavy
Pohorie Tribeč je bohaté na
množstvo kryštalických jas
kýň, ktoré sú viac či menej
známe vďaka jeho vápen
covému zloženiu podzem
ných hornín. Autor výstavy
predstavuje prostredníc
tvom geologickej mapy lo
kalizáciu a výpis najvýznam
nejších tribečských jaskýň.
Podrobný popis geologic
kej stavby tribečského po
horia, fotodokumentáciu
jaskýň a všeobecné informá
cie o speleologickej činnosti
a osobnostiach Speleoklu
bu. Výstava je obohatená aj
o ukážku osobného výstro
ja jaskyniara, nechýba pra
covné náradie, lezecké po
môcky, ako aj prostriedky
používané pri mapovaní,
zameriavaní a dokumen
tácii jaskýň. Návštevníkom

Pohľad na časť výstavy.

ponúka nahliadnuť aj do sú
časnej speleologickej litera
túry.

Speleoklub Tribeč
Oblastná skupina Tribeč
Slovenskej speleologickej
spoločnosti oslávila v roku
2013 štyridsať ročné jubile
um svojej úspešnej činnos
ti. Otcom myšlienky založiť
klub jaskyniarov sa stal Dr.
Štefan Rakovský, bývalý riadi
teľ Okresného vlastivedného
múzea v Zlatých Moravciach,
so skupinou nadšencov jas
kyniarstva z Jedľových Kos
tolian a okolia. Ustanovujú
ca schôdza klubu sa konala
2. decembra 1972 v Zlatých
Moravciach. Ručiteľom sku
piny s pôvodným názvom
Oblastná skupina č. 27 Jedľo
vé Kostoľany bol známy spe
leo-archeológ Dr. Juraj Bárta.
Pri príležitosti jubilea klu
bu autor výstavy Jozef Ko
sej predstavil podrobne 40
ročnú bohatú činnosť Spe
leoklubu Tribeč v Spravodaji
Slovenskej speleologickej
spoločnosti. Súčasne za čle
nov OS Tribeč si spomienkou
uctil neoceniteľnú 20 ročnú

prácu a činnosť vedúceho OS
Tribeč Jedľové Kostoľany Vila
Bedeča (1945 – 2003) z Te
sárskych Mlynian, ktorý pat
ril k najaktívnejším členom
OS od jej vzniku v roku 1972.
Zúčastňoval sa všetkých ak
cií, fotografoval a publikoval
aktivity jaskyniarov a v roku
1983 sprevádzal RNDr. Pavla
Mittera pohorím Tribeč pri
dokumentácii krasových ja
vov, pre nadviazanie na pre
došlé práce M. Lukniša (1949)
a A. Droppu (1957). Táto prá
ca vyšla v zborníku Sloven
ský kras, ročník XXIII. (1985).

Krasové jaskyne
Tribeča
V sedimentárnych oblas
tiach hornín Tribeča, ako
sú vápence a dolomity,
vznikajú najkrajšie jaskyne
s krasovým charakterom.
Patrí k nim Jaskyňa Dezi
dera Horváta v Nitre pod
Kalváriou. Na jej objave
v roku 1950-51 sa podieľali:
Ján Majko, Jozef Tichonský,
Dezider Horvát a Dr. Juraj
Bárta. Pre bezpečnosť pra
covníkov lomu jaskyňa bola
zasypaná. Pri znovuobjavení
jaskyne v roku 1918, ktorá je
v súčasnosti najväčšou jas
kyňou pohoria s dĺžkou viac
ako 400 m a hĺbkou 41,5 m,
sa podieľali členovia Spele
oklubu Trnava. Jej výzdobu

tvoria kvaple, sintrové ná
teky, excenetrické helikti
ty, korality a jaskynné perly.
Ďalšie výskumné práce jas
kyniarov pokračujú aj v sú
časnosti za účasti členov SK
Trnava, SK Tribeč, SK Strá
žovské vrchy a nitrianskych
horolezcov.
Ku krasovým jaskyniam Tri
beča patrí aj Pilanská jasky
ňa s celkovou dĺžkou 102 m
a hĺbkou 27 m. Zvislá jasky
ňa na Žibrici objavená pri
geologickom prieskume so
61 m hlbokým vertikálnym
komínom, ktorý vyúsťuje
do dómu s rozmermi 10x12
m. Jaskyňa Horné Lúčno sa
vyznačuje vstupnou prie
pasťou 20 m a 134 m chod
bami, plazivkami a jej naj
krajšou časťou zasintrenou
puklinou.
Všetky jaskyne na Sloven
sku, ktorých je vyše sedem
tisíc, sú zákonom chránené
a pri vstupe do akejkoľvek
z nich je potrebné dbať na
bezpečnosť a ich ochranu.
Výstava Jaskyne v našom regióne bude otvorená do 20. septembra 2020.
Zdroj: Spravodaj SSS
3/2013 Jozef Kosej 40 rokov
OS TRIBEČ strana 41 – 42
Anton Kaiser
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Eko predstavzatia na rok 2020:
Skúsme to bez obalu
Ekologické občianske združenie Pestrec, ktoré sa venuje najmä environvýchove či ekoporadenstvu, prináša
ďalšiu ekologickú výzvu, ktorá je zaujímavá, praktická,
no najmä jednoducho realizovateľná aj v bežnom živote. V dnešnej časti si povieme, prečo, ako a najmä, kde
nakupovať bez obalu.
Väčšina produktov, ktoré
môžeme dnes kúpiť v ob
chode, je nejakým spô
sobom balená. Obal totiž
plní viacero funkcií, okrem
iného slúži na ochranu
produktu, zagarantovanie
jeho vlastností a na jeho
lepšiu prepravu. Na obaly
sa používajú rôzne druhy
materiálov, najviac sú pri
tom zastúpené sklo, plast,
papier a tiež aj kov. Každý
obalový materiál má pri
tom svoje výhody a nevý
hody – sklo je stále a do
nekonečna recyklovateľné,
no energeticky náročné na
v ýrobu a krehké; plast je
flexibilný a relatívne ener
getick y nenáročný, no
problém je jeho dopad na
prírodu a pri niektor ých
typoch komplikovaná re
cyklácia; papier je prírodný
a dobre recyklovateľný, no
je náchylnejší na poškode
nie; kov je pevný a stabil
ný, no veľmi energetický
náročný na v ýrobu. Pla
tí však, že každý obal má
určitú ekologickú stopu,
a teda záťaž na našu plané
tu, ktorá sa dá eliminovať
napríklad tým, že budeme
kupovať bezobalovo.

Poďme na to bez
obalu, alebo ako
v praxi nakupovať
bezobalovo
Na bezobalové nákupy
musíte byť pripravení. To
znamená, že pred nákupom

je dobré mať priprave
né vlastné tašk y a vlast
né vrecká (tu je už jedno,
či sú papierové, plastové,
látkové), aby ste v prípade
potreby mohli do nich po
hodlne nakúpiť.
My to robíme tak , že
máme vždy „v pohotovos
ti“ jednu veľkú tašku, v kto
rej sú viaceré menšie tašky
a v jednej z nich máme aj
viacero vreciek, najmä pa
pierových a látkových. Ta
kúto tašku nosíme stále
so sebou v kufri auta, čím
máme istotu, že aj v prípa
de neplánovaného náku
pu máme tašky a vrecká po
ruke. Ak sme na pešo, tak si
vždy vezmeme aspoň jed
nu látkovú tašku a jedno/
dve vrecká, ktoré nezaberú
veľa miesta.
Chvíľku vám môže trvať,
takýto systém zabehnúť,
no po určitom čase to už
budete robiť automaticky.
Vedeli ste, že obaly tvoria
v priemere až 70,85 % od
padu v separovanom zbe
re?

Miesta, kde môžete
nakúpiť bez obalu
V Zlatých Moravciach už
nájdete aj špecializované
bezobalové obchody, kam
si donesiete svoje obaly,
do nich si naberiete potra
viny/načapujete drogériu,
tovar vám odvážia, a teda
zaplatíte iba za to, čo reál
ne (s)potrebujete.

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com, tookapic
Nakoľko je bezobalové
nakupovanie čoraz viac
v móde, do určitej miery
viete bezobalovo nakúpiť
už aj v štandardných ob
chodoch, treba však rátať
s menším sor timentom
oproti špeciálnym obcho
dom. V našej ekonomike
však platí, že dopyt vytvá
ra ponuku, a preto bezoba
lovým nákupom zatlačíte
na predajcov, aby takýto
predaj viac podporovali
a propagovali.

A čo ak nemám
možnosť nakúpiť
bez obalu?
Pokiaľ náhodou nastane
situácia, že nemáte po ruke
vlastné obaly, alebo daný
obchod bezobalový predaj
nepodporuje, môžete po
stupovať nasledovne.
V prvom rade zvážte, či
skutočne potrebujete daný
produkt v obale – typic
kým príkladom sú banány,
ktoré naozaj do plastového
vrecka baliť nemusíte. Ak

chcete kúpiť produkt, ktorý
je v rôznych obaloch, siah
nite po papierovom alebo
sklenenom obale – v prí
pade piva sú ideálnou voľ
bou vratné sklenené fľaše.
Ak nemáte svoju vlastnú
tašku, prípadne vrecúško,
kúpte si to z papiera, ale
bo si v obchode požiadaj
te o kar tónovú krabicu,
ktorých majú určite neú
rekom. Niektoré obchody
predávajú tašky z recyklo
vaného plastu, ktoré vám
v prípade zničenia vyme
nia bezplatne za nové.

Michal Kutlík,
OZ Pestrec –
Environmentalistika
pestrou formou

Strana 11

ŠKOLY

Júl 2020

Mimoriadne úspechy Pribinky v celoslovenskom
kole Jazykového kvetu
Jazykový kvet je celoštátna postupová jazykovo-umelecká súťaž s medzinárodnou účasťou v dvoch vetvách
– poézia a próza a dramatizácia určená pre vekové kategórie od štyroch do devätnástich rokov. V súťaži sa
prezentujú jazykové zručnosti detí a žiakov v jednotlivých súťažných jazykoch.
Poslaním súťaže Jazyko
vý kvet je najmä: tvorivo
roz víjať ak tívne jaz yko 
vé zručnosti detí a žiakov
v jednotlivých cudzích ja
zykoch; podporovať ďalšie
rozvíjanie jazykového na
dania a talentu detí a žia
kov a prispievať k zmys
luplnému v yužívaniu ich
voľného času; viesť deti
a žiakov k samostatnej tvo
rivej činnosti a podporovať
ich záujem o cudzie jazy
ky; vytvárať kladný vzťah
detí a žiakov k učeniu sa
cudzích jazykov; vytvárať
pre deti, žiakov, učiteľov

a lektorov cudzích jaz y
kov, jednotlivé školy a in
štitúcie súťaživé prostredie
na vzájomné porovnávanie
jazykových zručností, ve
domostí a kvality výchov
no-vzdelávacieho proce
su. Žiaci Pribinky sa tento
rok, ako aj po minulé roky,
dobojovali až do celoslo
venskému kola. Vzhľadom
na pandémiu koronavíru
su sa krajské ani celoslo
venské kolo súťaže neko
nalo prezenčne, ako sme
boli zvyknutí po iné roky.
Na celoslovenské kolo si
žiaci pripravili videá, ktoré

natočili s pomocou svo
jich rodičov a učiteľov, tie
potom zasielali odbornej
porote. Pozoruhodné je, že
aj napriek tomu, že učite
lia museli v týchto ťažkých
časoch viesť svojich žiakov
na diaľku - prostredníc
tvom online hodín navy
še, telefonátov a inej nielen
odbornej, ale aj morálnej
podpory, sa podarilo na
šim žiakom umiestniť v tej
to neľahkej súťaži. Tu sú vý
sledky:
Mia Tracey (4.a) získala 2.
miesto v kategórii poézia
anglický jazyk (bilingvál
na sekcia); Diana Kolláro
vá (7.a) získala 2. miesto
v kategórii monodráma
anglický jazyk; Maxim No
vosád (4.c) získal 3. miesto
v kategórii poézia rusk ý
jazyk (bilingválna sekcia);

Henrieta Halúzová (6.a) zís
kala 3. miesto v kategórii
poézia francúzsk y jaz yk;
Petra Buchová (6. b) zís
kala 4. miesto v kategórii
stand-up anglick ý jaz yk;
Marko Zrasták (8.a) získal
4. miesto v kategórii próza
nemecký jazyk.
Žiakom z úprimného srd
ca gratulujeme a ďakujeme
za úspešnú reprezentáciu
školy. Želáme im v súťa
žiach veľa šťastia aj v bu
dúcnosti. Učiteľom cu
dzích jazykov želáme veľa
tvorivej práce a trpezlivosti
pri práci s týmito talento
vanými deťmi.

PhDr. Gabriela
Čásarová, PhD.

Celoslovenské kolo - Biblia očami detí
Dňa 3. júna 2020 sa v Levo
či uskutočnilo vyhodnotenie
celoslovenského kola súťaže
Biblia očami detí. Odborná
porota hodnotila 204 výtvar
ných prác, ktoré postúpili
z krajských kôl. Medzi týmito

prácami boli práve štyri z na
šej Pribinky. Vo veľkej kon
kurencii sa podarilo dvom
našim žiačkam dosiahnuť
vynikajúce výsledky. V ce
loslovenskom kole vo svojej
kategórii získali:

Zuzana Szeredyová 1. miesto – za prácu Ježiš
kráča po mori;
Kristína Komžíková –
3. miesto – za prácu Mária
Magdaléna.

Oceneným dievčatám sr
dečne gratulujeme, ďakuje
me za reprezentáciu školy
a tešíme sa na spoluprácu
v ďalšom ročníku súťaže.
Mgr. Lenka Tóthová
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Úspech žiakov SOŠ technickej v Zlatých Moravciach
v súťaži ENERSOL SK 2020
Napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou
choroby COVID 19, ktorá zasiahla aj školstvo, dosiahli žiaci SOŠ technickej v Zlatých Moravciach vynikajúce výsledky v krajskom a celoštátnom kole súťaže ENERSOL SK.
ENERSOL SK je súťaž zame
raná na problematiku vyu
žívania alternatívnych zdro
jov energie v oblasti úspor
energie, obnoviteľných zdro
jov energie, znižovania emi
sií v doprave a vytvára trva
lý vzťah k ochrane životného
prostredia. Žiaci riešia proble
matiku na základe vlastného
pozorovania v špecifických
odborných témach, zaciele
ných na využívanie alternatív
nych zdrojov energie, skúmajú
technické parametre, popisu
jú finančné úspory, zostavujú
výrobky na základe vlastného
výskumu, obhajujú svoje ino
vatívne práce a robia výskum
v danej oblasti. Výsledky prác
žiaci obhajujú pred odborný
mi porotami. Súťaž prebieha

v 3 kategóriách, je určená pre
žiakov SŠ, SOŠ a gymnázií a jej
cieľom je podpora a vyhľadá
vanie talentovaných a nada
ných žiakov stredných škôl.
V školskom roku 2019/2020
prebiehal jubilejný 10. ročník
tejto súťaže.
Vzhľadom na mimoriadnu
situáciu sa krajské kolo súťa
že uskutočnilo dištančnou
formou v apríli 2020. V hlav
nej kategórii sa na 1. mieste
umiestnili žiaci SOŠ technickej
Zlaté Moravce Lujza Masary
ková a Dávid Lukáč s prácou
„Eko učebňa“, v propagač
nej kategórii zvíťazili žiačky
SOŠ technickej Zlaté Morav
ce Henrieta Koprdová a Vik
tória Abrahamovičová s prá
cou „Zmeníme planétu alebo

Krajské kolo Chemickej
olympiády
Dňa 28. mája 2020 sa konal 56. ročník krajského kola Che
mickej olympiády v kategórii D. Tento rok žiaci riešili úlohy
netradičnou dištančnou formou.
Základnú školu na Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach
reprezentoval žiak Tomáš Kordoš z 9.B triedy, ktorý postúpil
z okresného kola, kde získal 1. miesto.
V silnej konkurencii 46 žiakov z celého Nitrianskeho kraja
sa stal Tomáš úspešným riešiteľom krajského kola.
Tomášovi gratulujeme a zároveň mu veľmi pekne ďakuje
me za výbornú reprezentáciu našej školy.
Mgr. Romana Csandová

seba“. V tvorivej kategórii zví
ťazili žiaci León Andorfer a Lu
káš Zbihlej zo SPŠSaE Levice
s prácou „Šetri elektrikou s in
teligenciou“
V máji sa uskutočnilo dištanč
nou formou aj celoslovenské
kolo súťaže, kde jednotlivé sa
mosprávne kraje reprezento
vali dve najlepšie práce z kraj
ských kôl v každej kategórii.
V náročnej konkurencii získali
v hlavnej kategórii žiaci SOŠ
technickej Lujza Masaryková
a Dávid Lukáč 3. miesto.

Všetkým žiakom a školám,
ktoré sa napriek sťaženým
podmienkam zapojili do 10.
ročníka súťaže ENERSOL SK
patrí uznanie a poďakovanie.
Verme, že v školskom roku
2020/2021 sa pri 11. ročníku
súťaže budeme môcť stretnúť
osobne, prezrieť si zaujíma
vé a inovatívne práce žiakov
a vypočuť si ich postoje a pre
zentácie.
Mgr. Róbert Pallya
predseda KK ENERSOL SK
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UPLATNENIE NAŠICH ABSOLVENTOV V PRAXI
Z ODBORU MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO
PODNIKANIA MPK ZLATÉ MORAVCE 10 rokov s Vami
Nadväzujeme na článok
z júna a pokračujeme v pred
stavovaní našich úspešných
absolventov, ktorí u nás študo
vali a zhodnotili získané vedo
mosti vo svojej kariére.
Mgr. Martina Pružinská,
ekonómka, účtovníčka
a hlavná kontrolórka obcí
Som absolventkou VŠEMvs
v odbore verejná správa. Vy
sokú školu som študovala
externe popri práci a rodine.
V súčasnosti pracujem ako
ekonómka-účtovníčka a vy
konávam funkciu hlavnej kon
trolórky v obciach Topoľčian
ky a Jedľové Kostoľany. Dve
volebné obdobia som pô

Martina Pružinská
sobila ako poslankyňa obec
ného zastupiteľstva, neskôr
ako starostka Obce Žikava.
Štúdiom uvedeného odbo
ru som získala nové poznatky
a orientáciu v odbore verejnej

správy, ktoré som využila vo
verejnom sektore pri výko
ne funkcie starostky, hlavnej
kontrolórky a v súkromnom
sektore pri práci podnikovej
ekonómky a účtovníčky.
Štúdium na vysokej škole mi
dalo nové poznatky a vedo
mosti, spoznala som tu mno
hých pedagógov a odborní
kov z praxe, ktorí ovplyvnili
môj pracovný život po štúdiu.
Pri štúdiu na vysokej škole sa
nevyžadovalo len učenie tex
tov naspamäť. Pedagógovia
od nás očakávali pri skúškach
pochopenie problematiky
a aplikáciu v praxi. Dodnes
si cením tieto skúsenosti, kto
ré nám študentom VŠEMvs
odovzdali a aplikujem ich do
praxe pri výkone svojej prá
ce, či už vo verejnom alebo
súkromnom sektore. Na štú
dium na VŠEMvs budem rada
spomínať. Získala som viac,
ako som od štúdia na začiat
ku očakávala. Dostala som
na vysokej škole bonus: veľa
priateľov, krásnych spomienok
a zážitkov. Ak by som sa mala
ešte raz rozhodnúť, tak určite
by som sa rozhodla opäť štu
dovať na VŠEMvs.
PhDr. Anna Janáková,
manažérka pre verejné
obstarávanie
Po 20 rokoch praxe som sa
opäť vrátila do školských lavíc
a začala študovať na VŠEMvs.
Mojou túžbou bolo dosiahnuť

Anna Janáková
vysokoškolské vzdelanie, od
ktorého som očakávala, že ma
posunie ďalej v mojej profe
sii. Vtedy som ešte netušila,
že štúdium na VŠEMvs mi dá
možnosti uplatniť sa vo ve
rejnej a štátnej správe. Kon
zultácie som absolvovala na
stredisku MPK v Zlatých Mo
ravciach, popri práci a rodi
ne. Veľkou výhodou bolo pre
mňa, že som sa konzultácií
mohla zúčastňovať cez víken
dy a bolo to v blízkosti môjho
bydliska. Po štúdiu som našla
uplatnenie na vysokej škole
Slovenskej technickej univer
zite v pozícii vedúcej odboru
pre verejné obstarávanie, ne
skôr som pracovala v štátnej
správe pod gesciou Minister
stva školstva a v súčasnosti
pracujem v štátnom podni
ku zriadeného Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvo
ja vidieka ako manažérka pre

verejné obstarávanie. Verejné
obstarávanie sa stalo mojou
súčasťou a veľmi rada sa tej
to oblasti venujem. Obdobie
štúdia na vysokej škole je pre
mňa krásnou spomienkou, na
ktorú veľmi rada spomínam.
Na začiatku som ani len netu
šila, koľko pracovných mož
ností sa mi otvorí po štúdiu.
Hneď po ukončení magister
ského štúdia som si na tejto
vysokej škole urobila aj dok
torát. Využijem túto príležitosť
a poďakujem sa VŠEMvs, že
mi umožnila získať dobré zá
klady pre môj ďalší profesijný
rozvoj.
Rozmýšľaš aj TY o štúdiu na
vysokej škole? a nevieš sa roz
hodnúť. VŠEMvs môžem od
poručiť z vlastných skúsenos
ti. Študovať môže každý či už
popri zamestnaní, mamičky
na materskej dovolenke ale
bo aj študenti pomaturitných
ročníkov.
Vysokú školu ekonómie
a manažmentu verejnej sprá
vy v Bratislave môžeš študo
vať bez prijímacích skúšok.
Študuj akreditované študijné
programy, konzultácie prebie
hajú v blízkosti tvojho bydliska
priamo v Zlatých Moravciach,
v piatok popoludní a v sobo
tu. Niektoré predmety je mož
né študovať aj formou online.

MPK Zlaté Moravce
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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 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, po
stavenej 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, priestory na ostatné účely.

Predám Citroen AX Spot 1.4, servisované, 1 majiteľ, Diesel –
nízka spotreba 3,6l 5 dv., 5-miestne, SEDAN, guľa ISO 50, nová
batéria, zimné pneumatiky na diskoch,  Tk platná do 06/2022,
v dobrom technickom stave. Tel. kontakt: 0944363056.

Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27.07.2020
o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedeného nebytového
priestoru 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

Pre bližšie informácie kontaktujte:
msks.tekovskenoviny@gmail.com

Predám novú pascu na líšky, rozmer 140/60/40cm,
cena 95 euro.Tel.:0907181800

16/2020

Kamenárstvo: ponúkam kamenárske práce, opravy hrobov,
vysekávanie písma, zlátenie a iné. Kontakt: 0940 564 034
17/2020

18/2020
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