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V tomto čísle:
Osvetlenie na
štadióne
V druhej polovici mesiaca
august bolo na Zimnom štadióne v Zlatých Moravciach
inštalované nové LED osvetlenie. Inštalácia bola hradená z rozpočtu mesta Zlaté
Moravce, ktoré je vlastníkom
štadióna.
Čítajte na strane 3

Spomienka
na SNP
V piatok 28. augusta 2020 sa
na Námestí hrdinov pri Soche
partizána uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 76. výročia Slovenského
národného povstania.
Čítajte na strane 3

Nová námestníčka
nemocnice
Beáta Králiková je novou námestníčkou zlatomoraveckej
nemocnice. V rozhovore prezradila, čo je pre ňu na práci
v zdravotníctve najkrajšie, čo
naopak najťažšie a aké sú jej
ciele v nemocnici.
Čítajte na strane 4

Svätý Michal
archanjel
Dňa 29. septembra slávime
sviatok svätého Michala archanjela, patróna zlatomoraveckej farnosti. Pri tejto príležitosti uverejňujeme článok
farára Zlatých Moraviec Petra
Štálnika, v ktorom píše o svätom Michalovi.
Čítajte na strane 11

Prváci zo ZŠ Pribinova.

Do školských lavíc v Moravciach
zasadlo viac ako sto prvákov
Po letných prázdninách otvorili školy svoje brány
v stredu 2. septembra 2020. V zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta sa nachádzajú tri základné školy. Do
ich lavíc po prvýkrát zasadla viac ako stovka prvákov.
Podľa vyjadrenia vedúcej
Oddelenia školstva a sociál
nych vecí na Mestskom úra
de v Zlatých Moravciach
Danuše Hollej bolo dokopy
na Základnej škole (ZŠ) Moj
mírova, ZŠ Pribinova a ZŠ
Robotnícka zapísaných 114
prváčikov.
Vo všetkých troch školách
sa otvorili dve triedy prvé
ho ročníka. Najviac prvákov
má Mojmírka – 46. Nasle
duje Pribinka s 36 prvákmi
a o dvoch menej hlási ZŠ
Robotnícka. Na Robotníckej
bol zároveň otvorený aj nul
tý ročník, do ktorého v sú
časnosti chodí 8 detí.

Všetky školy dokopy navšte
vuje 1045 žiakov, z toho naj
viac má ZŠ Mojmírova (426),
nasleduje ZŠ Pribinova (409)
a treťou v poradí je ZŠ Robot
nícka (210).

Prváci zo ZŠ Robotnícka.

Pre porovnanie sme sa
pozreli na čísla z vlaňajška.
V školskom roku 2019/2020
bolo do mestských škôl do
kopy zapísaných 1031 žiakov,
z toho 106 prváčikov. Celkový
počet žiakov a aj samotných
prvákov sa tak v tomto roku
jemne navýšil.
Peter Klimant
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Dážď narobil opäť problémy na cintoríne,
nie však v takej miere ako v júni
V pondelok 10. augusta 2020 zasiahla Zlaté Moravce
intenzívna búrka, ktorá spôsobila problémy na Mestskom cintoríne v Zlatých Moravciach. Blato obkolesilo
viacero hrobov. V porovnaní so záplavami z júna tohto
roka však nešlo o veľké škody.
Búrka sa okresom prehnala
v popoludňajších hodinách.
Intenzívny lejak spôsobil, že
do cintorína začalo natekať
blato. „Nárazová voda prešla
z poľa cez záhrady do cinto
rína, kde stiekla do najniž
šieho bodu dole k hrobom
pri učilišti. Šlo asi o desať
alebo pätnásť hrobov. Tieto
hroby ale neboli zatopené
ako naposledy, blatová voda
zaplavila len cestičky okolo
nich,“ povedal Ján Korista,
poverený riaditeľ Technic
kých služieb.

Po júnových intenzívnych
búrkach, ktoré spôsobili na
cintoríne rozsiahle záplavy,
dalo mesto nad cintorínom
vybudovať odvodňovací rigol.
Ten bol podľa Koristu pri po
slednej záplave účinný. „Keby
tam ten rigol nebol, cintorín
by bol opäť celý zaplavený.
Takto voda zaplavila len malú
časť, približne jednu desati
nu z toho, čo bolo naposledy.
Prietrž mračien bola ale na
toľko silná, že určitému prie
niku vody a blata sa zabrániť
jednoducho nedalo,“ myslí si.

Aby bola účinnosť rigolu
zabezpečená aj do budúcna,
mesto ho chce pravidelne
čistiť od usadenín. „Zároveň
budeme pravdepodobne
budovať betónový žľab v no
vej časti cintorína, kde v sú
časnosti máme proti dažďu
nasadené vrecia s pieskom,
ktoré sú účinné, ale je to len

dočasné riešenie,“ povedal
prednosta zlatomoraveckej
radnice Marián Kováč.
Cintorín bol po záplave
hneď na druhý deň čistený
pracovníkmi zlatomoravec
kých Technických služieb
a aktivačnými pracovníkmi.
Peter Klimant

Pád stromu spôsobil výpadok elektrickej energie
Búrka z 10. augusta 2020 spôsobila okrem problémov
na Mestskom cintoríne v Zlatých Moravciach aj niekoľkohodinový výpadok elektrickej energie na viac ako 70
odberných miestach.

Počas spomínanej búr
ky boli hlásené pády stro
mov vo viacerých lokalitách
v Zlatých Moravciach. Naj
výraznejší problém bol však
spôsobený na Sládkovičovej
ulici, kde museli zasahovať
hasiči, polícia aj elektrikári.
„Dňa 10. augusta 2020
krátko po šestnástej hodine

bol ohlásený technický zá
sah - spadnutý strom na vo
zovku aj s elektrickým vede
ním na adrese Sládkovičova,
Zlaté Moravce. Zasahovali
traja hasiči zo Zlatých Mora
viec s jednou technikou,“ in
formoval Michal Varga, ho
vorca Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného

zboru v Nitre. Na mieste
podľa neho pomáhali aj
dobrovoľní hasiči zo Sľažian.
Premávka bola na danej
ulici úplne zastavená. Ces
tu na niekoľko hodín uzav
reli príslušníci policajného
zboru. Privolaní boli aj pra
covníci elektrární. „Počas
búrky došlo k pádu stromu
na vedenie nízkeho napä
tia. Bol zlomený podperný
bod, skrútené konzoly na
ďalších stĺpoch a roztrhnuté

vodiče. Postihnutých bolo
77 odberných miest,“ vyja
drila sa hovorkyňa Západo
slovenskej energetiky Mi
chaela Dobošová. Podľa jej
slov bola na postihnutých
miestach provizórne obno
vená dodávka elektriny až
po polnoci. „Oprava bola
ukončená nasledujúci deň,
11. augusta 2020 na obed,“
dodala.
Peter Klimant
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Zlatomoravecký zimný štadión dostal nové
osvetlenie
V druhej polovici mesiaca august bolo na Zimnom
štadióne v Zlatých Moravciach inštalované nové LED
osvetlenie. Inštalácia bola hradená z rozpočtu mesta
Zlaté Moravce, ktoré je vlastníkom štadióna.
Celkovo bolo zakúpených
a nainštalovaných 46 ku
sov LED svietidiel v hodnote
29 973 eur. Svietidlá zabezpe
čujú osvetlenie ľadovej plo
chy štadióna. Pôvodný sve
telný zdroj, ktorý sa skladal
zo štrnástich lámp, bol podľa
vyjadrenia správcu štadióna
- klubu HC Zlaté Moravce ne
vyhovujúci.
„Na všetkých súčastiach pô
vodného osvetlenia dochá
dzalo k mnohým poruchám

počas sezóny. Bolo nutné
často vymieňať výbojky, pre
paľovali sa vodiče vo svie
tidlách vplyvom vysokých
teplôt okolo výbojky a často
sa prehrievali vodiče vo svor
kách tlmiviek vplyvom pre
chodových odporov. Efekti
vita výbojok je v porovnaní
s LED osvetlením nízka, na
vyše výbojky produkujú veľa
tepla, ktoré ovplyvňuje efek
tivitu chladenia. V neposled
nom rade pôvodné bodové

osadenie svietidiel malo za
následok zlé rozloženie osvet
lenia po ľadovej ploche, v nie
ktorých miestach bolo málo
svetla,“ povedal Marian Pánik,
prezident HC Zlaté Moravce.

Ako dodal, pôvodné lampy
zostali na štadióne zachova
né a budú slúžiť ako rezervný
svetelný zdroj ľadovej plochy.
Peter Klimant

Pripomenuli sme si výročie SNP
V piatok 28. augusta 2020 sa na Námestí hrdinov pri
Soche partizána uskutočnilo spomienkové stretnutie
pri príležitosti 76. výročia Slovenského národného povstania (SNP).
Podujatie pripravilo Mesto
Zlaté Moravce, Mestské stre
disko kultúry a športu a Zák
ladná organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojov
níkov. Spoločne s predstaviteľ
mi mesta si prišlo uctiť pamiat
ku SNP niekoľko desiatok ľudí.

Program začal o 15.00 ho
dine hymnou Slovenskej re
publiky. Po oficiálnych prího
voroch a krátkom kultúrnom
programe, ktorý pripravil det
ský folklórny súbor Zlatňanka
nasledoval akt kladenia vencov
k Soche partizána.
Ida Ďurčeková, Marta Balážová, Dušan Husár,
Klaudia Ivanovičová, Marta Eckhardtová

SNP v Zlatých
Moravciach
Slovenské národné povsta
nie sa priamo dotklo aj Zlatých
Moraviec. K prvým bojom na
území nášho mesta došlo 31.
augusta 1944 na Beňadickej
ceste, dnes Ulica SNP. Skupi
na povstalcov tu narazila na
nemeckých vojakov, medzi

ktorými sa strhol intenzívny
boj.
Počas povstania sa u nás
viackrát preliala krv. Mesto sa
postupne izolovalo od okolia.
Zlaté Moravce boli spoločne
s celým okresom od Nemcov
oslobodené až 30. marca 1945.
Peter Klimant
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Nová námestníčka zlatomoraveckej nemocnice:
Som šťastná, keď vidím za nami ten kus cesty,
ktorou si naša nemocnica prešla
V zlatomoraveckej nemocnici pracuje nepretržite už 34
rokov, od júna tohto roka je námestníčkou pre úsek ošetrovateľskej starostlivosti. Reč je o Beáte Králikovej, ktorá
nám v rozhovore povedala, čo je pre ňu na práci v zdravotníctve najkrajšie, čo naopak najťažšie a aké sú jej ciele
v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce v najbližšom období.

Aká bola vaša cesta
do zdravotníctva?
Už ako malé dievčatko
som túžila pomáhať a sta
rať sa o niekoho. Keď som
začala chodiť na prázdniny
k svojej tete, ktorá pracova
la ako detská sestra v det
skom domove, práve jej
práca a prístup k deťom ma
presvedčil, že toto je moja
cesta, ktorou sa chcem vy
dať.

Vždy ste túžili touto
formou pomáhať
ľuďom?
Vždy som chcela pomá
hať ľuďom a cítiť sa užitoč
ná. Práve to bolo dôvodom,
prečo som sa prihlásila na
strednú zdravotnícku ško
lu. Nie ako detská, ale zdra
votná sestra. Po ukončení
stredoškolského vzdelania
som v roku 1986 nastúpila
na chirurgické oddelenie,
vtedy ešte pre Nemocnicu
s poliklinikou Zlaté Morav
ce. Práve tam som sa naučila
zásadnú vec. My sestry sme
potrebné, ale neviditeľné.
Málokto si uvedomuje, aké
ťažké je poskytnúť starost
livosť naraz 15 či 20 pacien
tom, potešiť ich úsmevom
či povzbudzujúcimi slovami
a odchádzať z práce s plnou
hlavou starostí, či sme všet
ko urobili tak, ako sme mali
a na nič nezabudli.

Koľko rokov pracujete
v zdravotníctve?
V zdravotníctve pracu
jem od svojich devätnás
tich rokov dodnes. Počas
mojej práce v zdravotníc
tve som dosiahla špecia
lizáciu v chirurgických od
boroch. O pár rokov neskôr
som pokračovala v štúdiu
na Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre, kde som
dosiahla titul Mgr. v odbo
re ošetrovateľstvo.

Akými pozíciami ste
prešli?
Začínala som ako zdra
votná sestra pri lôžku na
chirurgickom oddelení,
následne ako manažérka
dennej zmeny. Určitú dobu
som pôsobila aj v súkrom
nej chirurgickej ambulancii
ako zdravotná sestra. Vrá
tila som sa späť na chirur
gické oddelenie a po pár
rokoch som zaujala pozíciu
vedúcej sestry.

Kedy ste sa stali
námestníčkou a čo
to pre vás znamená?
V polovici júna som bola
menovaná do funkcie ná
mestníčky pre ošetrovateľskú
starostlivosť. Dosiahnutie tej
to pozície vo mne vyvoláva
veľkú zodpovednosť a reš
pekt pred každodennými
povinnosťami.

Beáta Králiková

Čo je vo vašom
povolaní najkrajšie?
Za najkrajšiu považujem
jednoznačne radosť v očiach
ľudí, ktorým som mohla svo
jou prácou nezištne pomôcť.
Takisto ich láskavé slová vďaky
ma už nejedenkrát zahriali pri
srdci. Vždy som počúvala, že
svoju prácu nemôže človek
vykonávať dobre, pokiaľ ho
nebaví a nenapĺňa. Ja ju be
riem ako svoje poslanie.

Čo je na ňom naopak
najťažšie?
Najťažším krokom, ktorým si
musí každý zdravotník prejsť,
je odosobnenie sa. Nikdy to
nie je ľahké. Sme predsa ľud
ské bytosti plné citov a emócií.
Takisto práca a komunikácia
s pacientmi sa v posledných
rokoch stáva komplikovanej
šou.

Koľko rokov pôsobíte
v Nemocnici Zlaté
Moravce? Čo sa vám
v tejto nemocnici
najviac páči?
V Nemocnici Zlaté Moravce
pôsobím krásnych 34 rokov.
Som nesmierne šťastná, keď

vidím za nami ten kus cesty,
ktorou si naša nemocnica
prešla. Kvalita poskytovaných
služieb rastie, otvárame nové
ambulancie, neustále rastie
počet výkonov a do popredia
dávame určite aj nové techno
lógie, s ktorými máme tú česť
pracovať.

Aké sú vaše ciele
vo vedúcej funkcii?
Mojím primárnym cieľom
je poskytovanie kvalitnej
ošetrovateľskej starostlivos
ti. Práve sestry sú tie, ktoré
do veľkej miery určujú, ako
sa budú pacienti cítiť v na
šej nemocnici. Do budúcna
by som sa chcela určite viac
zameriavať na ich neustále
odborné vzdelávanie sa. Plá
nov a cieľov mám plnú hlavu.
Teší ma, že na tomto všetkom
môžem pracovať pod zášti
tou najúspešnejšieho posky
tovateľa zdravotníckej sta
rostlivosti v strednej Európe
- spoločnosti AGEL. Dúfam,
že sa nám spoločnými sila
mi podarí neustále zlepšovať
miesto, na ktoré sme právom
pyšní.
AGEL SK
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FOTOREPORTÁŽ: Park Janka Kráľa po revitalizácii  
Park Janka Kráľa nachádzajúci sa za Kaštieľom Migazziovcov zažil v posledných mesiacoch rozsiahlu revitalizáciu,
na ktorú získalo mesto na základe žiadosti 40-tisíc eur z Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z programu Podpora regionálneho rozvoja. Vymenili sa lavičky a smetné nádoby, obnovili sa
spevnené plochy a trávnik. V areáli bola odhalená takmer 400-ročná studňa o hĺbke viac ako osem metrov. Bude
slúžiť ako nová atrakcia. Pozrite sa, ako to v parku v súčasnosti vyzerá:
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Vedúcou sestrou v nemocnici AGEL Zlaté Moravce
je muž – Karol Szendrei
Pätnásť rokov pomáha svojim pacientom, ktorí si ho
pochvaľujú, obľúbený je aj medzi svojimi kolegami. K  povolaniu ho priviedla mama, a to napriek tomu, že nie je
zdravotníčka. Mal byť z neho ekonóm, ale zlákalo ho
ošetrovateľstvo. V Nemocnici AGEL Zlaté Moravce funkciu vedúcej sestry na Oddelení vnútorného lekárstva
a dlhodobo chorých, vykonáva muž – Karol Szendrei.
„Strednú školu som absol
voval na obchodnej akadé
mii a po jej skončení som sa
rozhodoval, kam na vysokú.
V tom období otvárali Fa
kultu ošetrovateľstva v Nitre
a keďže mamina vedela, že
vždy som čítal knihy a pozeral
dokumentárne filmy zo zdra
votníckeho prostredia, tak
mi sama podala prihlášku na
odbor ošetrovateľstvo,“ spo
mína na svoje kľukaté cesty
k zdravotníctvu Karol Szen
drei, ktorému kolegovia ne
povedia inak ako Kajo. Dnes
je jej za to nesmierne vďačný.
,,Môžem povedať, že to bolo
moje najlepšie životné roz
hodnutie“. Po intenzívnych
štvormesačných prípravách
na skúšky ho prijali na Uni
verzitu Konštantína filozo
fa v Nitre na odbor ošetro
vateľstvo. Zvládol aj veľmi
náročný prvý ročník, keďže
väčšina spolužiakov bola zo
strednej zdravotníckej školy

Karol Szendrei

a mali vedomosti, ktoré jemu
chýbali. ,,Boli sme prvé lasto
vičky, pretože tento odbor sa
otváral prvýkrát, tak sa nám
mohli naplno venovať učite
lia ako aj zdravotnícky perso
nál na každom oddelení, čím
sme sa veľa naučili,“ opisuje K.
Szendrei.
Pustil sa neúnavne do štú
dia, veľa študoval aj doma,
chodil na prednášky, praxo
val u svojej obvodnej lekár
ky a na rôznych oddeleniach.
Približne po roku driny sa mu
podarilo dostať na úroveň os
tatných a štúdium aj úspeš
ne ukončil. „Na pozícií sestry
pracujem od februára 2006
a moje prvé kroky viedli na
chirurgické oddelenie, kde
som zotrval niekoľko rokov“.
A nielen to, od júla 2020 sa
stal vedúcou sestrou na Od
delení vnútorného lekárstva
a Oddelení dlhodobo cho
rých. ,,Bola a je to pre mňa
veľká výzva a zároveň veľká

Karol Szendrei
česť, že mi bola ponúknutá
táto pozícia a môžem sa pro
fesionálne posunúť ďalej. Pri
šiel som do krásneho prostre
dia s veľmi milým kolektívom
a teším sa na dobrú spolu
prácu,“ vyznáva sa úprimne
K. Szendrei.
Svoju prácu považuje za
veľmi náročnú, pretože si vy
žaduje veľkú mieru empatie,
trpezlivosti, pokory, sebare
flexie a poznatkov. A čo je
pre neho v práci najkrajšie?
,,Pomoc pacientovi, jeho spo
kojnosť, úsmev na tvári, po
ďakovanie, zníženie utrpenia,
bolesti. Aj keď niektoré dni
sú veľmi náročné, zanechá to

vždy vo mne pocity, že som
súčasťou niečoho zmyslupl
ného a dobrého. Ďalšou ve
cou je aj možnosť získať nové
poznatky a fakt, že sestra sa
stáva rovnocennou členkou
tímu,“ prezrádza vedúca ses
tra. Nemocnica AGEL Zlaté
Moravce mu prirástla k srdcu
najmä svojím rodinným pros
tredím a skvelým kolektívom.
Karol Szendrei má však
okrem svojho pracovného
zaradenia veľmi zaujímavého
aj koníčka. Vo voľnom čase sa
totiž venuje chovu čistokrv
ných novofundlanských psov.
,,Jedného dňa by som chcel
mať vlastnú chovateľskú sta
nicu, pretože sú to úžasné,
milé, záchranárske psy, vod
ní záchranári. V tomto sme
re som aj ja začiatočník, veľa
plávame a učíme sa základné
záchranárske cviky,“ dodáva
K. Szendrei a prezrádza aj ďal
šiu svoju špecialitu, a tou je
gastronómia. Rád pripravuje
tradičné slovenské jedlá tra
dičným spôsobom a z reakcií
jeho zákazníkov treba dodať,
že s obrovským úspechom.
AGEL SK
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Len správne vytriedený odpad dostáva druhú šancu.  
Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu
Sú neodmysliteľnou súčasťou našej každodennej reality. Stretávame sa s nimi takmer všade. Sú praktické
a majú mnoho výhod. Áno, plasty patria k najpopulárnejším materiálom obalového priemyslu. Sú veľmi odolné,
ľahké, lacné a zároveň majú všestranné využitie.

Skvelý sluha, zlý pán
Presne toto môžeme pokojne povedať aj o plaste. Rozsiahle
možnosti vyžitia (od balenia kozmetiky, medicíny, oblečenia,
potravín, až po samotné plastové výrobky) priniesli so sebou
aj obrovský rozmach plastov po celom svete. To, kde skončia
po tom, ako nám ľuďom doslúžia, je iba na nás.

Len tie vytriedené
môžeme recyklovať
Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu. Netreba však za
búdať na fakt, že iba to, čo my ľudia poctivo vytriedime, môže
dostať „nový život“. To ostatné, najmä pre nezodpovednosť ľudí
končí na skládke, či znečisťuje rieky, oceány a prírodu. Väčšinu tohto
znečistenia tvorí bežný odpad z domácností, ako sú plastové fľaše
z nápojov či rôzne plastové obaly. Navyše, kúsky mikroplastov sa
nachádzajú nielen v morských živočíchoch, ale aj v pitnej vode či
ovzduší. Príroda si s rozkladom plastov nevie poradiť a kým sa v nej
rozložia, trvá to od 100 až do 1000 rokov.
Netreba zabúdať ani na fakt, že z energetického hľadiska je recyk
lácia menej náročná, než výroba plastu z neobnoviteľných zdrojov
ropy. Čiže triedením plastov vo veľkej miere šetríme prírodné zdroje.

Čo patrí a nepatrí do žltého kontajnera či
vreca na plasty

Čo sa deje s plastmi po vytriedení a vyhodení?
Plastový odpad sa dotrieďuje na triediacej linke. Tu sa jednot
livé plasty delia podľa druhu a farby. Zo zmesi plastov putujúcej
na páse sa vyberajú PET fľaše, fólie a penový polystyrén, ktoré
majú špeciálne samostatné spracovanie. Pracovníci z triedia
ceho pásu postupne vyhadzujú zložky, ktoré do triedených
plastov nepatria, alebo sú veľmi znečistené.

Roztriedené druhy plastov vrátane zmesi plastového odpa
du, ktoré zostanú po prvotnom pretriedení, sa lisujú do balíkov
a odvážajú na spracovanie k recyklátorom. Výsledkom recyklácie
plastov býva vo väčšine prípadov tzv. regranulát, Je to vstupná
surovina na výrobu nových plastov.

Vďaka recyklácii sa odpad znovu využíva
na výrobu nových produktov
Tým sa zmenšuje spotreba prírodných zdrojov, šetrí sa spot
reba energie.

Patria SEM: plastové obaly, napríklad stlačené alebo zošliap
nuté PET fľaše z nápojov, plastové obaly z pracích a čistiacich
prostriedkov alebo kozmetiky. Obaly označené s nasledujúcimi
značkami sú plasty a patria do žltých kontajnerov.

Nepatria SEM: plastové obaly so zvyškami jedál, zvyškami
kozmetiky alebo iných prostriedkov, linoleum, guma, moli
tan, obaly znečistené olejovými a ropnými látkami, stavebný
polystyrén.
V niektorých obciach a mestách sa spolu s plastmi triedia aj
kovové obaly a nápojové kartóny. Nezabúdajte sa preto riadiť
pravidlami triedenia vo svojej obci!

Ako triediť plasty
Do triedeného zberu nepatria obaly so zvyškami potravín. Ne
musíte ich však umývať vodou, stačí, ak z nich odstránite zvyšky.
Do nádoby s objemom 1100 litrov sa zmestí asi 733 stlačených
1,5 litrových PET fliaš. Ak by neboli stlačené, zmestilo by sa ich
tam len približne 200. Je naozaj veľmi dôležité zošliapnuť plas
tové obaly pred ich vyhodením, aby zabrali čo najmenej miesta
a zberové spoločnosti zbytočne nevyvážali vzduch.

Ako môžeme znížiť množstvo odpadu
Predchádzať vzniku odpadov.
Obmedziť používanie jednorazových plastov.
Správne triedenie odpadu a recyklácia.
Používať ekologickejšie alternatívy obalov.
ENVIPAK
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Zlaté Moravce zažili unikátny blší trh
Blšák pod názvom Burzalex sa uskutočnil v sobotu
8. augusta 2020 na nádvorí Župného domu v Zlatých
Moravciach.
Podujatie zorganizovala partia
nadšencov, ktorá stojí za projek
tom Kolt – kaviarne a kultúrne
ho spotu z nádvoria Župného
domu. Šlo o burzu starých vecí.
Predávalo sa, nakupovalo ale aj
vymieňalo.
„Cieľom Burzalexu je recyk
lácia resp. znovu využitie sta
rých alebo nepotrebných vecí.
Okrem toho chceme vytvoriť
tradíciu stretávania sa obyvate
ľov Moraviec a blízkeho okolia
na podujatí, kde ich bude vždy
čakať okrem trhu aj príjemná

atmosféra a relax počas slneč
ných letných popoludní,“ pove
dala jedna z organizátorov Niko
la Kuklová.
Burzalexu sa zúčastnilo 23
predajcov, ktorí dokopy priniesli
stovky vystavovaných kúskov.
Najviac sa objavovalo oblečenie,
šperky a doplnky. Ľudia mohli
natrafiť aj na drobnú elektroniku,
hry na playstation, knihy, hračky,
obrazy, hrnce, gitaru, korčule či
dokonca Hoverboard.
„Tešili sme sa z kreativity sa
motných predajcov, pretože

niektorí okrem vystavova
ných vecí napiekli pre poten
ciálnych kupujúcich aj koláčiky
a návštevníci nás zas prekvapili
svojou účasťou. Presné údaje
o ich počte nemáme, ale podľa
odhadov, ako aj podľa udalos
ti na facebooku ich mohlo byť
približne dve stovky,“ myslí si
Kuklová.

Organizátori sú spokojní s tým,
ako dopadol prvý ročník Burza
lexu. V budúcnosti by sme sa
preto mali dočkať aj jeho pokra
čovania. „Už teraz máme plno
nápadov, ako toto podujatie po
sunúť o kúsok ďalej, ale tie si za
tiaľ necháme pre seba,“ dodala
na záver Nikola Kuklová.
Peter Klimant

PRÁVNE OKIENKO: „Za odložené veci neručíme!“ Nezmysel!
Prevádzkovatelia kaviarní, posilňovní čí pohostinstiev sa neraz snažia presvedčiť svojich zákazníkov, že
pokiaľ ich niekto okradne alebo niečo stratia, nenesú
za to zodpovednosť.  
Nenechajte sa oklamať, nie
je to vôbec pravda! Prevádz
kovatelia sa iba snažia vyu
žiť všeobecne zaužívané pre
svedčenie, ktoré sa častokrát
nezakladá na pravde, ale na
akejsi obyčaji.
Ale vráťme sa k téme článku.
Zákon hovorí v súvislosti s od
loženými a vnesenými vecami
jasne a nič na tom nemôžu
zmeniť tvrdenia prevádzko
vateľov či ich klamlivé nápisy.
  

Pozrime sa, čo
hovorí zákon

Zodpovednosť za škodu na
vnesených alebo odložených
veciach (napr. kabelky, obleče
nie atď.) je upravená v Občian
skom zákonníku, ktorý uvádza,
že ak je s prevádzkou niektorej
činnosti spojené odkladanie
vecí, zodpovedá ten, kto ju
vykonáva, fyzickej osobe za

škodu na veciach odložených
na mieste na to určenom ale
bo na mieste, kde sa obvykle
ukladajú okrem prípadu, ak by
ku škode došlo aj inak.
Ako vidíme, ide o krkolom
nú vetu obsahujúcu niekoľko
nejasných termínov, preto ju
poďme rozobrať.
Pod termínom odloženie
vecí si môžeme predstaviť
ich ponechanie na nejaký čas
v skrinke či na stoličke. Mies
ta, kde je možné odložiť vec,
sú dve. Prvým je miesto na
to vyhradené, ktorým je naj
častejšie šatňa. Druhým je
miesto obvyklé, pod ktorým
môžeme rozumieť vešiak v ča
kárni alebo lavicu v pohostin
stve, parapet či stoličku pri
stole v kaviarni. Pod slovným
spojením „vznikom škody aj
inak“ zákonodarca myslel po
vodeň, prípadne inú živelnú

pohromu atď.
Rovnako treba zdôrazniť, že
prevádzkovatelia majú sprís
nenú objektívnu zodpoved
nosť, ktorá nezávisí od ich
zavineného protiprávneho
konania a ktorej sa nemôžu
zbaviť.
Môžu ju iba upraviť, a to
tým spôsobom, ak by pre
vádzkovateľ jasne stanovil,
že veci sa môžu odkladať
iba v šatni alebo u barmana,
potom by nezodpovedal za
odcudzenie/stratu tam, kde
odkladanie veci povolené ne
bolo. To pravdaže platí len za
podmienky, že ste sa o šatni
dozvedeli napr. podľa nápisu
v priestoroch prevádzkovateľa

Pozor, odškodnenie
žiadajte bez
zbytočného odkladu
To znamená, že prevádzko
vateľa konkrétneho zariade
nia treba osloviť čo najskôr.
Ak nie je prítomný, tak jeho
zástupcu. Určite to neodkla
dajte, nakoľko máte iba 15

dňovú lehotu na uplatnenie
svojho nároku na náhradu
škody.

Suma sumárov
Prevádzkovateľ sa nemôže
zbaviť zodpovednosti jed
nostranným vyhlásením „Za
odložené veci neručíme“ a ani
dohodou, ak vám boli veci od
cudzené z vyhradeného alebo
obvyklého miesta.
Ak sa vám článok páčil a po
trebujete poradiť aj v inej ob
lasti, využite bezplatné právne
poradenstvo, ktoré sa posky
tuje v spolupráci s mestom
ZLATÉ MORAVCE, a to každú
druhú stredu v mesiaci, v čase
od 15.00 hod do 16.00 hod.
Termíny:
09. 09. 2020 (STREDA)
15,00 hod – 16,00 hod
23. 09. 2020 (STREDA)
15,00 hod – 16,00 hod
Miesto:
Obradná sála Miggaziho
kaštieľa (MSKS Zlaté Moravce)
JUDr. Michal Cimmermann
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Vitajte susedia v Prílepoch
Spevácky súbor Kolovrátok a Občiansky výbor Prílepy v spolupráci s mestom Zlaté Moravce v auguste
zorganizovali v poradí 9. ročník folklórnych slávností
Vitajte susedia.
Slávnosti sa uskutočnili v so
botu 15. augusta 2020 so za
čiatkom o 15.30 hodine pred
Kultúrnym domom Prílepy.
Vystúpili tu súbory - Kolovrá
tok, Širočina a Zlatomorav
čianka.
Pre pandémiu koronaví
rusu organizátori váhali, či
podujatie vôbec zorganizo
vať. Nakoniec sa ale rozhod
li ho pripraviť. Samozrejme,
za sprísnených hygienických
opatrení. Ľuďom sa pred

usadením dezinfikovali ruky,
nepodávalo sa žiadne ob
čerstvenie, vo vnútorných
priestoroch kultúrneho domu
sa nosili rúška a vonku sa do
držiavali odstupy.
„V poradí 9. ročník sme
nechceli preskakovať, pre
tože o rok bude spevácky
súbor Kolovrátok oslavovať
okrúhlych desať rokov od
svojho založenia. Rovnako
budú oslavovať aj folklór
ne slávnosti Vitajte susedia.

Poradie sme neporušili a o rok
sa môžeme tešiť na 10. ročník.
Dúfame, že sa na ňom v zdraví
všetci stretneme,“ povedala
Irena Vencelová zo spevácke
ho súboru Kolovrátok.
Celý program 9. ročníka tr
val niečo vyše hodinu. Zo

začiatku sa zdalo, že počasie
nie úplne vyjde - mraky pri
niesli zopár kvapiek, nakoniec
však žiadny výraznejší dážď
neprišiel a folklórnej zábave
tak nič neprekážalo.
Peter Klimant

Fotogaléria z podujatia:

Video z podujatia:
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Turistická atrakcia Obýc
Pohronský Inovec je známym sopečným pohorím, v ktorom sa nevyskytujú nádherné kryštalické jaskyne s bohatou kvapľovou výzdobu. Zaujímavým je ale svojimi
osobitými prírodnými krásami rôznofarebných hornín
zlepencov, tufov a andezitov puklinových jaskýň.
Za jaskyňami v Pohron
skom Inovci sa možno vy
brať do obce Obyce (260
m), ktoré sa rozprestierajú
v severozápadnom úpätí
pohoria v úzkej doline rie
ky Žitava. Obyce sú z histó
rie známe ako banská obec
s ťažbou hnedého uhlia
a jedinečnou zbierkou mi
nerálov horného Požitavia,
ktorá je v súčasnosti najbo
hatšou expozíciou svojho
druhu na Slovensku. K prí
rodným krásam obce, kto
rými neprechádza žiaden
značkovaný turistický chod
ník, patria najmä Skerešove
skaly, ktoré už zďaleka lákajú
svojich návštevníkov obja
vovať málo známe turistic
ké zaujímavosťami pohoria
a často vyhľadávané a sta
rostlivo udržiavané studnič
ky so slabo mineralizovanou
pitnou vodou. Prítomnosť
jaskýň pripomínajú v ande
zitových skalách hory mno
hé diery a previsy.

Obycké jaskyne
Pr vá zmienka o v ýsk y te
jask yne v tejto prírodnej
lokalite pochádza z roku
1983. Turistick ý sprievod
ca Tribeč – Pohronský Ino
ve c re gis tr uje v tomto
časovom období vo svo
jej k ar tograf ickej prí lo 
he existenciu Skerešovej
jask yne, ale v súčasnosti
turistické publik ácie už
túto speleologickú atrak
ciu neuvádzajú. Nad Drie
ňovou studničkou, k torá
má už s voju z aujímavú
históriu, sa v ypína celá
galéria skalných stien zlo
žených z rôznych druhov
andezitov, ako sú brek
cie, tuf y a tufit y. V str
mých lesných skalnat ých
sutinách v dubovo boro
vicovom poraste možno
nájsť množst vo v ychode
ných chodníčkov, k toré
vedú k rôznym puklinám
a otvorom, pripomínajúce
vstup do jask yne.

Jedným z návštevníkov
Drieňovej studničky a prí
rodných krás okolitej príro
dy, ktorého zaujali tajom
né vchody v andezitových
skalách, bol aj Peter Končál,
milovník prírody a jasky
niarstva zo Slepčian. Bolo
to v roku 2012, kedy s člen
mi Speleoklubu Strážovské
vrchy Miloslavom Lisým
a Vladimírom Lieskovcom
premerali vstupné vchody
jaskýň, z ktorých štyri spĺ
ňali kritériá pre ich regis
tráciu v zozname sloven
ských jaskýň.

Jaskyne
Pohronského Inovca
Najväčšia jask yňa v po
horí sa nachádza nad Drie
ňovou studničkou vo v ý
chodnej strane skalných
stien v nadmorskej v ýške
390 m. Dostala názov Jas
k yňa dvoch netopierov
a je charakteristická svo
jím v ysok ým vstupným
ot vorom. Dĺžka chodby
predstavuje 6 m. V skal
ných roz valinách sutín,
kde svah hor y postupne
prechádz a do k rásnych
oblastí ešte nedotknutej

divokej prírody, možno
nájs ť Jask y ňu je dného
netopiera, k torá je dru
hou najväčšou jask yňou.
Ďalším, už zďaleka vidi
teľným speleologick ým
objavom je malá, najniž
šie položená Andezitová
jaskyňa. Jej úzky vstupný
otvor smeruje na juh. Po
slednou v tejto zaujíma
vej lok alite sop ečného
pohoria je jaskyňa Horný
vchod, ktorej vretenovitý
úzk y komín s dĺžkou 3m
pravdepodobne v yúsťuje
do najväčšej spomínanej
jaskyne.
Andezitové pohorie Po
hronského Inovca je bo
haté na množ s t vo prí
rodných krás, ku k tor ým
patria aj novoobjavené
obycké jaskyne, ktoré boli
zamerané GPS súradnica
mi a zaregistrované ako
pr vé legálne jask yne Po
hronského Inovca.
Zdroj: Tribeč – Pohron
ský Inovec, kolektív autorov.
http://www. zitava - Speleo
logický objav v Obyciach, Pe
ter Končál.
Anton Kaiser
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Svätý Michal archanjel – patrón nášho mesta
Dňa 29. septembra slávime sviatok svätého Michala
archanjela, patróna zlatomoraveckej farnosti. Pri tejto
príležitosti uverejňujeme článok farára Zlatých Moraviec Petra Štálnika, v ktorom píše o svätom Michalovi.
Slovenské slovo anjel po
chádza z gréckeho
– angelos, čo znamená po
sol. Anjeli sú čisto duchov
né, Bohom stvorené bytosti,
ktoré majú rozum a slobod
nú vôľu. Anjeli nemajú telo
a teda ani krídla. Dokonalos
ťou prevyšujú všetky viditeľ
né stvorenia. Anjeli sú osob
né a nesmrteľné stvorenia,
ktoré neprestajne stoja pred
tvárou Boha, oslavujú Ho
a slúžia jeho spasiteľným plá
nom. Podľa Biblie rozlišuje
me medzi anjelmi hierarchic
ké usporiadanie s deviatimi
anjelskými zbormi: Serafíni,
Cherubíni, Tróny, Kniežatstvá,
Sily, Panstvá, Mocnosti, Ar
chanjeli, Anjeli.
Je len málo anjelov, ktorých
mená poznáme. Najväčší
z anjelov je podľa tradície ar
chanjel Michal. Meno Michal
má hebrejský pôvod (hebr.
– Micha‘el) a doslov
ne znamená otázku: Kto je
ako Boh? Je to údajne bojo
vý pokrik, s ktorým anjeli išli
do boja proti Satanovi a jeho
anjelom. Meno sv. Michala sa
niekoľkokrát spomína v Biblii.
Prvýkrát je to v Knihe proroka
Daniela v 10. kapitole, v 13.
a 21. verši, keď sa Danielovi
zjavil anjel a okrem iného
mu povedal: „...knieža Perz
ského kráľovstva stálo proti
mne dvadsaťjeden dní a hľa
Michal, jedno z prvých knie
žat, prišlo mi na pomoc…
A teraz sa vrátim bojovať
s perzským kniežaťom. Len
čo vytiahnem, už prichádza
knieža grécke; a niet jediné
ho, kto by mi proti nim po
máhal, okrem Michala, vášho

kniežaťa.“Druhýkrát sa spo
mína tiež v Knihe Danielo
vej v 12. kapitole: „V tom čase
povstane Michal, veľké knie
ža, čo stojí nad synmi tvojho
národa.“ Sv. apoštol Júda ho
tiež spomína v 9. verši svojho
listu: „Keď sa archanjel Michal
v rozhovore s diablom prel
o Mojžišovo telo, neodvá
žil sa vyniesť rúhavý výrok,
ale povedal: „Nech ťa Pán
potrestá.‘“ Je to narážka na
starú židovskú tradíciu dia
lógu medzi archanjelom Mi
chalom a satanom o Mojži
šovo telo, ktorá sa nachádza
v apokryfnom spise Nane
bovzatie Mojžiša. Podľa nej
archanjel Michal ukryl Moj
žišov hrob. Satan ho odhalil
a chcel zviesť židovský národ
na hriech tým, že by sa Mojži
šovi začali klaňať ako svojmu
hrdinovi. Po štvrtý a posled
nýkrát sa meno sv. Michala
spomína v Knihe Zjavenia
apoštola Jána 12,7: „Na nebi
sa strhol boj: Michal a jeho
anjeli bojovali proti drakovi.
Bojoval drak i jeho anjeli, ale
neobstáli a už nebolo pre
nich miesto v nebi.“ Na zákla
de týchto citátov zo sv. Písma
sa sv. Michalovi pripisujú tie
to štyri úlohy: 1. Bojovať proti
diablovi; 2. Zachraňovať duše
veriacich z moci diabla, zvlášť
v hodine smrti; 3. Ochraňovať
Boží ľud; 4. Sprevádzať duše
ľudí pred Boží súd.
Úcta k sv. Michalovi je veľ
mi stará a rozšírená. Od ra
ných kresťanských čias si
ho uctievali kresťania ako
svojho patróna. Traduje sa
viacero udalostí, pri kto
rých sa zjavil a pomohol

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com, dimitrisvetsikas1969
k víťazstvu nad pohanmi,
alebo ochránil pred nebez
pečenstvom. Za všetky spo
meniem zjavenie, ktoré sa
stalo v Ríme v roku 590 za
pápeža Gregora I. Veľkého
(590-604). V tom roku zú
ril v Ríme mor. Pápež, aby
uzmieril Boží hnev, viedol
procesiu s obrazom Panny
Márie z chrámu Ara Coeli do
chrámu sv. Petra. Vtedy uvi
del nad vežou hradu, kto
rý dal v roku 136 postaviť
cisár Hadrián ako svoj ná
hrobok, Michala archanje
la, ktorý vkladal do pošvy
svoj meč na znak toho, že
Boh bol uzmierený. Pritom
celá procesia počula anjel
ský spev: Raduj sa nebies
Kráľovná, aleluja! A vtedy
sa prestal mor šíriť ďalej. Na

pamiatku tejto udalosti po
stavili na hrade mramorovú
sochu archanjela Michala.
Pápež Benedikt XIV. (17401758) ju nahradil bronzo
vou sochou a od toho času
sa stavba menuje Anjelský
hrad. Sviatok sv. Michala ar
chanjela sa slávi každý rok
29. septembra.
Sv. Michal archanjel, bráň
nás v boji, buď nám ochran
com proti zlobe a úkladom
diabla. Pokorne prosíme,
nech mu Boh ukáže svoju
moc. A ty, knieža nebeských
zástupov, Božou mocou za
žeň do pekla satana a iných
zlých duchov, ktorí sa na
skazu duší potulujú po sve
te. Amen.
Peter Štálnik
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Púť k svätej Anne v Zlatých Moravciach
Na sviatok sv. Anny sa v Zlatých Moravciach už po
138-krát konala púť na kalvárii pri kaplnke sv. Anny,
postavenej v roku 1882.

Z histórie
Kalvária a kaplnky so 14timi zastaveniami krížovej
cesty   a centrálne kríže boli
postavené do dnešnej po
doby v roku 1910. Na svia
tok svätých anjelov strážcov
2.októbra 1910 bola veľká
slávnosť, vtedy boli tieto za
stavenia krížovej cesty odo
vzdané verejnosti. Kaplnky
sú postavené v neoklasicistic
kom slohu. Vnútornú výzdo
bu kaplniek tvorili zastavenia
krížovej cesty od významné
ho banskoštiavnického rez
bára Jozefa Krauseho. No žiaľ,
po roku 1990 tieto začali vy
krádať, preto sme ich vybrali
a uložili v oratóriu vo farskom
kostole sv. Michala archanje
la. Dnes sú na farskom úrade.
Zastavenia krížovej cesty
jednotlivých kaplniek boli
nahradené fotografický
mi kópiami, ktoré sme dali
vyhotoviť pri rekonštrukcii
kalvárie v roku 2002. Rekon
štrukcia sa vykonala podľa
odporučenia Pamiatkového
úradu v Bratislave. Vandaliz
mus neobišiel ani kaplnku sv.
Anny. Tiež bola vykradnutá
po roku 1990, socha patrón
ky sv. Anny s malou Máriou
bola zachránená a po rekon
štrukcii interiéru Farského
kostola sv. Michala archanjela
v roku 1999 je súčasťou jeho
výzdoby. No žiaľ, ďalšie so
chy z kaplnky boli nenávratne
odcudzené. Boli to sochy sv.
Barbory a sv. Anastázie a ba
rokový obraz Zvestovanie
a zvonček.
Možno viacerých z nás na
padne, prečo sa slávnostné
odovzdanie krížovej cesty
uskutočnilo práve na Sviatok

svätých anjelov strážnych?
Bolo to preto, že naši pred
kovia práve v anjeloch vi
deli svojich ochrancov, veď
naše mesto trpelo turecký
mi nájazdmi, prvýkrát z 29.
na 30. septembra 1530 boli
vypálené vrátane farského
kostola, pôvodne patrónom
kostola bol sv. Peter. Ale po
ďalších zničeniach kostola
patrocínium bolo zmenené
na sv. Michala archanjela, ku
ktorému sa viaže starobylá
úcta ako k mocnému knie
žaťu nebeských zborov, kto
rému bola daná moc bojo
vať so satanom a ochraňovať
Boží ľud a sprevádzať ľudské
duše zo sveta pred Boží súd.
Jeho sviatok je 29. september.
Svätí anjeli strážcovia sa
spomínajú už v Starom zá
kone, kde sa píše: „Hľa, ja
pošlem pred tebou svojho
anjela, aby ťa ochraňoval na
ceste a doviedol ťa na miesto,
ktoré som ti pripravil. Maj sa
pred ním na pozore a počú
vaj na jeho hlas a neodporuj
mu, lebo neprepáči ti, keď sa
previníš, veď moje meno je
v ňom.“ Tieto posvätne slová
obsahovala zmluva Pánova
s Izraelitmi. Nadiktoval ich
Boh Mojžišovi. A naši pred
kovia hľadali záchranu pred
Tatármi a Turkami v háji nad
mestom, ktoré bolo našimi
predkami premenené na
kalváriu, kde zachovali pri
rodzený terén a vegetáciu.

Púť k sv. Anne
Zlatomoravecká púť k sv.
Anne bola známa a navšte
vovali ju veriaci z blízkeho ale
i ďalekého okolia, až od No
vých Zámkov sem cestovali

vlakom na púť. Neprestala ani
za socializmu. Dokonca, keď
bola púť, starší veriaci sem
chodili mestskou dopravou.
Hlavným celebrantom to
horočnej púte bol špiri
tuál kňazského seminára
sv. Gorazda v Nitre Miroslav
Hafera -honorárny dekan.
Koncelebrantami bol náš
pán farár a kaplán, pri oltári
boli tiež diakoni a miništranti.
Vo svojej kázni Hafera zdô
raznil význam starých rodi
čov pri výchove mladej ge
nerácie aj v druhom tisícročí.
Ako príklad nám môžu byť
práve rodičia malej Márie sv. Anna a sv. Joachim, ktorí
z vôle Božej sa vo vysokom
veku stali rodičmi. Mária sa
stala Matkou Ježiša Spasi
teľa sveta. Tiež poukázal na
to, že generačne rozdiely
medzi staršími a mladými
sa neustále prehlbujú. Mla
dí napríklad dnes nepoznajú
bežné veci, ktoré sa používali
ešte pred 30-timi rokmi, na
príklad chomút ani nevedia,
ako vyzeral. Zase starší už sa
nevedia zorientovať v nových

IT technológiách, lebo skoro
všetky majú anglické pome
novania.
To ale neznamená, že zaniká
generačná postupnosť. Tá tu
stále bude a je nenahraditeľ
ná: rodičia, deti a starí rodi
čia. Manželia Joachim a Anna
darovali celému svetu naj
vzácnejší plod svojej ver
nej lásky -presvätú Pannu.
Slávnostnú sv. omšu svojím
spevom umocnil spevácky
zbor Cantus a hudobníci na
dychových nástrojoch. Pred
záverečným slávnostným
požehnaním hlavného ce
lebranta Hafera, náš zlato
moravecký farár Peter Štál
nik poďakoval veriacim, že
sa zúčastnili púte aj v tomto
horúcom počasí. Ocenil, že
sa mohli ukryť do tieňa stro
mov, ktoré tu vysadili naši
predkovia. Tiež poďakoval
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o dôstoj
ný priebeh tohoročnej púte
a o výzdobu a úpravu kalvárie.

Marian Tomajko
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov
a pozemku 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 ne
skorších 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 pozemku 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.
n pozemok o výmere 200,64 m2 na Nitrianskej ulici v Zlatých Moravciach, pričom sa jedná o časť
parcely KN registra „C‘‘ číslo p.č. 3164/20, druh pozemku orná pôda o výmere 6868 m2, nachá
dzajúca sa v k.ú. Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaného pozemku: nepodnikateľské účely.
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodív budove so súpis
ným číslom 1330 /Daňový úrad/ na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej
na pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1129/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvo
ria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: služby.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 25.09.2020 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedeného nebytového priestoru a pozemku 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

Poďakovanie od Terénnej sociálnej
práce
Cez prázdniny zorganizoval
Páter Tomasz z Kongregácie
bratov Tešiteľov zbierku škol
ských potrieb s názvom NE
VYHADZUJTE, ALE POMÔŽ
TE NAPLNIŤ ŠKOLSKÉ TAŠKY.
Ľudia priniesli tašky, peračníky,
papuče, lepidlá, nožnice,
perá a iné užitočné veci do
školy. Dobrovoľníčky nám
pomohli pobaliť 41 tašiek pre
prvákov, aj nulťákov a 36 ta
šiek pre žiakov z vyšších roč
níkov, deti z núdznych rodín.
Chceli by sme sa touto ces
tou poďakovať hlavne Pátrovi
Tomaszovi, všetkým jednot
livým darcom, zapojeným

dobrovoľníkom za ochotu pri
realizácii tejto zbierky. Ďakuje
me za čas, ktorý jej venovali.
Odmenou boli rozžiarené

tváre detí, ale aj ich rodičov.
Vďaka Vám prišli deti do školy
pripravené a šťastné.
TSP Zlaté Moravce

September 2020

Obchodná
verejná súťaž
MESTO ZLATÉ MORAVCE
vyhlasuje v zmysle §281 až
288 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v zne
ní neskorších predpisov ob
chodnú verejnú súťaž na pre
nájom pozemku o výmere
133,10 m2 na Nitrianskej ulici
v Zlatých Moravciach, pričom
sa jedná o časť parcely KN re
gistra „C‘‘ číslo p.č. 3164/20,
druh pozemku orná pôda
o výmere 6868 m2, nachá
dzajúca sa v k.ú. Zlaté Mo
ravce a obchodnú verejnú
súťaž na prenájom pozem
kuo výmere 132,60 m2 na Nit
rianskej ulici v Zlatých Morav
ciach, pričom sa jedná o časť
parcely KN registra „C‘‘ číslo
p.č. 3164/20, druh pozemku
orná pôda o výmere 6868
m2, nachádzajúca sa v k.ú.
Zlaté Moravce.
Lehota na predklada
nie ponúk končí dňa
25.09.2020 o 13.00 hod.
Bližšie informácie získate na
úradnej tabuli a webovej
stránke Mesta Zlaté Moravce
w w w. zlatemoravce.eu,
(Mestský úrad; Predaj, pre
nájom), prípadne na telefón
nom č. 037/69 239 22.
Predám novú pascu na líš
ky, rozmer 140/60/40cm, cena
95 euro. Tel.:0907181800
21/2020

Chceme sa verejne poďako
vať pánovi Šustákovi za úpravu
a starostlivosť o životné prostre
die – zeleň a kvety, o ktoré sa
stará. Skrášľuje nám prostredie,
pomôže starším poliať záhrad
ky, lebo toto robí v okolí DOS.
Skrátka – kosí trávu, zalieva
kvety, ktoré sám vysadil. Preto
chceme, aby bol aspoň takto
ohodnotení – pracuje celý deň,
vďaka.
EJA
22/2020
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POĎAKOVANIE
Dňa 21. augusta 2020 bol Mestu Zlaté Moravce odovzda
ný sponzorský dar od spoločnosti Slovenské elektrárne
a.s. vo forme potravinových balíčkov v počte 280 kusov.
Za Mesto Zlaté Moravce dar prevzala Mária Ďurčeková,
koordinátorka AČ, ktorá vyjadrila veľké poďakovanie aj
v mene primátora mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušana
Husára.
Takúto podporu si veľmi vážime, a preto aj touto cestou
chceme spoločnosti Slovenské elektrárne a.s. verejne po
ďakovať za pomoc, spolupatričnosť a spoluprácu pri po
moci ľuďom v núdzi.

Mária Ďurčeková,
Koordinátorka AČ a Mestskej Výdajni šatstva

September 2020
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TEKOV

uvádza
U CHRUMKÁČI

1.9.2020
Utorok 17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

15.-16.9.2020
Utorok 17.00
Streda 18.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
18.9.2020
Piatok 19.00
vstupné: 4€ a 5€

film USA
MP sl. dab.
105 min.

Animovaná detská komédia plná humoru, kúziel, pesničiek a dobrej nálady.
Nepremeškajte s vašimi deťmi čarovné dobrodružstvo v každom kúsku.

TENET

1.9.2020
Utorok 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

3.-4.-5.a14.9.2020
Štvrtok 18.00
Piatok
19.00
Sobota 19.00
Pondelok 17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
5.-6.9.2020
Sobota 17.00
Nedeľa 17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
6.a8.9.2020
Nedeľa 19.00
Utorok 18.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
10.-11.a13.9.2020
Štvrtok 18.00
Piatok
19.00
Nedeľa 18.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
11.a13.9.2020
Piatok 16.30
Nedeľa 15.30
vstupné: zľ. 4€ a 5€
14.-15.9.2020
Pondelok 19.00
Utorok 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

September 2020

Nový dobrodružný film režiséra Christophera Nolana prináša akčný sci-fi príbeh
zo sveta medzinárodnej špionáže.

AFTER: SĽUB

Pokračovanie diváckeho megahitu z roku 2019 podľa knižného bestselleru. Osudová
láska Tessy a Hardina prejde divokým vývojom i zradou a čaká ju naozajstná
skúška ohňom. Nechajte sa rozpáliť.

19.-20.9.2020
Sobota 19.00
Nedeľa 18.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
20.9.2020
Nedeľa 16.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
22.-23.9.2020
Utorok 18.00
Streda
19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
24.-25.9.2020
Štvrtok 18.00
Piatok 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
25.-26.-27.9.2020
Piatok
17.00
Sobota 17.00
Nedeľa 16.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
26.-27.-28.9.2020
Sobota 19.00
Nedeľa 18.00
Pondelok 18.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

film USA
MN do 15 r.
105 min.

MULAN

film USA
V prestrojení za muža sa dievča Hua Mulan rozhodne slúžiť cisárskej armáde. Táto epická MN do 12 r.
cesta z nej urobí nielen váženého bojovníka, ale vyslúži si aj rešpekt celého národa. sl. dab. 106 min.
film USA
MN do 12 r.
Strhujúca historická dráma nakrútená podľa skutočných udalostí, odhaľuje príbeh detí,
113 min.
ktoré sa stali svedkami zázraku. Deťom sa zjavila v portugalskej Fatime Panna Mária.
film USA
MN do 12 r.
Päť mladých mutantov objaví svoje superschopnosti počas toho ako sú držaní
95 min.
v tajnom zariadení. Začína ich boj za záchranu a tiež snaha utiecť pred minulosťou.
česky dab.

FATIMA

NOVÍ MUTANTI

U

PINOCCHIO

Rezbár Geppetto vychováva oživenú bábku Pinocchia ako vlastného syna. On však
nie je úplne najvzornejší chlapec a nechá sa ľahko zviesť k darebáctvam a huncúcstvam.

film ITA
MP sl. dab.
124 min.

Neskutočne napínavý thriller z Russelom Crowom o šialencovi, ktorý sa rozhodne
zničiť ženu, ktorá na neho zatrúbi na križovatke.

film USA
MN do 15 r.
90 min.

Počas svojej nedobrovoľnej účasti na svadbe stretne šarmantný Nyles hlavnú družičku
Sarah, čiernu ovcu rodiny. Preskočí medzi nimi povestná iskra a láska je na svete.

film USA
MN do 15 r.
87 min.

NARUŠENÝ

PALM SPRINGS
AFTER: SĽUB

Pokračovanie diváckeho megahitu z roku 2019 podľa knižného bestselleru. Osudová
láska Tessy a Hardina prejde divokým vývojom i zradou a čaká ju naozajstná
skúška ohňom. Nechajte sa rozpáliť.

18.-19.9.2020
Piatok 17.00
Sobota 17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

film USA
MN do 12 r.
150 min.

AKO DOSTAŤ DEDA Z DOMU

Filmovými hviezdami nabitá rodinná komédia o neľútostnej vojne vnuka a jeho
starého otca, ktorého hrá Robert De Niro. Kto z koho...

film USA
MN do 15 r.
105 min.
film USA
MN do 12 r.
100 min.
česky dab.

ŽENSKÁ POMSTA

film ČR
MN do 12 r.
Tri podvedené ženy pripravia pre svojich neverných manželov skutočné peklo na zemi.
88 min.
Film je úsmevným pohľadom na mužskú krízu stredného veku a oslavou ženskej solidarity.

U CHRUMKÁČI

film USA
MP sl. dab.
105 min.

Animovaná detská komédia plná humoru, kúziel, pesničiek a dobrej nálady.
Nepremeškajte s vašimi deťmi čarovné dobrodružstvo v každom kúsku.

SALTO JE KRÁĽ

film SR
MN do 12 r.
Partia kamarátov, fanatikov a bláznov sa vyberie zlaňovať najvyššie vodopády sveta.
64 min.
Režisér Pavol Barabáš vám pripravil adrenalínový zážitok, na ktorý len tak nezabudnete!

GREENLAND: POSLEDNÝ ÚKRYT

film USA
MN do 12 r.
V tomto katastrofickom thrilleri sa ľudstvo snaží prežiť a zachrániť sa pred ničivou
kométou, ktorá sa nezadržateľne rúti k Zemi. Zachrániť sa chcú aj manželia John a Allison 119 min.
s ich malým synom Nathanom.

U MÁŠA A MEDVEĎ: MÁŠINE PESNIČKY

film RUS
MP sl. dab.
Sú tu okúzľujúce príbehy nerozlučnej dvojice, ktorá si získala srdcia detí aj dospelých
90 min.
na celom svete. Nenechajte si ujsť 13 príbehov malej nezbednice a starostlivého medveďa.

BÁBOVKY

Táto česká komediálna dráma nám dokáže, že všetci sme navzájom prepojení
či vzťahmi, prácou, náhodami, nenávisťou či láskou. Vďaka tomu aj malé veci
dokážu niekedy pohnúť svetom.

film ČR
MN do 12 r.
97 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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