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V tomto čísle:
Mesiac úcty
k starším
Pre bezpečnosť našich seniorov a na základe nariadenia hygienikov sa Mesto Zlaté
Moravce rozhodlo zrušiť tohtoročnú oslavu Mesiaca úcty
k starším.
Čítajte na strane 2

Riaditeľ
Technických služieb
Mestskí poslanci vymenovali do funkcie riaditeľa Technických služieb Zlatých Moraviec Jána Koristu. Ten predtým
pracoval ako poverený riaditeľ
bez riadneho menovania od
mestského zastupiteľstva.
Čítajte na strane 3

Nové
ihrisko
Výstavba detského ihriska
v areáli Základnej školy Pribinova bola ukončená v týchto
dňoch. Mesto na tento projekt
získalo nenávratný finančný
príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške
8-tisíc eur.
Čítajte na strane 4

Osobnosti športu
a kultúry
Za úspechy, ktoré dosiahli
v roku 2019, dostali ocenenie.
Mesto Zlaté Moravce odovzdalo diplomy pre najlepších športovcov, trénerov a osobnosti,
ktoré sa pričinili o rozvoj kultúry v našom meste.
Čítajte na strane 12

Dušan Husár, Katarína Sieglová, Ján Horniak, Marta Eckhardtová

Mesto ocenilo našich najlepších
zdravotníkov
Mesto Zlaté Moravce udelilo ocenenia pre najlepších
lekárov a zdravotníckych pracovníkov za rok 2019. Ceny
boli odovzdané v stredu 23. septembra 2020.
Ocenenia boli odovzdané na základe návrhov Nemocnice Agel Zlaté Moravce,
Komisie sociálnej, zdravotnej
a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach a od obyvateľov mesta.
Vlani sa ceny odovzdávali
na jednej spoločnej ceremónii, kde boli prítomní i pozvaní hostia. Tá sa ale tento rok pre koronavírus konať
nemohla. „Keďže ide o zdravotníkov, ktorí stoja v prvej
línii boja proti koronavírusu,
bolo pre nich bezpečnejšie,
aby sa spoločne nestretli

v jednej miestnosti. Ceny
sme tak odovzdávali každému samostatne,“ vysvetľuje
primátor Dušan Husár, ktorý
diplomy odovzdával spoločne s Martou Eckhardtovou,
predsedníčkou Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.
Cenu dostalo šesť osobností. „Všetci zdravotníci,
ktorých sme ocenili, sú úplne bezchybní. Samozrejme,
zdravotníkov v Zlatých Moravciach máme omnoho viacej, ktorí si zaslúžia takúto
poctu, vybrať sme ale mohli
len šiestich. Ďakujem im za

ich prácu, tým oceneným ale
aj všetkým ostatným zdravotníkom,“ vyjadrila sa Marta
Eckhardtová.
„Ich prácu si nesmierne vážime. Ide o obetavú a náročnú
profesiu. Úloha lekárov a sestričiek je v spoločnosti nenahraditeľná,“ povedal Dušan
Husár.
Peter Klimant

Zoznam ocenených
zzMUDr. Ján Horniak
zzMUDr. Rastislav Řeháček st.
zzTerézia Baťová
zzAnna Justová
zzKatarína Sieglová
zzMária Urbanovičová
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Oslava Mesiaca úcty k starším tento rok nebude,
na jubilantov sa ale nezabudlo
Pre bezpečnosť našich seniorov a na základe nariadenia hygienikov sa Mesto Zlaté Moravce rozhodlo zrušiť
tohtoročnú oslavu Mesiaca úcty k starším. Zrušené je
i stretnutie s novorodencami.
Mesiac október bol vyhlásený za Mesiac úcty k starším
v decembri roku 1990 Valným
zhromaždením Organizácie
Spojených národov. Odvtedy si pravidelne počas tohto
obdobia pripomíname úctu
k skôr narodeným nielen na
Slovensku, ale po celom svete.
Rok čo rok aj v Zlatých Moravciach slávime tento mesiac
tradičným kultúrnym podujatím plným hudby, spevu a zábavy. Tento október sa však
slávnosť konať nebude. „Aktuálne na Slovensku i v Európe
zažívame druhú vlnu pandémie koronavírusu. Opatrenia
sa sprísnili a kvôli nim a hlavne kvôli bezpečiu a zdraviu našich seniorov sme sa rozhodli
toto podujatie zrušiť,“ vyjadril
sa primátor Zlatých Moraviec
Dušan Husár.
Zároveň odovzdal odkaz
všetkým seniorom: „Milí seniori, mrzí ma, že sa nemôžeme

stretnúť osobne. Chcem vám
aspoň takto k vášmu mesiacu
popriať všetko dobré, no hlavne veľa zdravia. To je to najdôležitejšie, čo vám môžem priať,
najmä v týchto neľahkých časoch. Prežite ďalšie roky svojho
života obklopení láskou, úctou
a pozornosťou svojich najbližších. Nech vás dobrá nálada
a chuť do života nikdy neopúšťa. Dúfam, že o rok sa
všetci spoločne budeme môcť
v dobrom zdraví stretnúť a naplno osláviť október – Mesiac
úcty k vám.“

Jubilanti
Je dobrým zvykom, že sa
v Zlatých Moravciach každoročne v októbri konáva
i stretnutie so seniormi – jubilantmi, ktorí v danom roku
slávia významné životné jubileum. Aj toto stretnutie je zrušené. Napriek tomu mesto nezabúda na svojich jubilantov.

Stretnutie s jubilantmi, rok 2019.
„Spoločne sa stretnúť nemôžeme, no každému samostatne
bude v najbližších dňoch doručená malá pozornosť k vášmu
sviatku. Milí jubilanti, prajem
vám len to najlepšie!“ povedal
Husár.

Novonarodené
deti
V týchto dňoch sa malo na
pôde mesta konať aj stretnutie primátora s novonarodenými Zlatomoravčanmi.
Z pochopiteľných dôvodov
sa ani táto slávnosť konať
nebude. Vedenie mesta má
však v pláne, podobne ako
pri jubilantoch, odovzdať

malú pozornosť dodatočne každej rodine s novonarodeným dieťatkom samostatne.
„Nechceme, aby sa pre
koronavírus úplne zastavili
naše dobré zvyky. Rodičom
novonarodeniatok bude
odovzdaná malá pozornosť.
Síce nie spoločne, ale samostatne ich tak uvítame do života. Prajem týmto deťom
všetko dobré, veľa zdravia
a krásne detstvo. Dúfam, že
z nich vyrastú dobrí Zlatomoravčania,“ odkázal primátor.

Peter Klimant

Rekonštrukcia Ulice Slovenskej armády
Vozovka na Ulici Slovenskej armády má za sebou rekonštrukciu. Cesta sa postupne opravovala od roku 2018.

Ulica Slovenskej armády

Cesta na Ulici Slovenskej
armády bola pred svojou
opravou v dezolátnom stave. Vozovka bola plná veľkých výtlkov, čo dlhodobo
spôsobovalo problémy pri
jazde autom.
Rekonštrukcia bola rozdelená na tri etapy. Prvá prebiehala v roku 2018, druhá
v roku 2019 a posledná –
tretia bola ukončená koncom tohto leta.

Celkovo bolo opravených
viac ako 500 metrov vozovky. Samospráva za všetky
tri etapy dokopy zaplatila
170 766 eur. Tieto peniaze
boli vyčlenené z mestského rozpočtu. Rekonštrukciu vykonávala spoločnosť
KANVOD, spol. s r.o..

Peter Klimant
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Poslanci vymenovali za riaditeľa Technických
služieb Jána Koristu
Mestskí poslanci vo štvrtok 24. septembra 2020 vymenovali do funkcie riaditeľa Technických služieb (TS)
Zlatých Moraviec Jána Koristu. Ten predtým pracoval
ako poverený riaditeľ bez riadneho menovania od mestského zastupiteľstva.
Pred hlasovaním poslancov
sa uskutočnilo riadne výberové konanie na pozíciu riaditeľa TS. Prihlásili sa traja
uchádzači. Jeden z nich nesplnil podmienky vyhlásené
výberovým konaním a nebol preto pozvaný na osobný
pohovor.
Z dvoch uchádzačov, ktorí podmienky splnili, bol na
pohovore úspešnejší práve
Ján Korista, ktorého výberová komisia jednohlasne odporučila pre post riaditeľa.
Na základe tohto odporučenia potom rozhodli poslanci
na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

„Chcel by som poďakovať
všetkým poslancom a vedeniu mesta za to, že vložili do
mňa dôveru. Myslím, že naďalej budeme spolupracovať
v takom dobrom duchu ako
doteraz a že naše mesto ďalej zveľadíme. Verím, že budú
spokojní poslanci a aj občania,“ vyjadril sa tesne po svojom zvolení Ján Korista.
Ján Korista pochádzajúci z Novej Bane pracuje
v Technických službách Zlatých Moraviec päť rokov. Najskôr figuroval ako zastupujúci riaditeľ riaditeľky Barbory
Segíňovej, ktorá odišla na
materskú dovolenku v roku

Ján Korista
2016. Neskôr pracoval ako
poverený riaditeľ. Poverenie
udeľuje a odníma primátor
mesta a je platné na dobu
pol roka. Po uplynutí tejto
lehoty muselo byť poverenie zakaždým vystavené nanovo. Ján Korista po svojom

menovaní do funkcie riaditeľa môže byť odvolaný už len
zlatomoraveckým zastupiteľstvom. Menovanie sa udeľuje na dobu neurčitú.

Peter Klimant

Mesto chce v Chyzerovciach zriadiť automaty na
pitnú vodu
Čoskoro možno vyrastú v mestskej časti Chyzerovce
dva výdajné automaty na pitnú vodu. Samospráva žiada
na projekt nenávratný finančný príspevok.

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com, Hans

Zlatomoraveckí poslanci na
13. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach schválili návrh na predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z Operačného programu
Ľudské zdroje na projekt „Podpora prístupu k pitnej vode
v Zlatých Moravciach“.
Mesto celkovo žiada dotáciu
vo výške 42 750 eur. Celkové
oprávnené výdavky projektu
sú rovných 45-tisíc eur. Rozdiel

vo výške 2 250 eur by zaplatilo mesto v rámci povinného
spolufinancovania.
Ak bude podaná žiadosť
schválená, v rámci projektu sa
vybudujú výdajné automaty
na pitnú vodu na dvoch miesta v mestskej časti Chyzerovce
v prostredí marginalizovaných
rómskych komunít. Voda z automatov nebude poskytovaná
zadarmo. Záujemcovia budú
musieť za ňu riadne platiť.
Peter Klimant
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Základná škola Pribinova dostala nové detské
ihrisko
Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy Pribinova bola ukončená v týchto dňoch. Mesto na tento
projekt získalo nenávratný finančný príspevok z Úradu
vlády Slovenskej republiky vo výške 8-tisíc eur.
Dotácia bola mestu poskytnutá na základe žiadosti.
Celkové oprávnené výdavky
projektu boli vo výške takmer
15-tisíc eur. Rozdiel doplatilo
mesto v rámci povinného spolufinancovania.

Ihrisko je zložené z pieskoviska, šmykľavky, hojdačky, preliezky s lanami a edukatívneho
panela – piškvoriek. Okrem žiakov Pribinky môže hracie prvky
mimo vyučovacích hodín využívať i široká verejnosť.

Vedľa detského ihriska bolo
nedávno postavené i multifunkčné ihrisko. Dokončené
bolo v auguste. Aj tento projekt bol podporený formou
dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky. V tomto
prípade šlo o sumu až 37-tisíc

eur. Ihrisko je o rozmeroch 20
x 40 metrov. Vybudované je
s umelým trávnatým povrchom a mantinelmi s ochrannými sieťami. Určené je na rôzne loptové hry.
Peter Klimant

Na Slnečnej ulici začala výstavba komunitného
centra
Výstavba nového komunitného centra v Zlatých Moravciach začala v týchto dňoch. Stavebné práce by mali
trvať deväť mesiacov.
Komunitné centrum sa buduje na Slnečnej ulici v areáli
miestnej materskej školy. Ešte
v apríli tohto roku sa tu zbúralo nepoužívané a značne poškodené krídlo škôlky, čím sa
uvoľnil pozemok o výmere
približne 500 m². Na tomto
pozemku sa bude nachádzať
nové komunitné centrum.
Samospráva získala na jeho
výstavbu dotáciu v nemalej
sume. „Podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom práce, sociálnych

vecí a rodiny SR, v zastúpení
s Ministerstvom vnútra SR
nám budú poskytnuté finančné prostriedky maximálne do
výšky 295 788 eur, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít zo sumy 311 356
eur, pričom 5% (15 568 eur) je
hradených z rozpočtu mesta,“
uviedla Miroslava Kováčová,
z Mestského úradu v Zlatých
Moravciach, podľa ktorej bude
realizácia projektu trvať približne deväť mesiacov.
Komunitné centrum bude

Stavba základov komunitného centra.
určené pre sociálne vylúčené
skupiny obyvateľstva, jednotlivcov ako aj celé rodiny. Sociálnu pomoc, poradenstvo
a rôzne vedomosti tu budú
môcť nájsť napríklad osoby

z marginalizovaných rómskych komunít, seniori, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, viacdetné rodiny či
slobodní rodičia.
Peter Klimant

Strana 05

SPRAVODAJSTVO

Október 2020

Nová diabetologická ambulancia
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce pripravila pre svojich
pacientov novinku. Od polovice septembra 2020 rozširuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti o úplne
novú ambulanciu diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy.
Cieľom bolo vyjsť v ústrety
širokej skupine obyvateľov,
ktorí si zriadenie ambulancie dlhšiu dobu žiadali, ako
aj zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pre spádovú
oblasť cca 40 tisíc obyvateľov.
Ambulancia diabetológie,
poruchy látkovej premeny
a výživy je umiestnená na 1.
poschodí vpravo v pavilóne

interných disciplín zlatomoraveckej nemocnice. Ordinačné hodiny budú v pracovných dňoch utorok,
štvrtok a piatok. Všeobecná zdravotná poisťovňa
a.s. a Zdravotná poisťovňa
Union, a.s. súhlasila s rozšírením zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
špecializovaných ambulancií v odbore diabetológia,

poruchy látkovej premeny
a výživy. Rokovanie prebieha aj so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a.s..
,,Otvorenie ambulancie
diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy je
v našej nemocnici novinkou,
túto špecializovanú ambulanciu sme doposiaľ nemali.
Dopyt pacientov a naše skúsenosti ukázali, že v regióne
je široká skupina pacientov
s už potvrdenou diagnózou
diabetes a vývoj ukazuje,
že ich počet pravdepodobne bude stúpať,“ hovorí námestníčka riaditeľa pre úsek

liečebno-preventívnej starostlivosti Nina Horniaková.
Ambulancia diabetológie
a porúch látkovej premeny a výživy bude odborne zameraná na diagnostiku a liečbu poruchy výživy
v súvislosti s poruchami látkovej premeny sacharidov
(diabetes mellitus 1. a 2.
typ), liečbu obezity a iných
porúch výživy.

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK

V Nemocnici Zlaté Moravce má rehabilitácia vyše
60-ročnú tradíciu
Ôsmy september je Svetovým dňom fyziatrie. Táto
oblasť medicíny sa v poslednej dekáde dostala výrazne
do popredia, fyzioterapeuti a odborníci na rehabilitáciu zdôrazňujú, aký obrovský pokrok môže dosiahnuť aj
pacient v ťažkom stave pri systematickom cvičení pod
správnym vedením odborníka. Bohatú históriu a skvelé výsledky má aj Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie/
FRO/ Nemocnice AGEL Zlaté Moravce.
Začiatok Oddelenia Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
zlatomoraveckej nemocnice
siaha až do 60-tych rokov minulého storočia, kedy v nemocnici už pracovala prvá fyziotera
peutka. Medzi prvých primárov
patril MUDr. Falath, ktorý oddelenie viedol takmer celé 70-te
roky aj s kolektívom rehabilitačných pracovníčok, od začiatku
70. rokov s kolektívom 9 rehabilitačných pracovníčok až do 1978.
Pamätníci nezabúdajú na mená
ako MUDr. Galovičová, MUDr.
Bajcárová, MUDr. Bieliková. Oddelenie už takmer 13 rokov vedie MUDr. Dana Poláková. „Naše
oddelenie prešlo vývojom a obrovskou premenou. K zásadnej

výmene starých prístrojov a doplneniu moderného vybavenia
prispela spoločnosť AGEL v posledných troch rokoch. Vždy sa
však pod vedením vedúcich lekárov zavádzali do praxe nové
metodiky a liečebné postupy,
ktoré boli prezentované a odporúčané na školiacich akciách
a lekárskych konferenciách,“
zhodnotila vývoj v oblasti trendu vedúca lekárka.
Najčastejšími diagnózami, ktoré fyziatri v Zlatých Moravciach
liečia, sú hlavne bolestivé syndrómy chrbtice, tzv. vertebroalgické syndrómy, artrózy a výmeny kĺbov, zlomeniny končatín
a chrbtice, hojenie rán, popálenín a ich komplikácií, vertigo

a tinnitus (točenie hlavy a pískanie v ušiach), stavy po amputáciách končatín a po náhlych
cievnych príhodách atď..
,,Rehabilitáciu poskytujeme
aj deťom, najčastejšie pri chybnom držaní tela a skoliózach, pri
poruchách pohybového a tonusového vývinu u dojčiat, tortikolise (vychýlenom držaní hlavičky), pri plochých nohách atď.
V tejto vekovej skupine pribúdajú však aj problémy, ktoré sa
vyskytujú hlavne u dospelých,
a to bolestivé stavy chrbtice
a hlavy z dôvodu dlhého sedenia za počítačom a pri používaní
mobilných telefónov,“ opisuje
nové skúsenosti, ktoré prináša
moderná doba MUDr. Poláková.
Pacienti dnes prikladajú rehabilitácii a v rámci nej aj fyzioterapii veľký význam, čo dokazuje
obrovský záujem o tieto procedúry. ,,Kým pred 10-15 rokmi
bolo denne ošetrených cca
80-100 pacientov, dnes je to už
približne dvojnásobne. A pravdepodobne je to aj v dôsledku

pozitívnych účinkov fyzioterapie, ktorou sa dá dosiahnuť
úplná úprava pohybu končatín
po zlomeninách, výmenách kĺbov, odstránenie bolestí chrbtice,“ dodáva primárka s tým, že
je nevyhnutná spolupráca zo
strany pacienta.
,,Musí sa aktívne zapájať do
procesu rehabilitácie prevádzaním odporúčaných cvičení, na
odstránenie svalových dysbalancií, ktoré sú najčastejšie príčinou bolestivých stavov chrbtice,“ dodáva skúsená fyziatrička.
Realita však býva horšia, mnohí
pacienti preferujú aj opakovane
niekoľkokrát do roka pasívne
metódy liečby, teda podávanie
procedúr a mäkkých techník fyzioterapeutmi, ako by sa mali
aktívne zapájať do cvičení s dlhodobým účinkom. Vyžaduje si
to veľmi dôslednú edukatívnu
činnosť lekárov ako aj fyzioterapeutov.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK
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Zlaté Moravce majú laureátku ocenenia Biele srdce:
Marta Rebová sa o pacientov starala 46 rokov
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek zorganizovala už po 13–krát výnimočné podujatie, ktoré
bolo o sestrách a pre sestry. Všetky obetavé mamy, manželky, sestry, priateľky, jednoducho nezastupiteľné a mimoriadne dôležité nežné predstaviteľky zdravotníctva,
prvé a posledné osoby, s ktorými sa pacient v nemocnici
stretáva, sa stretli pri príležitosti Medzinárodného roku
sestry a pôrodnej asistentky.
Nevyhnutnou súčasťou
zdravotníctva sú od nepamäti, no posledné roky a hlavne
posledné mesiace ukázali,
prečo sa na ich prácu pozeráme s ešte väčším rešpektom.
Uznanie a obdiv za svoje nasadenie, trpezlivosť, obetavosť
a nezlomnú vôľu pomáhať za
každých okolností pacientom

zdravotnícku školu, nastúpila
ako sestra do zlatomoraveckej nemocnice a zostala jej
po celý čas verná. Jej rukami
prešlo tisíce pacientov a koncom júna odišla do zaslúženého dôchodku.
„Vždy ma bavila práca s deťmi, najviac na lôžkovom oddelení. Začínala som ako sestra

Marta Rebová
si preto právom zaslúžia.
Medzi laureátkami bola
tento rok na celorepublikovej úrovni ocenená aj Marta
Rebová, bývalá námestníčka
pre ošetrovateľstvo Nemocnice AGEL Zlaté Moravce.
Od roku 1974, kedy skončila

pri lôžku detského pacienta,
postupne som prešla všetkými prevádzkami detského oddelenia. S vďačnosťou
dnes spomínam na ten čas,
boli to roky overovania svojich vedomostí a osvojovania
si praktických zručností pri

práci s detským pacientom,“
spomína s úsmevom na svoje
začiatky. Počas svojho 46-ročného pôsobenia v Nemocnici
Zlaté Moravce však vystriedala aj viacero ďalších pracovísk
a pozícií. ,,Stále platí, čím viac
si vyskúšate v praxi, tým máte
väčšie predpoklady na zvládnutie daných úloh. Každá pozícia mi priniesla niečo nové
a zaujímavé. Z pohľadu skúseností bola zaujímavá práca vedúcej liečebnej výživy
a spoločného stravovania,
ktorú som zastávala osem
rokov,“ hovorí Marta Rebová.
Výber povolania nikdy neoľutovala a túto prácu považovala za svoje poslanie. „Dnes,
s odstupom času, môžem

s určitosťou povedať „áno,
bola to moja vysnená práca,“.
„V AGEL SK pracujú stovky
sestier a pôrodných asistentiek. Každá z nich je osobitá,
výnimočná a každá stavia ten
pomyselný základ, aby jedna
z nich získala ocenenie, ktoré
je dielom celého kolektívu. To
mnohé ocenené uviedli aj vo
svojej reči – sama bez práce
a výsledkov celého kolektívu
by som ocenenie nezískala,“
uviedla Alena Cerovská, riaditeľka Odboru kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL
SK.“
Mgr. Martina Pavliková,
Hovorkyňa skupiny AGEL SK
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Argentína a Čile očami cestovateľky Annamárie
Drgoňa Rakovskej
Cestovateľka Annamária Drgoňa Rakovská (29), pochádzajúca z Machuliniec, vydala svoju prvú cestopisnú
knihu pod názvom Kollasuyu. Kniha je plná jej osobných
cestovateľských zážitkov a dočítame sa v nej aj o mnohých historických a geografických faktoch.
Kniha Kollasuyu alebo Naprieč Argentínou a Čile vyšla v lete tohto roka. Nájsť
ju môžeme v ktoromkoľvek
kníhkupectve. „V knižke sa
čitateľ dozvie, ako sme tieto
krajiny s manželom precestovali ako dobrovoľníci, ako
sme sa k dobrovoľníctvu dostali a čo všetko to predstavuje na opačnom konci sveta. Je to náhľad do bežného
života miestnych ľudí v centrálnej a severnej časti Čile
a severozápadnej Argentíny.
Ide o miesta, kde pôvodní
obyvatelia neprestajne vyznávajú praktiky a spôsob života svojich predkov,“ predstavuje svoju knihu autorka

Annamária Drgoňa Rakovská.
Ide o jej úplne prvú publikáciu. Ako sama hovorí,
motiváciou na jej napísanie
bolo poznanie, ktoré chcela
sprostredkovať ďalej. „Čitateľom som nechcela podať
iba popis navštívených miest
a povedať im, ako lacno cestovať, ale mojím zámerom
bolo vtiahnuť ich hlbšie do
poznania miestnej kultúry
a spôsobov života na opačnom konci sveta,“ vysvetľuje.
Názov knihy Kollasuyu
predstavuje jednu zo štyroch
častí Tahuantinsuyu- v preklade „zem štyroch častí“. Jedná sa o bývalú Inkskú ríšu,
ktorá mala svoje centrum

Annamária Drgoňa Rakovská
v peruánskom meste Cusco.
„Z Cusca smerom na juhovýchod sa rozprestieralo práve Kollasuyu, ktoré zahŕňalo
dnešné územia južného Peru,
väčšinové územia Bolívie, severozápadné oblasti Argentíny, sever Čile až po rieku

Maule. Názov cestopisnej
knihy je teda spojený s tými
časťami Južnej Ameriky, ktoré sme precestovali a sú v nej
opísané,“ povedala Rakovská.

Peter Klimant

Beseda s autorom Petrom Kozolkom
Milovníci literatúry sa stretli v piatok 4. septembra
2020 v podvečerných hodinách v priestoroch Mestskej
knižnice v Zlatých Moravciach. Začínajúci regionálny
autor Peter Kozolka tu predstavil svoju knižnú prvotinu
pod názvom Úvrate.

Peter Kozolka

Podujatie pripravilo Mestské
stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Nitre
a Miestnym odborom Matice
slovenskej Zlaté Moravce.
Autor Peter Kozolka tu verejnosti oficiálne predstavil
svoju prvú knihu. Nechýbala
diskusia a autogramiáda. Pripravený bol aj krátky kultúrny program, o ktorý sa postarala Základná umelecká škola
v Zlatých Moravciach.
Kniha Úvrate na svojich stodesiatich stranách rozpráva
príbehy z rodnej obce autora – Volkovce. Ako sám Kozolka povedal, publikácia vznikla z jeho čistej lásky k tejto

dedinke. „Je to v podstate historická kniha. Príbehy v nej sa
odohrávali pred šesťdesiatymi
rokmi. Tí, ktorí ju budú čítať,
zistia, že tie zmeny sú obrovské oproti dnešku. Mladí čitatelia si budú klásť otázku –
je to vôbec možné, takto sa
mohlo žiť?“ povedal autor.
Peter Kozolka má 78 rokov.
Pôsobil ako učiteľ slovenského
jazyka a dejepisu na mnohých
miestach. Popri učeniu sa venoval rôznym ďalším činnostiam. Je recitátor, spevák, amatérsky archeológ, publicista,
divadelný režisér a organizátor kultúrno-spoločenských
akcií.
Peter Klimant
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Hviezdicový výstup na Veľký Inovec
Chata na Veľkom Inovci bola v sobotu 12.septembra
2020 dejiskom 33.ročníka Hviezdicového výstupu na
Veľký Inovec pri príležitosti 76. výročia SNP. Tradičného
turistického podujatia sa tohto roku zúčastnili členovia
MO KST Zlaté Moravce výstupom na dominantu pohoria
z Tekovských Nemiec.
Účastníci Hviezdicového
výstupu na Veľký Inovec prichádzali na vrchol pohoria
v skupinkách po značkovaných turistických chodníkoch,
aby prežili krásny slnečný deň
v lone krásnej prírody Pohronského Inovca a stretli sa
s priateľmi zo širokého okolia.
Turistického podujatia sa zúčastnil aj primátor mesta Zlaté Moravce Dušan Husár na
horskom bicykli. V príjemnom
prostredí inoveckej chaty ho
privítal predseda KSTMO Zlaté
Moravce Tibor Hučka a milovníci prírody.

Krásne prežitý deň
v lone inoveckej
prírody
Veľký Inovec svojou nadmorskou výškou (901 m) nie
je výnimočný iba útulnou
a pohostinnou chatou so
známymi chatármi Jozefom
Cigáňom a Rudolfom Bošiakom, ktorá slúži pre rozvoj turistického ruchu nášho regiónu, ale aj krásnymi výhľadmi
do širokého okolia. Prvé výhľady poskytuje už nadmorská výška chaty (850 m) na
Tekovské Nemce a časť Hronskej pahorkatiny s okolitými

obcami. Z vrcholu hory, ktorú tvorí andezitové bralo, sú
za vysokým lesným porastom
okolitých hôr za priaznivého
počasia pekné výhľady na hrebeň štiavnických vrchov, dominantné vrchy Malej a Veľkej
Fatry, trblietajúcu sa hladinu
rieky Hron a za Dunajom občas aj na siluetu maďarského
Ostrihomu.

Tohtoročné daždivé leto
mnohých turistov obdarilo
aj zážitkami z bohatých hubárskych úlovkov. Za príjemne strávené chvíle v krásnych
horách inoveckej prírody patrí
poďakovanie organizátorom
turistického podujatia.
			
			
Anton Kaiser

Gymnázium Janka Kráľa opäť nesklamalo
Dňa 11. septembra 2020 o 9. 00 hod. začíname s druhákmi našej školy pomaly rozcvičovať naše telá, ktoré
mali dlhšiu prestávku od organizovaného cvičenia.

Ako precvičovateľka začína
naša Deniska z Dela štúdia,
mimochodom mama našej
bývalej absolventky. Začíname rozcvičovať celé telo a po
pár minútach to už na nás aj
vidieť, s úsmevom na tvári
prechádzame z jednotlivých
cvikov do druhých a po poriadnom precvičení celého

tela pokračujeme v rýchlejšom aerobikovom tempe
s našou spolužiačkou Viki.
Po takejto perfektnej hodinke sa vystriedame a pokračujeme tretiakmi, ktorí už odpozorovali nejaké cviky, ktoré
budeme cvičiť. Tretiaci sú vo
výbornej nálade a tiež v dobrej kondícii, keďže väčšina

z nich aktívne športuje. Po
tretiakoch prišli naši štvrtáci,
ktorí si túto hodinovku užili
naplno, keďže sú na našej škole posledný rok a túto športovú akciu veľmi dobre poznajú.
A na záver nášho štvorhodinového cvičenia prišli naši nesmelí prváci, ktorí sa ešte len
oboznamujú s našimi športovými aktivitami. Napriek tomu
podali super výkony a úsmev
na tvári mali po celý čas.
Táto naša vynikajúca športová akcia mala podporu z Nitrianskeho samosprávneho
kraja, od ktorého sme dostali
dotáciu v rámci projektu Fyzická podpora mladej generácie. Prostredníctvom tohto projektu nakúpime ďalšie
športové potreby a pomôcky
pre našich študentov, aby sme
u nich ešte viac podporili záujem o cvičenie, o vykonávanie

pohybovej aktivity a tým aj
prispeli k znižovaniu výskytu
civilizačných chorôb.
Je jasné, že týmto cvičením
sme sa zapojili aj do 6. ročníka
BE ACTIVE, ktoré je organizované Národným športovým
centrom, ktorého cieľom je
nabádať ľudí k zdravšiemu
a aktívnejšiemu životnému
štýlu. Tento rok vzhľadom na
celosvetovú pandémiu, kladie
vyšší dôraz dôležitosti pohybu
na fyzické aj duševné zdravie.
Šport je aktivita, ktorá spája
ľudí bez ohľadu na ich zázemie.
Ľ. Minárová
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Už sme nažali, žitko naviazali
Vernisážou výstavy autorky Patrície Žáčikovej pod
názvom Už sme nažali, žitko naviazali Ponitrianske múzeum v Nitre usporiadalo aj tohto roku tradičné Dožinkové slávnosti v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach.
Siedmy ročník dožinkovej
slávnostnosti otvorili 26. augusta 2020 svojím vystúpením domáci Spevácky súbor
Zlatomoravčianka a Folklórny
súbor Rocháň zo Sľažian.
Po audiovizuálnej prezentácii žatevných prác
v minulosti sa k návštevníkom prihovorila riaditeľka Ponitrianskeho múzea
v Nitre Patrícia Žáčiková.
„Žatva bola najdôležitejším
obdobím roka a vyvrcholením
letných prác na poli. Tradičný
obraz žatvy si už dnes vie málokto predstaviť a málokto ho
zažil. Hospodár bol najspokojnejší, keď sa obilie z lánov pozvážalo do sýpok. Dobrý gazdovia vravievali, že zrno je dar
boží, tak ako aj chlieb. Keď si naň
nevieš zarobiť, nevieš si ani odkrojiť. Na chlieb sa naozaj veľmi
ťažko robilo, kým sa ocitol voňavý a chrumkavý na stole, bola
to dlhá cesta. Ale po úmornej
lopote na poli končili žatevné
práce dožinkovou slávnosťou.
Výstavou by sme radi pripomenuli význam a hodnotu tvrdej žatevnej práce hospodára

v minulosti, je dôležité vážiť si
chlieb a všetko, čo nám zem živiteľka dáva. Zároveň sme načreli do niektorých klenotníc,
aby sme odhalili ich poklady.
Vďaka tomu na výstave uvidíte pracovné nástroje, hospodárske textílie, ale aj kuchynský
riad, z ktorého ženci a žnice
konzumovali poživeň na poliach. Všetky tieto klenoty sú
z regiónu Požitavia a Tekova,
ktoré pochádzajú z obdobia
prelomu 19. a 20. storočia. Exponáty zo zbierkového fondu
Ponitrianskeho múzea, ale aj
od súkromných zberateľov. Od
zanieteného mladého zberateľa, študenta etnológie Dávida Hudeca z Kozároviec a našej súkromnej rodinnej zbierky.
V ďalších dňoch výstavy, ktorá
potrvá do 16. októbra 2020, sa
budú pre návštevníkov múzea organizovať tvorivé dielne
s ukážkou techniky tvorby dožinkového venca a možnosťou
vyskúšať si manuálne zručnosti
pri jeho zhotovovaní a nielen
spoznať, ale aj naučiť sa dávno
zabudnuté archaizmy dialektu,
ktoré sa viažu k tematike žatvy.“
Výstavu dopĺňajú nádherné

fotografie pána Milana Hlôšku
so vzácnymi poslednými momentkami zo žatvy v minulosti
z regiónu Tekova. Ďalšie fotografie sú od autorov Mária Žáčika a Patrície Žáčikovej, ktoré sú
výsledkom lokálneho etnografického výskumu vo vybraných
obciach v povodí Drevenice.
Vzácni hostia Dožiniek:
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marián Kéry,
primátor mesta Zlaté Moravce
Dušan Husár, prednosta MsÚ
Marián Kováč, prednostka OÚ
Zlaté Moravce Hana Kováčiková, poslanci Mestského zastupiteľstva Marta Eckhardtová a Erika Kukučková, starosta
obce Beladice Mário Žáčik, starostka obce Nová Ves nad Žitavou Mária Korčoková, starosta
obce Kozárovce Bystrík Ižold,
riaditeľka ZŠ Skýcov Magdaléna Slezáková, programová manažérka MSKŠ Klaudia Ivanovičová a ďalší pozvaní hostia.
„Gazda náš gazda náš,
vyjdi predo dvere, na znak
žatvy skončenia ti veniec
nesieme“ S týmito slovami
aj spevom vstupovali ženci a žnice do príbytku gazdu
a odovzdávali mu najvzácnejší

chlieb v podobe dožinkového venca. Primátorovi mesta
Dušanovi Husárovi dožinkový
veniec slávnostne odovzdali
členovia FS Rocháň zo Sľažian.
Poďakovanie za úspešnú
realizáciu výstavy. „Za výber krásnych exponátov z depozitu múzea patrí bývalému
riaditeľovi Ponitrianskeho múzea pánovi Antonovi Števkovi,
lektorkám múzea pani Vierke
Tomovej a Ivanke Valkovičovej
a za všestrannú pomoc pri inštalácii výstavy aj Stanislavovi
Šimkovi, Rudolfovi Dulajovi,
za marketing a propagáciu
výstavy Danielovi Blaškovi
a Daniele Hrnčárovej, pánovi Bakajovi z KOS v Nitre za
ozvučenie, FS Rocháň, pod
vedením Beáty Karáčovej a SS
Zlatomoravčianka s Vladimírom Rumankom.“
Partnermi výstavy boli Nitriansky samosprávny kraj, Ponitrianske múzeum v Nitre,
fotograf Milan Hlôška, Dávid
Hudec – Dom ľudovej kultúry Kozárovce, Ester Vavrová
a Mário Žáčik.

Anton Kaiser
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Rozlúčka s prázdninami v Prílepoch bola športová
V mestskej časti Prílepy sa uskutočnila tradičná rozlúčka s letnými prázdninami v športovom duchu. Zasúťažiť
si prišlo viac ako tridsať detí.
Podujatie pod názvom Dovidenia prázdniny sa konalo
v piatok 11. septembra 2020
v areáli prílepského parku
a na priľahlom multifunkčnom ihrisku. Akciu zorganizoval spevácky súbor Kolovrátok
za podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mesta
Zlaté Moravce.
„Prišlo viac ako tridsať detí aj
so svojimi rodičmi. Skákali vo
vreci, jazdili na bicykloch, súťažili v kopaní penált a hádzaní lopty do koša. Myslím, že sa

skvelo bavili. Úsmevy a dobrá
nálada im rozhodne nechýbali.
Spokojní boli aj rodičia,“ zhodnotila Irena Vencelová zo speváckeho súboru Kolovrátok.
Všetky deti, ktoré súťažili,
boli odmenené medailami.
Naprázdno neodišli ani deti,
ktoré nesúťažili. Dostali malý
darček a sladkosti. „Deťom sa
veľmi páčilo, keď za svoje výkony dostali medaily. Určite
aj v budúcnosti ich budeme
takto odmeňovať,“ povedala
Vencelová.

Na podujatí samozrejme platili aj sprísnené hygienické opatrenia. Zabezpečený bol len pitný režim, nepodávalo sa žiadne
iné občerstvenie. Pri vstupe do
areálu boli všetkým účastníkom
dezinfikované ruky.

„Sme radi, že sa nám toto
podujatie tak pekne vydarilo. Už teraz sa tešíme na ďalší
ročník,“ uzavrela Vencelová.

Peter Klimant

Október - mesiac úcty k starším
Tak ako v prírode ubiehajú ročné obdobia, tak nejako
sa i človeku míňa rôčik za rôčikom a pomaly nastáva jeseň života. Je to čas na spomínanie. Spomienky sú pestré
ako tá príroda na jeseň. Nájdu sa v nich šťastné chvíle
a najkrajšie prežité roky, ale aj vážne a smutné obdobia.
Roky pribúdajú nenápadne, človek si ich pri každodenných povinnostiach nestačí uvedomovať. Sem–tam
niečo zabolí, zdravie už nie
je to čo bývalo, človek akosi
nestíha porobiť robotu, ktorá mu v minulosti nerobila

problémy, ubúda síl, pribúda vrások, vlasy sa zabelejú
striebrom.
V mesiaci október prichádza čas prejaviť úctu tým
skôr narodeným, čas keď je
treba vysloviť milé slovo, vysloviť poďakovanie a prianie.

Dovoľte mi, aby som vyslovil v mene Občianskeho
združenia „CHYZEROVCE“
poďakovanie všetkým členom Občianskeho združenia a priaznivcom OZ za vašu
prácu, za hodnoty, ktoré ste
svojou prácou vytvárali. Veď
človek je krásny nielen vtedy,
keď má svižný krok. Človek je
krásny vďaka múdrosti.
Prajem vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života .

Prežite ďalšie roky obklopení
láskou, úctou a pozornosťou
svojich najbližších a dni vášho zrelého veku prepletené
vďačnosťou nás všetkých.
Nech je vaša jeseň plná farieb, z ktorých každá bude
znamenať jedno krásne prežité obdobie života.

Ján Drahoš
Predseda
OZ „CHYZEROVCE“

Strana 11

INZERCIA

Október 2020

Spoločnosť Secop
neustále zvyšuje výrobu
Spoločnosť Secop patrí medzi zakladateľov modernej
kompresorovej technológie so
skúsenosťami, ktoré siahajú až
do polovice minulého storočia. S viac ako 60-ročnými skúsenosťami v kompresorovej
technológii a s vysoko angažovanými zamestnancami sa
spoločnosť zameriava na vývoj, aplikáciu a podporu pokročilých technológií pre podniky
na celom svete.
Dobré meno a povesť výrobného závodu Secop v Zlatých
Moravciach pomáhali budovať celé generácie obyvateľov z blízkeho i širšieho okolia.
V súčasnosti vo fabrike pracuje
približne 800 zamestnancov.
Závod sa zameriava na výrobu hermetických kompresorov
pre spotrebiče do domácností
a maloobchodov, ale tiež aj pre
mobilné chladiace zariadenia,
ktoré sa využívajú v automobiloch, lodiach a podobne.
Okrem montáže finálnych výrobkov sa vo firme neďaleko
Nitry vyrábajú aj všetky komponenty, ako sú statory, rotory, mechanické diely, lisované
diely a elektrické príslušenstvo.

Neustále zlepšovanie
procesov a projektov
V poslednom období sa
v podniku udialo niekoľko
prelomových zmien. Jednou
z nich je optimalizácia výrobných technológií vo všetkých sférach firmy, či už ide
o statory, rotory, mechaniku
či lisovňu. „Takzvaný proces
Continuous Improvement,
čiže proces neustáleho zlepšovania procesov a projektov,
ktorý sme rozbehli pred zhruba tromi rokmi, má prvé výsledky. Výrobné technológie

robíme flexibilnejšími, zároveň
ich optimalizujeme a zvyšujeme ich výkon. Vďaka tomu
sme boli schopní zredukovať
celkové množstvo strojov až
o 30 percent, a to pri zachovaní rovnakej výrobnej kapacity,“
vysvetlil Vladimír Saloň, riaditeľ technológie a údržby spoločnosti Secop, ktorý zodpovedá za transformáciu fabriky.
„Napríklad na troch strojoch
sa doteraz vyrábali tri rôzne
typy produktov. V súčasnosti vieme všetky tri vyrábať na
jednom stroji, ďalšie dva sú tak
nepotrebné,“ spresnil.

závod. „Všetky tieto projekty
od prvotného nápadu až po
implementáciu realizujeme
s lokálnym tímom, zloženým
z výroby a procesných inžinierov, na čo som veľmi hrdý.
Uvedomujeme si, že najväčšou hodnotou našej fabriky sú
ľudia a je pre nás veľmi dôležité vidieť, aký progres prináša tímová práca a leadership
spolu so schopnosťou riadiť
veľké projekty,“ zdôraznil Saloň.

Vďaka zamestnancom

Benefitom realizovaných
inovácií je aj viac priestoru vo fabrike, vďaka čomu

Optimalizácia vo výrobe
prináša ako zníženie spotrebovanej energie, tak aj menšie starosti s údržbou starších
strojov a zaobstarávaním náhradných dielov. „Zároveň
môžeme usporiadať rozloženie fabriky. Presunutím strojov zlepšujeme materiálový
tok. Všetko spolu má za následok redukciu výrobných
nákladov a zároveň zvýšenie
našej konkurencieschopnosti,“
doplnil Saloň. Vo väčšine prípadov zložité procesy transformácie zabezpečuje centrálny tím spoločnosti, to ale
neplatí pre zlatomoravecký

Výroba sa
presúva z Rakúska
na Slovensko

sa vedeniu podarilo uskutočniť ďalší významný krok.
„Naši majitelia sa rozhodli
využiť tento novovzniknutý
priestor a presunúť výrobu
z Rakúska do závodu na Slovensku, čo nám aj v týchto ťažších časoch pomôže
zachovať 150 pracovných
miest a možno aj vytvoriť
ďalšie nové,“ zhodnotil Saloň. Presun výroby sa začal
realizovať už v úvode augusta a mal by byť dokončený do konca tohto roka.
Celková investícia do relokácie činí sumu 16 miliónov eur.

www.secop.com

23/2020
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Mesto ocenilo osobnosti športu a kultúry
Za úspechy, ktoré dosiahli v roku 2019, dostali ocenenie. Mesto Zlaté Moravce odovzdalo diplomy pre najlepších športovcov, trénerov a osobnosti, ktoré sa pričinili
o rozvoj kultúry v našom meste.
Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutočnilo v stredu 9.
septembra 2020 v obradnej
sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Ceremoniál sa mal
pôvodne uskutočniť ešte na
jar, no pre koronavírus a riziko
jeho šírenia bol presunutý na
september.
Ceny boli odovzdané na základe ankety, ktorá prebiehala
v mesiacoch február a marec.
Zlatomoravčania zasielali svoje nominácie priamo na radnicu. Vyhodnocovala ich Komisia školstva, kultúry a športu.
Tohoročnou novinkou bolo
odovzdávanie diplomov pre
osobnosti, ktoré stoja za rozvojom kultúry. V minulosti sa
táto cena u nás neudeľovala. „Na Komisii školstva, kultúry a športu, ktorá má priamo
v názve aj kultúru, sme už dlhšie uvažovali, že by sa malo
oceňovať aj za prínos v tejto

oblasti. Tento rok sme k tomu
pristúpili. Nápad sa všetkým
zapáčil, myslím, že sa to ujalo
a bude to určite pokračovať aj
v budúcnosti,“ povedal Pavol
Petrovič, predseda komisie.
Ceny osobnostiam odovzdal
primátor Dušan Husár spoločne s Pavlom Petrovičom. Obaja im zablahoželali k dosiahnutým úspechom a popriali
všetko dobré aj do ďalších rokov. „Športovcom a trénerom
blahoželám k významným výsledkom, ktoré dosiahli v minulom roku. Samozrejme, aj
kultúrnym pracovníkom blahoželám a ďakujem za ich
prínos pre kultúru a jej rozvoj
v meste Zlaté Moravce,“ vyjadril sa na ceremónii primátor Husár.
Súčasťou slávnosti bol aj
krátky kultúrny program. Vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach.
Peter Klimant

Zoznam ocenených
Šport
Jednotlivci: Seniori
zzVeronika Truhanová –
workaut
zzMichaela Krausková – ASA
Miami SilverStorm
zzJakub Švec – FC ViOn
Zlaté Moravce – Vráble
zzVladimír Holečka – Jednota dôchodcov
Jednotlivci: Juniori
zzLukáš Fernéza – Box klub
Zlaté Moravce
zzVanessa Čapová – klub
pozemného hokeja HOKO
Zlaté Moravce
zzAna Šabíková – TK Zlaté
Moravce
zzViktória Sališová – Horolezecký klub Zlaté Moravce
zzTimotej Ondrejka – Horolezecký klub Zlaté Moravce
zzKristína Gunišová – Horolezecký klub Zlaté Moravce
zzPatrícia Urblíková – ViOn
žiačky
Kolektívy Juniori
zzPFA FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble U -17
zzŽiačky PFA FC ViOn Zlaté
Moravce – Vráble

Ocenený Anton Kaiser.

Zdravotne znevýhodnení
športovci:
zzPeter Frajka – Centrum nepočujúcich ANEPS Zlaté
Moravce
zzVladimír Tomčík, Jozef
Tomčík – Centrum nepočujúcich ANEPS Zlaté
Moravce
Tréner
zzBc .Jozef Novota z PFA
FC ViOn, Zlaté Moravce
– Vráble
zzPaedDr. Henrieta Šabíková,
PhD Tenisový klub Zlaté
Moravce
Ocenenie primátora:
zzIvan Malý - za celoživotný prínos v oblasti športu

Kultúra
Súbory
zzDFS Zlatňanka
zzTS Piruet
Vedúci súboru:
zzMgr. art. Zuzana Molnárová,
zzIng. Radovan Bakaľár
Za celoživotný prínos
v kultúre
zzAnna Michalkoc – Kudrejová
zzAnton Kaiser
zzPavol Pečadný
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Športový klub z Moraviec sa venuje netradičnej
disciplíne – lyžovanie na tráve
Športový klub DUVI Sport zo Zlatých Moraviec sa
okrem tradičného lyžovania venuje aj trochu menej
rozšírenej disciplíne. Deti z klubu v letných mesiacoch
chodia na svah so špeciálne upravenými lyžami, ktoré
sú určené na jazdu po tráve.
Podľa slov Zuzany Vitekovej
z klubu DUVI Sport Zlaté Moravce, aktuálne za ich tím lyžuje na tráve päť detí vo veku
od sedem do osemnásť rokov. Dvaja sú Zlatomoravčania, zvyšok pochádza z Novej
Bane.
Klub so súťažami začal len
tento rok, no ako prezradila,
malým trávovým lyžiarom sa
darí. V aktuálnej sezóne sa zúčastnili už viacerých pretekov
a skoro vždy dosiahli pódiové
umiestnenie. „Väčšina pretekov sa konala v Čechách. Na
Slovensku sú len dva, jeden
bol v auguste v Brestovej
a sezóna sa uzavrie pretekom
v Piešťanoch,“ hovorí.

Rozdiel je v brzdení
Lyžovanie na tráve sa od
tradičného lyžovania líši

samozrejme tým, že sa nejazdí po snehu ale po trávnatom povrchu, a to so
špeciálne upravenými pásovými lyžami.
„Rozdiel je hlavne v tom,
ako sa brzdí. Jediná možnosť zabrzdenia je nájazd
do protisvahu. Nie je na
týchto lyžiach možné pluhovať, alebo brzdiť klasickým spôsobom. Inak je to
viac menej o tom istom. Výstrojom a aj technikou,“ vysvetľuje Viteková.
Padá sa vraj častejšie ako
na snežných lyžiach. „Pády
sú rôzne. Niektoré vyzerajú
hrozivo, pretože sa lyžuje aj
v daždi či po daždi, kedy to
kĺže a tieto lyže nevypnú.
Jazdí sa pritom pomerne
veľkou rýchlosťou, tak ako
aj v klasickom lyžovaní,“

prezradila. Napriek tomu
ide podľa nej o pekný šport
a netreba sa ho báť.

Nábor otvorený
Tím DUVI Sport trénuje na
Drozdove. Nábor má otvorený. Záujemcovia sa tak môžu
hlásiť. „Ak by mali rodičia záujem o tento šport, môžu
nás kontaktovať prostredníctvom emailu skiduvi@
hotmail.com a poskytneme

im bližšie informácie. Môžu
si to prísť vyskúšať a uvidia, či
je to niečo pre ich deti alebo
nie. Vekovo to nie je v podstate obmedzené a dokonca
poznáme jednu babu, ktorá
sa najskôr naučila na trávových lyžiach a až potom si
vyskúšala klasické lyže,“ povedala na záver Zuzana Viteková.
Peter Klimant
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Ponuka na prenájom nebytových
UPOZORNENIE pre právnické
priestorov a pozemku vo vlastníctve
a fyzické osoby
Mesta Zlaté Moravce formou priameho Mesto Zlaté Moravce, v záujme ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu života občanov, v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) zákona
prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 7,11 m2 nachádzajúce sa na
prízemí v budove so súpisným číslom 1330 /Daňový úrad/ na
Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej
na pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1129/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre
katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: skladové priestory.
n nebytové priestory o výmere 69,00 m2, nachádzajúce sa v
nehnuteľnosti - stavbe so súpisným číslom 3282 /areál Viničná 1/
nachádzajúcej sa na Ul. Viničná č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku – parcele KN registra „C“, č. parcely 2606/3(druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453
pre k.ú. Zlaté Moravcea pozemok o výmere 102,05 m2 / podiel
na pozemku (prístupovej ceste), ktorý pripadá na nájomníka/parcela KN reg. „C“, č.parcely 2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností
v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: skladové priestory.
n nebytové priestory o výmere 26,76 m2, nachádzajúce sa
v nehnuteľnosti - budovy so súpisným číslom 2062 („Centrum
voľného času“), nachádzajúcej sa na Ul. Rovňanovej v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č.
parcely 2601/17 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria),
zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce,
účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: ostatné účely.
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa na
1. poschodí v budove so súpisným číslom 1330 /Daňový úrad/
na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej
na pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1129/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre
katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: služby.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 26.10.2020
o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových
priestorov získate na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, /Mestský úrad; Predaj,
prenájom/, prípadne na č. telefónu 037/69 239 22 (Oddelenie
majetkovo – právne MsÚ Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta
Predám novú pascu na líšky, rozmer 140/60/40cm,
cena 95 euro. Tel.: 0907 181 800

24/2020

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2011 o celoplošnej deratizácií, vychádzajúc z potreby koordinácie (zníženie
počtu hlodavcov, najmä potkanov), nariaďuje celomestskú jesennú
deratizáciu od 1. októbra do 31. októbra 2020.
Cieľom deratizácie je znižovať počet nebezpečných hlodavcových
škodcov, ako sú potkany a myši, ktoré sa rýchlo premnožujú a môžu
byť prenášačmi viacerých ochorení zvierat či ľudí. Mestá a obce sú
povinné zo zákona povinnosť deratizovať v objektoch a na verejných
priestranstvách, ktoré sú ich majetkom alebo ich spravujú. Podnikatelia a právnické osoby sú povinní vykonávať deratizáciu v ich alebo
nimi spravovaných objektoch, v priestoroch určených na podnikanie a bývanie, v školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných
a telovýchovných zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb,
v skladoch, na skládkach odpadov a v kanalizačných rozvodoch.
Deratizáciu je potrebné vykonať od 01. 10. 2020 do 31. 10. 2020.
Po vykonaní deratizácie sú právnické a fyzické osoby s oprávnením
na podnikanie povinné, doručením dokladu o vykonaní deratizácie, písomne informovať Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad
- oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti – referát
životného prostredia.
Odd. investičnej výstavby
a hospodárskej činnosti referát ŽP
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Mesto Zlaté Moravce vypisuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ZLATÉ MORAVCE
V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. b) a § 30f ods. 1 Zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce zašle alebo odovzdá
písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami
do 28.10.2020 12.00 hod.
na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach /podateľňa/ v uzatvorenej obálke
označenej

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!“
Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.11.2020 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
Funkčné obdobie: 6 rokov
Pracovný úväzok: 100%
Termín nástupu do funkcie: 01.12.2020, tento deň je súčasne dňom nástupu do práce.
Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
Kvalifikačné predpoklady
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
Iné predpoklady poľa zákona č.552/2003 Zb. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov:
– spôsobilosť na právne úkony
– bezúhonnosť
Náležitosti písomnej prihlášky
– osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj (e-mail, mobilný telefón)
– úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– štruktúrovaný životopis s prehľadom funkčného zaradenia v doterajších zamestnaniach, informáciou o vzdelaní, informáciou o absolvovaných kurzoch, školeniach a seminároch, informáciou o znalosti cudzích jazykov, počítačových
znalostiach a iných zručnostiach, ktoré bude kandidát považovať za potrebné zdôrazniť,
– údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4 písm. a) Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.), a to meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, rodné číslo, číslo platného občianskeho preukazu, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, adresa
trvalého pobytu, štátne občianstvo, štát narodenia, údaje rodičov – matka: meno, priezvisko, rodné priezvisko a otec:
meno a priezvisko. Pozn.: v zmysle §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení údaje potrebné na vyžiadanie
výpisu z registra trestov zašle Mesto v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej
prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu registra trestov.
– čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– koncepcia výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce v rozsahu min. 3-5 strán /A4, riadkovanie 1, písm.
Times New Roman/, v ktorej kandidát priblíži svoju predstavu výkonu funkcie hlavného kontrolóra.

Podrobnejšie informácie sa dozviete na adrese: www.zlatemoravce.eu
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TEKOV
uvádza

AFTER: SĽUB

1.-2.10.2020
Štvrtok 17.00
Piatok 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

Október 2020

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.

AKO DOSTAŤ DEDA Z DOMU

3.-4.10.2020
Sobota 17.00
Nedeľa 16.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

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

3.-4.10.2020
Sobota 19.00
Nedeľa 18.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

Oceňovaný film plný silných emócií inšpirovaný skutočným príbehom.
Čo sa stane s láskou, keď vám zostávajú tri mesiace života?

6.-7.a9.10.2020
Utorok 17.00
Streda 18.00
Piatok 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
9.-10.10.2020
Piatok 17.00
Sobota 17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
11.a18.10.2020
Nedeľa 16.00
Nedeľa 16.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

NÁDEJ

film USA
MN do 15 r.
105 min.
film USA
MN do 12 r.
100 min.
česky dab.
film NOR
MN do 12 r.
126 min.

ŽENSKÁ POMSTA

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

U LASSIE SA VRACIA
U MÁŠA A MEDVEĎ: MÁŠINE PESNIČKY

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

film NEM
MP sl. dab.
100 min.

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

BÁBOVKY

10.-11.-12.10.2020
Sobota 19.00
Nedeľa 18.00
Pondelok 17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

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.

13.-14.10.2020
Utorok 17.00
Streda 18.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

Strhujúca historická dráma nakrútená podľa skutočných udalostí, odhaľuje príbeh detí,
ktoré sa stali svedkami zázraku. Deťom sa zjavila v portugalskej Fatime Panna Mária.

FATIMA

film USA
MN do 12 r.
113 min.

15.-16.-17.-18.-19.10.2020
Štvrtok 18.00
Piatok
19.00
Film o Karlovi Gottovi, ktorého milovali generácie nielen u nás na Slovensku a v Česku,
Sobota 19.00
ale aj v zahraničí, vyvolal silné emócie. Dôverný pohľad do posledných dní maestrovho
Nedeľa 18.00
života, keď ho choroba ničila na nepoznanie. Pri predpremiére v Prahe diváci na konci
Pondelok 17.00
filmu plakali ako malé deti.
vstupné: zľ. 4€ a 5€

KAREL

PRE BALÍK PRACHOV

20.-21.10.2020
Utorok 18.00
Streda 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

Príbeh profesionálneho bankového lupiča, ktorý sa kvôli láske chce sám udať polícii
a zapletie sa do násilného konfliktu s dvomi skorumpovanými agentami FBI.
Tí ho plánujú obrať o jeho ulúpené peniaze.

KAREL

22.a24.a26.10.2020
Štvrtok 18.00
Sobota
19.00
Pondelok 17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
23.a25.10.2020
Piatok 19.00
Nedeľa 18.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

30.-31.10.a1.11.2020
Piatok 17.00
Sobota 17.00
Nedeľa 16.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

U

film USA
MN do 15 r.
99 min.

Film o Karlovi Gottovi, ktorého milovali generácie nielen u nás na Slovensku a v Česku,
ale aj v zahraničí, vyvolal silné emócie. Dôverný pohľad do posledných dní maestrovho
života, keď ho choroba ničila na nepoznanie. Pri predpremiére v Prahe diváci na konci
filmu plakali ako malé deti.

film ČR
MN do 12 r.
127 min.

NIGHTLIFE

film NEM
MN do 12 r.
111 min.
čes. dabing

Čo všetko sa môže stať počas jednej noci a jedného rande, ktoré sa začalo tak
romanticky a nádejne? Skoro všetko. Séria bláznivých situácií sa práve začína.
Berlín ešte nikdy nebol taký zábavný.

29.-30.-31.10.a1.11.2020
Štvrtok 17.00
Piatok 19.00
Sobota 19.00
Nedeľa 18.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

film ČR
MN do 12 r.
127 min.

KAREL

Film o Karlovi Gottovi, ktorého milovali generácie nielen u nás na Slovensku a v Česku,
ale aj v zahraničí, vyvolal silné emócie. Dôverný pohľad do posledných dní maestrovho
života, keď ho choroba ničila na nepoznanie. Pri predpremiére v Prahe diváci na konci
filmu plakali ako malé deti.

100% VLK

Tento animovaný rodinný film bude stopercentne zábavný a stopercentne chlpatý.
Každá svorka potrebuje svojho vodcu.

film ČR
MN do 12 r.
127 min.
film AUS
MP sl. dab.
90 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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