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V tomto čísle:
Nové
vozidlá
Technické služby si prevzali
nový nakladač, ktorý poslúži napríklad pri jarnom a jesennom zbere biologického
odpadu. Okrem toho dostali
aj nové umývacie vozidlo, na
kúpu ktorého získalo mesto
dotáciu z Environmentálneho fondu.
Čítajte na strane 2

Prehratý
spor
Dva roky trvajúci súdny spor
bol v septembri právoplatne
ukončený. Spor medzi Mestom
Zlaté Moravce a spoločnosťou
EAGLE s.r.o. sa týkal nezaplatenej faktúry za vypracovanie
konceptu a návrhu územného
plánu mesta.
Čítajte na strane 3

Prístrešok
pre bicykle
Prístrešok pre bicykle bol inštalovaný začiatkom jesene na
Žitavskom nábreží, v blízkosti zlatomoraveckej autobusovej stanice. Jeho kapacita je
tridsať bicyklov.
Čítajte na strane 3

Rozhovor
s prednostkou OÚ
Vyštudovaná právnička
Hana Kováčiková (40) nastúpila do funkcie prednostky
Okresného úradu Zlaté Moravce v polovici júla 2020. V rozhovore nám prezradila, aké boli
jej prvé kroky v úrade a aj to,
ako vyzerá práca prednostu.
Čítajte na strane 7

Zlatomoraveckí poslanci.

Samospráva bude čerpať štátnu
výpomoc v hodnote viac ako 260-tisíc eur
O čerpaní štátnej návratnej finančnej pomoci rozhodli zlatomoraveckí poslanci na 13. zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Peniaze sú určené na vykrytie výpadku
z príjmov, ku ktorému došlo v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súvislosti s niekoľkomesačnou
mimoriadnou situáciou
pre pandémiu COVID-19,
ktorá negatívne ovplyvnila reálne príjmy štátneho
rozpočtu z daní z príjmov
fyzických osôb za rok 2020,
ponúka zmluvne záväznú
návratnú finančnú výpomoc pre nehospodársku
činnosť samospráv z dôvodu v ýpadku príjmov
z podielových daní. Túto

bezúročnú pôžičku sa rozhodli prijať aj Zlaté Mo
ravce.
Na základe júnovej analýzy Ministerstvo financií
Slovenskej republiky odhadlo v ýpadok chýbajúcich daní pre mesto Zlaté
Moravce v sume 262 513
eur. Pomoc v rovnakej výške preto bude radnica žiadať od štátu.
„Tieto finančné prostriedky je potrebné použiť na
stanovený účel do konca

roka 2020, s prihliadnutím
na dodržanie podmienok
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti ich použitia,“
informovala radnica. Peniaze budú použité na bežný
chod samosprávy, ako napríklad na administratívnu
činnosť alebo prevádzku
a údržbu budov mesta.
Bezúročnú pôžičku zač
ne mesto splácať v roku
2024. Celú sumu plánuje
vrátiť do roku 2027 v štyroch ročných splátkach po
65 628,25 eura.

Peter Klimant
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Technické služby dostali nový nakladač
a umývacie vozidlo
Technické služby mesta Zlaté Moravce si prevzali nový
nakladač, ktorý poslúži napríklad pri jarnom a jesennom
zbere biologického odpadu. Okrem toho dostali aj nové
umývacie vozidlo, na kúpu ktorého získalo mesto dotáciu z Environmentálneho fondu.
Čelný nakladač značky
Norwit Kubota si Technické
služby (TS) prevzali začiatkom októbra 2020. Mesto
zaň zaplatilo 62 136 eur. „Nákup bol schválený mestským
zastupiteľstvom dňa 25. júna
2020 financovaním z úverových zdrojov,“ uviedla Miroslava Kováčová z Mestského
úradu v Zlatých Moravciach.
Podľa slov riaditeľa TS Jána

Koristu bude nakladač využívaný hlavne na skládke
komunálneho odpadu, kde
bude nakladať biologický
odpad. „Okrem toho bude
využívaný pri jarnom a jesennom zbere biologického odpadu po celom meste. Používať ho budeme aj
počas zimnej údržby mestských komunikácií,“ povedal
Korista.

„Tento typ stroja nám v minulosti chýbal. Tešíme sa, že
ho konečne máme. Ďakujem
vedeniu mesta a poslancom,
že schválili nákup tohto vozidla,“ dodal riaditeľ TS.

Umývacie vozidlo
V druhej polovici októbra
dorazilo do TS ďalšie nové
vozidlo, tentokrát sa jedná
o Mercedes Atego. Stroj je určený na umývanie a čistenie
plôch a komunikácií a je vybavený vysokoúspornou umývacou a čistiacou nadstavbou.
„Sme radi, že sme dostali ďalšie nové vozidlo. Primárne sa

bude používať v letných mesiacoch na umývanie miestnych komunikácií, polievanie záhonov a kríkov. Auto je
však využiteľné aj pri zimnej
údržbe ciest,“ povedal Korista.
Za vozidlo mesto zaplatilo
209 900 eur. Väčšinu z tejto
sumy pokryla dotácia z Environmentálneho fondu. Konkrétne šlo o čiastku 199 405
eur. Zvyšok doplatilo mesto
v rámci povinného spolufinancovania z vlastných zdrojov.

Peter Klimant
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Mesto prehralo súdny spor so spoločnosťou
EAGLE. Prišlo o takmer 43-tisíc eur
Dva roky trvajúci súdny spor bol v septembri právoplatne ukončený. Spor medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou EAGLE s.r.o. sa týkal nezaplatenej faktúry za
vypracovanie konceptu a návrhu územného plánu mesta.
Mesto Zlaté Moravce ešte
koncom roka 2011 uzatvorilo s firmou EAGLE s.r.o. zmluvu o dielo, predmetom ktorej
bolo vypracovanie konceptu
a návrhu územného plánu
Zlatých Moraviec. Spoločnosť
mala požadované dokumenty
vypracovať a dodať postupne v priebehu roka 2014 za
vopred dohodnutú sumu vo
výške takmer 58-tisíc eur.
Problém nastal v marci

2014. „Mestu bolo v tom čase
zo strany spoločnosti EAGLE
s.r.o. oznámené, že z dôvodu
oneskorenia dodávok od subdodávateľov, čo bolo v zmysle
zmluvy považované za vyššiu moc, nastane predĺženie
lehoty na dodanie predmetnej časti diela. Následne dňa
30. septembra 2014 predložila
spoločnosť EAGLE s.r.o. Mestu
Zlaté Moravce Koncept územného plánu Zlatých Moraviec

spolu s faktúrou na úhradu
sumy vo výške 59 988 eur.
K uvedenému dokumentu
sa vyjadril Okresný úrad Nitra
ako aj Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja. Danému
Konceptu boli vytknuté nedostatky,“ vyjadrila sa právnička mesta Michaela Uličná
Ivanová.
Mesto Zlaté Moravce sa dňa
30. októbra 2014 rozhodlo odstúpiť od zmluvy a spoločnosti EAGLE uhradilo sumu len vo
výške 32 033,50 eur. „Spoločnosť EAGLE s.r.o. podala v roku
2018 proti Mestu Zlaté Moravce žalobu o zaplatenie sumy

27 954,50 eur, to jest rozdiel
medzi fakturovanou sumou
a zaplatenou sumou,“ povedala právnička.
Uvedené súdne konanie
bolo právoplatne ukončené
16. septembra 2020, a to rozsudkom Krajského súdu v Nitre. Mesto tento spor prehralo a na základe rozhodnutia
súdu uhradilo spoločnosti
EAGLE s.r.o. sumu vo výške
27 954,50 eur vrátane úrokov z omeškania vo výške 14
923,11 eur a nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 eur.
Peter Klimant

V Moravciach pribudol uzamykateľný prístrešok
pre bicykle
Prístrešok pre bicykle bol inštalovaný začiatkom jesene na Žitavskom nábreží, v blízkosti zlatomoraveckej
autobusovej stanice. Jeho kapacita je tridsať bicyklov.
Na vybudovanie prístrešku
získalo mesto nenávratný finančný príspevok v hodnote 33 505 eur. Dotácia bola
poskytnutá z Ministerstva

dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rámci podpory rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky na Slovensku.
Celkové oprávnené výdavky

projektu boli 35 262 eur. Rozdiel doplatilo mesto v rámci
povinného spolufinancovania.
Nový prístrešok je riadne
opláštený, zastrešený a uzamykateľný. Vstup bude možný len na základe autorizácie.
Jeho kapacita je tridsať bicyklov.

Zlatomoravecká samospráva dúfa, že táto cyklistická
novinka dopomôže k rozvoju nemotorovej dopravy
v našich uliciach, čím by sa
prispelo aj k šetreniu životného prostredia.

Peter Klimant
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Mesto to nevzdáva, opakovane žiada dotáciu na
opravu Kaštieľa Migazziovcov
Mesto Zlaté Moravce má záujem o komplexnú obnovu
našej najznámejšej kultúrnej pamiatky – Kaštieľa Migazziovcov. Na tento účel žiada o nenávratný finančný
príspevok v hodnote 950-tisíc eur z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Žiadosť o dotáciu na opravu kaštieľa si mesto nepodáva po prvýkrát. V minulosti
to skúšalo už tri razy, zakaždým neúspešne. Vedenie našej samosprávy preto dúfa,
že tentoraz to vyjde.
Podanie žiadosti odsúhlasili poslanci na 13. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vyčíslené na rovný
jeden milión eur. Dotácia pritom môže pokryť až 95 percent z tejto sumy. Zvyšok by

zaplatilo mesto v rámci povinného spolufinancovania.
„Projekt sa zameriava na
výmenu otvorových konštrukcií na Kaštieli Migazziovcov – výmena okien a dverí
a úplná oprava fasády a erbu,
nakoľko fasáda na objekte je
značne poškodená a poodlupovaná, na erb sa už podpísal zub času a hrozí jeho
odpadnutie, okná na objekte sú znehodnotené a neplnia svoju funkciu,“ informuje
samospráva. Vďaka tomu má
dôjsť k zníženiu energetickej

náročnosti objektu a nakoľko
je kaštieľ aj kultúrne a spoločensky využívaný, cieľom
projektu je aj jeho zatraktívnenie a zvýšenie jeho estetickosti.
Okrem toho sa počíta aj
so zatraktívnením interiéru
budovy. To sa má dosiahnuť

najmä prostredníct vom
opravy sociálnych zariadení na prízemí, vybudovaním
bezbariérového prístupu
a úpravou informačnej kancelárie vrátane jej vnútorného vybavenia.
Peter Klimant

Hasiči zasahovali na Žitavskom nábreží, hrozilo
vyliatie Žitavy
Prvá polovica mesiaca október bola v znamení intenzívnych dažďov. Rieky sa zo svojich korýt vylievali všade na
Slovensku. Zalarmovaní boli hasiči a mestskí policajti aj
v Zlatých Moravciach. Zasahovali na Žitavskom nábreží.
Ako informoval náčelník
Mestskej polície v Zlatých
Moravciach Marián Takáč,
hlásenie o nebezpečnom
stúpaní rieky Žitavy v lokalite Žitavské nábrežie prišlo
na Mestskú políciu v stredu
14. októbra 2020 zhruba po

siedmej hodine večer.
„Situácia na tomto úseku začínala byť kritická. Zostávalo
približne desať centimetrov
do vyliatia rieky zo svojho koryta. Na miesto prišiel zasahovať dobrovoľný hasičský
zbor, hliadka Mestskej polície,

hliadka miestnej Občianskej
poriadkovej služby a miesto
prišli obhliadnuť aj príslušníci Hasičského a záchranného
zboru,“ povedal Marián Takáč.
Na najkritickejšom mieste bola postavená takzvaná
norná stena, ktorá mala v prípade vyliatia vody zabrániť
jej ďalšiemu postupu k rodinným domom. „K vyliatiu rieky nakoniec nedošlo. Hliadka

Mestskej polície monitorovala
situáciu až do ranných hodín,“
uviedol Takáč.
Stena bola z miesta odstránená dopoludnia 15. októbra
po tom, čo hladina Žitavy
klesla zhruba o jeden meter.
Na iných úsekoch Žitavy na
území mesta Zlaté Moravce
sa podobné problémy nezaznamenali.
Peter Klimant
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V zlatomoraveckej nemocnici oslávili lekári ,,svoj deň“
Sú tu pre nás vtedy, keď sme chorí a je nám najťažšie.
Obetavo sa o nás starajú a robia všetko možné aj nemožné, aby nám, pacientom, pomohli a aby nám uľavili. Ich
práca je mimoriadne náročná, vyžaduje si stopercentné
sústredenie, profesionalitu, ale aj veľkú mieru ľudskosti.
Byť lekárom je celoživotné poslanie a práve im patrí 1.
október - Medzinárodný deň lekárov. V Nemocnici AGEL
Zlaté Moravce pracuje 24 lekárov, ktorí sa denne starajú
o to najdôležitejšie, čo máme – o naše zdravie.
V zlatomoraveckej nemocnici poskytujú zdravotnú starostlivosť pre takmer 45-tisíc
obyvateľov spádovej oblasti.
Celkovo tu pracuje 24 lekárov, pričom mužov je dvojnásobne viac. „Niektorí z našich
lekárov u nás pracujú takmer
40 rokov, tento rok sme niekoľkých nových zamestnali,“
hovorí Nina Horniaková, námestníčka pre úsek zdravotnej starostlivosti a dodáva,
že situácia v zdravotníctve je
však taká, že aj v Nemocnici
AGEL Zlaté Moravce im posily chýbajú. „Chýbajú nám
lekári špecialisti, najmä v odbore chirurgia, vnútorné lekárstvo, geriatria a kardiológia. Radi by sme privítali aj
mladých absolventov.“
Pracovať ako lekár a denne
zachraňovať životy si vybral
a neľutuje ani Jozef Hanzel,
primár chirurgického oddelenia. „Každý človek má od

prírody dané nejaké gény,
vlohy a predpoklady svojho
ďalšieho pôsobenia. Keďže
nie som veľmi matematicky a fyzikálne orientovaný,
prevládali u mňa humanitné
vedy. A medicína napĺňala
a aj napĺňa moje predstavy o charaktere práce, ktorá ma baví, zaujíma a ktorej
som sa chcel venovať celý
pracovný život. Nesklamala
ma a  v mojej práci chirurga som sa v mnohých prípadoch presvedčil, že som
sa rozhodol správne. Záchrana ľudského života je
najväčší úspech vašej práce,“ uviedol.
Vedúca lekárka fyziatrie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie Dana Polákova
mala vo výbere povolania
jasno už od detstva: „Väčšina lekárov vraví, že sa stali lekármi z túžby pomáhať
druhým. Keďže podľa mamy

Dana Poláková
som už v 6. rokoch vravela,
že chcem byť lekárkou, a to
pravdepodobne zo zvedavosti, ako to v ľudskom tele
funguje. V dvanástich rokoch som si to utvrdila, keď
ma počas hospitalizácie na
detskom oddelení v Nitre
ohromila múdrosť a láskavosť pána primára Zrubca,
tak som aj zatúžila byť taká
múdra, aby som vedela vyliečiť choroby ľudí a láskavosťou im pomáhala preniesť
sa cez útrapy chorôb a aby
som si za to u ľudí vybudovala rešpekt a úctu. Taká je
pravda. Vďačnosť pacientov
mi dáva nádej, že sa mi to
podarilo, hoci v súčasnosti
mnohí pacienti lekárov a ich
odporúčania nerešpektujú

a stráca sa pomaly aj úcta
k nim.“
Všetkým lekárom bez ohľadu na vek, špecializáciu,
miesto výkonu práce, pohlavie patrí za nás všetkých
veľké ďakujem.
Zdravotná starostlivosť
je v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce zabezpečovaná
na súčasných 58 lôžkach na
4 lôžkových oddeleniach,
4 nelôžkových oddeleniach
a 10 špecializovaných ambulanciách.

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK

V Zlatých Moravciach vyrastie nabíjacia stanica
pre elektromobily
Majitelia elektromobilov budú môcť v Zlatých Moravciach čoskoro využívať novú elektronabíjaciu stanicu pre
svoje vozidlá. Vyrastie na parkovisku pri „Kocke“ - budove Strediska občianskej vybavenosti na Duklianskej ulici.
Mesto získalo na vybudovanie elektronabíjacej stanice na základe žiadosti nenávratný finančný príspevok od
Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky vo výške 5-tisíc eur. Celkové oprávnené výdavky projektu sú
vo výške 9-tisíc eur. Rozdiel doplatí mesto v rámci

povinného spolufinancovania.
Elektronabíjacia stanica by
mala byť postavená do konca novembra 2020. Bude
ponúkať možnosť nabíjania
pre dve vozidlá súčasne na
dvoch vyhradených parkovacích miestach.
Nabíjanie áut bude riadne

spoplatnené. Mestskú elektronabíjaciu stanicu bude
prevádzkovať súkromná
spoločnosť GTIS charging SK
s.r.o.. Tá bude podľa dohody
platiť samospráve dve percentná z celkovej tržby stanice.
Peter Klimant
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Nemocnica AGEL Zlaté Moravce zlúčila oddelenia
JIS a OAIM
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce v rámci zvyšovania
a zabezpečovania kvality bezpečnosti poskytovanej
zdravotnej starostlivosti pristúpila k zlúčeniu Jednotky
intenzívnej starostlivosti a Oddelenia anesteziológie
a intenzívnej medicíny. Táto organizačná zmena pomôže
nemocnici, personálu, ale najmä pacientom.
Rozhodnutie nadväzuje
na doteraz platné usmernenie o smerovaní akútnych pacientov cestou Ambulancie
záchrannej zdravotnej služby
na urgentné príjmy Nemocnice Nitra, resp. Levice, ktoré
majú pacientov v závažnom
stave prevziať. ,,Zlúčením JIS
a OAIM sa vytvorí jedno pracovisko intenzívnej starostlivosti so šiestimi lôžkami (OMIS),
ktoré v prípade eventuálneho
zlyhania vitálnych funkcií pacienta je vybavené aj možnosťou umelej pľúcnej ventilácie

a potrebným monitoringom,“
vysvetľuje predseda predstavenstva Nemocnice AGEL
Zlaté Moravce Miroslav Jaška. Táto zmena umožní zefektívniť na novom oddelení po
personálnej a technickej stránke starostlivosť   o pacientov
v ťažkom stave. Po stabilizácii
stavu bude pacient smerovaný na ďalšiu diagnostiku a liečbu podľa ochorenia na vyššie
pracovisko Nemocnice Nitra,
resp. Levice.
Rozhodnutie bude prínosom aj pre lepšie pracovné

nasadenie lekárov, sestier
a ďalšieho zdravotníckeho personálu vo vzťahu k pacientom.
„Podarilo sa nám tým predísť
aj možným problémom s nedostatkom kvalifikovaného
personálu počas nepretržitej
prevádzky. Rovnako sa zefektívnia opatrenia, prijaté v súvislosti
s prevenciou šírenia pandémie

koronavírusu COVID-19,“ vysvetlil ďalšie pozitívne aspekty
zmeny Miroslav Jaška. Zlatomoravecká nemocnica patrí
do skupiny AGEL od 1. januára
2017, jej spádovú oblasť tvorí
cca 45 000 obyvateľov.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK

Zdravie máme vo vlastných rukách
Umývanie rúk patrí medzi základné hygienické návyky,
ktoré by každý z nás mal dodržiavať. Deň 15. október je
Svetovým dňom umývania rúk a jeho cieľom je poukázať
na to, že práve tento jednoduchý úkon je veľmi dôležitý
pri prevencii rôznych infekčných chorôb.

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com, ivabalk
Umývanie rúk správnym spôsobom je mimoriadne dôležité,
pretože môže zabrániť vzniku
a šíreniu širokého spektra infekcií. Až 80 % infekcií sa šíri práve dotykom. Ako sa teda ruky
správne umývajú? „Najskôr si

ruky musíme namočiť vodou,
použijeme dostatočné množstvo mydla, najvhodnejšie pomocou dávkovača. Krúživým
pohybom si šúchame dlane,
potom dlane položíme jednu
cez druhú a prepletieme prsty.

Zameriame sa na umývanie
končekov prstov, krúživým pohybom umývame aj oba palce,
končekmi prstov umývame dlane z vnútornej strany. Po umytí
obe dlane opláchneme a ruky
poutierame dosucha jednorazovými papierovými utierkami.
Vodovodnú batériu zavrieme
pomocou papierovej utierky.
Ruky umývame po dobu aspoň 40-60 sekúnd,“ vysvetľuje
námestníčka Nemocnice AGEL
Zlaté Moravce pre ošetrovateľstvo Beáta Králiková.
Zdravotníci poukazujú aj na
potrebu hygieny rúk práve
v zdravotníckych zariadeniach.
„Hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie
nozokomiálnych, teda nemocničných nákaz. Ide o najľahší,
veľmi jednoduchý a efektívny
spôsob, ktorým ochránime

nielen personál, ale aj samotných pacientov, avšak za predpokladu, že ho budeme vykonávať správne. Je to jeden
z nástrojov hodnotenia poskytovania bezpečnej a kvalitnej
zdravotnej starostlivosti,“ hovorí
námestníčka.
Koľkokrát si máme ideálne
denne ruky umývať, to vám
presne žiaden odborník nepovie. Dôležité ale je, aby sme si
ruky umyli po toalete, po príchode z exteriéru, ale aj po
návšteve nemocnice. „Správna
hygiena rúk je aj súčasť osobnej hygieny pred jedlom a po
jedle, pri chorobe alebo pri
akomkoľvek pocite, že máme
ruky znečistené,“ dodáva Beáta Králiková.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK
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Hana Kováčiková je novou prednostkou Okresného
úradu Zlaté Moravce. Aké boli jej prvé kroky v úrade?
Vyštudovaná právnička Hana Kováčiková (40), pochádzajúca z obce Úľany nad Žitavou, nastúpila do funkcie
prednostky Okresného úradu Zlaté Moravce v polovici
júla 2020. V rozhovore nám prezradila, aké boli jej prvé
kroky v úrade a aj to, ako vyzerá práca prednostu.

Stali ste sa prednostkou Okresného úradu
Zlaté Moravce. Čo to
pre vás znamená?
V prvom rade cítim veľkú zodpovednosť. Ako voči
štátu, tak voči občanom. Do
funkcie prednostu som išla
s veľkým odhodlaním, ktoré
pretrváva dodnes a čím viac
sa zžívam s danou problematikou, tým viac sa cítim
ako človek na správnom
mieste.

Kde všade ste v minulosti pôsobili?
Absolvovala som právnickú fakultu, po vykonaní rigoróznej skúšky mi bol udelený titul JUDr. Počas štúdia
som vykonávala prácu stážistu v Kancelárii NR SR na
Odbore legislatívy a aproximácie práva a neskôr prácu
stážistu v Európskom parlamente. Po ukončení štúdia
som nastúpila na pozíciu
vyššieho súdneho úradníka na Krajskom súde v Nitre.
Odtiaľ moje kroky smerovali
na Ministerstvo kultúry SR,
kde som pôsobila vo funkcii riaditeľky odboru autorského práva. Následne som
pracovala v advokácii.

nebezpečné, napr. archívne
skrine, z ktorých sa na zamestnankyňu viackrát vysypali ťažké, archívne spisy,
ďalej absenciu zasadacej
miestnosti úradu a podobných vecí by som vedela menovať veľa. Popritom
som, samozrejme, spoznávala agendu úradu do hĺbky,
slabé a silné stránky, ktoré
stále analyzujem, nakoľko
mojim cieľom je to, aby
náš prístup k občanom bol
proklientský a aby občania
boli spokojní s vybavením
každej žiadosti, resp. oprávnenej požiadavky.

Aké najväčšie nedostatky na úrade vidíte
a naopak, aké pozitíva tam sú?
Negatíva sú najmä v nedostatku materiálneho zabezpečenia, od tonerov do
tlačiarní cez telefóny až po
obyčajné perá. Je to problém, ktorý pretrváva viacero rokov a až po nástupe do
funkcie prednostu som zistila, že je to skutočne zlé. Posledné mesiace však ukazujú,
že situácia sa mení k lepšiemu a teším sa, že som jej súčasťou.

Aké boli vaše prvé
kroky na čele okresného úradu?

Plánujete zavádzať
nejaké výraznejšie
zmeny?

Na začiatku som začala riešiť hlavne praktické
problémy, ktoré trápili zamestnancov už niekoľko
rokov a ktoré boli až životu

Zatiaľ sa k tomu neviem
vyjadriť. Chcem si urobiť
personálny a organizačný
audit, avšak nevylučujem
to.

Hana Kováčiková

Ako vyzerá práca
prednostu? Čo všet
ko je vo vašej kompetencii?
Prednosta okresného úradu riadi a zodpovedá za činnosť okresného úradu. Podrobný opis činností by ste
našli v Smernici Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142 z 1. októbra
2013, ktorou sa upravujú
podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu
v znení smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 79/2014 a je ich
pomerne veľa.
Posledné dva týždne sa
však venujem najmä Krízovému štábu okresu Zlaté
Moravce, ktorému predsedám, Bezpečnostnej rade
okresu Zlaté Moravce a Bezpečnostnej rade kraja Nitra,
kde som prizvaný člen, ktoré
riešia problematiku celoplošného testovania obyvateľstva. Súčasťou mojej práce

je aj reprezentačná funkcia,
kým nám to situácia dovolila, zúčastnila som sa viacerých kultúrnych akcií v rámci
okresu.

Ako vnímate región
Zlatých Moraviec?
V regióne sa pohybujem
viac ako 10 rokov. Fascinuje
ma príroda, lesy, jeho pestrosť a rozmanitosť. Mám
rada hubárčenie, a preto
veľa času trávim v tunajších
lesoch, kde sa človek možno
viac nachodí, aby šiel domov
aspoň s poloplným košíkom.
Je to však pre mňa veľký relax
a v tejto ťažkej dobe je pre
mňa práve príroda tohto regiónu nabíjačkou pozitívnej
energie. Okrem iného obdivujem taktiež tradície a folklór tohto okresu, verím, že
situácia bude čoskoro priaznivá a na podujatia tohto charakteru sa budem vždy veľmi
tešiť.
Peter Klimant
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Len 21-ročná Lucia napísala úspešný román pre ženy
Lucia Baťová (21) zo Žitavian vydala v tomto roku svoj
prvý knižný román pod názvom Poučená životom. Mladá študentka masmediálnej komunikácie nám bližšie
predstavila svoju knihu a prezradila aj to, či chystá jej
pokračovanie.
Prvé vydanie románu Poučená životom vyšlo v júli 2020.
Ako nám vysokoškoláčka Lucia prezradila, knihu začala
písať ešte na strednej škole
a bolo jej snom ju dokončiť
a vydať. „Hlavnú líniu príbehu
som mala vymyslenú a detaily
sa formovali postupne. K jej
napísaniu ma inšpiroval život.
Vždy som intenzívne sledovala a vnímala svet okolo seba,
ktorý mi ponúka veľa inšpirácií. Ale najviac inšpirácie pochádza z mojej mysle a duše,“
povedala Lucia.
Román sleduje osudy mladej siroty menom Rút. Tá podľa slov autorky nevie, kým je
a cíti sa byť v živote stratená.
„Podarí sa jej odísť do Kanady
– strážiť deti. Je to jej cesta poznania seba samej, cesta zmierenia sa s minulosťou a prijatia okolností, ktoré nedokáže
zmeniť,“ vysvetľuje Lucia.

Rút stretne v Kanade Matthewa, ktorý celý príbeh
„zamotá“. „Matthew si prežil
všeličo. Má za sebou rozhodnutia, ktoré ľutuje, a naopak
aj také, na ktoré je hrdý. Snaží sa kráčať životom správne
a odvážne, no nie vždy je to
ľahké. Keď sa životy týchto
dvoch ľudí stretnú, stanú sa
nečakané veci. Pre oboch je to
obrovská škola života a lásky,“
prezrádza autorka.

Chystá pokračovanie
Poučená životom sa už krátko po svojom vydaní stala,
najmä v našom regióne, veľmi obľúbenou knihou. Román
má vysoké hodnotenie a kopec pozitívnych komentárov
aj na webe jedného z najznámejších slovenských kníhkupectiev. „Som šťastná a vďačná, že sa moja kniha ľuďom
páči, siahajú po nej a posúvajú

Lucia Baťová
ju priateľom a rodine. Dostávam pozitívne ohlasy, či už
osobne alebo cez sociálne
siete. Čitatelia sa najčastejšie
zhodnú na tom, že sa nevedia
dočkať druhej časti a kniha sa
číta ľahko a rýchlo,“ vyjadrila
sa ku svojmu úspechu Lucia.
Zaujímalo nás, či sa jej
úspešný román skutočne dočká pokračovania a kedy by to

mohlo byť. „Áno. Momentálne píšem pokračovanie k tejto knihe a chcela by som, aby
druhá časť vyšla v priebehu
budúceho roka,“ odpovedala mladá spisovateľka. Žiadne
detaily z pripravovanej knihy
nám ale prezradiť nechcela.

Peter Klimant

Študentská kvapka krvi 2020
Rád sa miešaš druhým do života? Väčšina z nás sa občas
mieša do života druhých ľudí - niekedy radou, inokedy
pomocou. Slogan tohtoročnej Študentskej kvapky krvi
chce pripomenúť, že každý, kto daruje krv, výrazne mení
a zlepšuje zdravie a život druhého človeka. Zamiešajte
sa aj vy, pridajte sa k tohtoročnej kampani a darujte krv!
26. ročník kampane potrvá
päť týždňov – začína 19. októbra a končí 20. novembra

2020. Študentská kvapka krvi
prebieha v čase, keď sa kvôli
pandémii COVID-19 sprísňujú

opatrenia v celej krajine.
V tejto situácii sú však pravidelní darcovia krvi ešte dôležitejší.
Mobilné odbery krvi boli
síce v celej krajine zrušené,
krv je však stále možné darovať na odberových pracoviskách Národnej transfúznej
služby SR a na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc. „Ak ste
zdraví a spĺňate aj ďalšie
podmienky darovania krvi,
neodkladajte svoje rozhodnutie na neskôr, teraz je vaša

pomoc mimoriadne dôležitá,“ zdôrazňuje Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka
Slovenského Červeného kríža. „Darcovia krvi sa v tomto
mimoriadnom období musia
vopred objednať na presný
čas. Preto ak chcete darovať
krv, skontaktujte sa čím skôr
s najbližším odberovým pracoviskom a dohodnite si najbližší termín,“ dopĺňa.
Ďakujeme, že sa miešate
druhým do života!
Slovenský Červený kríž
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Krása paličkovanej čipky
Veľkou záľubou vo výtvarnej tvorbe Ľudmily Vidovej
zo Zlatých Moraviec sa stala v roku 1974 paličkovaná
čipka. Za svoju doterajšiu umeleckú činnosť dosiahla
nemalé úspechy.
Výtvarná tvorba Ľudmily Vidovej je celé desaťročia dobre
známa širokej kultúrnej verejnosti. Dlhé roky viedla k výtvarnému umeniu aj svojich
žiakov. Od maľovania obrazov
prešla rôznymi výtvarnými
technikami až k paličkovaniu,
ktoré jej najviac prirástlo k srd-

ceny za kolekciu paličkovanej
čipky ako úžitkového umenia
na Okresnej amatérskej výtvarnej tvorbe v Nitre roku
1988. O rok neskôr na Krajskej
súťaži v Bratislave, kde za paličkovanú čipku bola ocenená Čestným uznaním a v roku
1989 si z Celoslovenskej ama-

z Velčíc a Helene Tomajkovej
zo Zlatých Moraviec.

Stará ľudová tradícia
našich predkov
Paličkovanie na valci je náročná práca, ktorá si vyžaduje veľkú trpezlivosť. Má svoje
osobité čaro a nakoniec prináša o to väčšiu radosť z vyhotovenia vlastného umeleckého
diela. Za pomoci paličiek sa
dajú vykúzliť z jemných nitiek
zaujímavé tvary, ako krása
ženskej postavy, rôzne úžitkové predmety, obrazy alebo
nádherné interiérové prestieranie a pod..
„Tvorba ma napĺňa láskou k výtvarnému umeniu.

cu a dlhé roky patrí k prioritnej tvorbe. Svojou prevažne
realistickou výtvarnou tvorbou sa najskôr predstavila na
výstavách členov výtvarného krúžku pri Závodnom klube odborov Calex v Zlatých
Moravciach. Rada spomína na
tieto spoločné výstavy s kolektívom zlatomoraveckých
výtvarníkov a účasť na rôznych prezentáciách výtvarnej tvorby.
Prvým úspechom majsterky čipkovania bolo získanie 3.

térskej tvorby vo Výtvarnej
Dubnici odniesla diplom. Zaujímavou umeleckou tvorbou
paličkovania sa predstavila aj
v MSKŠ v Zlatých Moravciach
na Vianočnej výstave ručných
prác Občianskeho združenia
Prílepčianka v roku 2011. Táto
tematicky bohatá výtvarná
tvorba úžitkového umenia
v našom regióne učarila aj vedúcej združenia a iniciátorke
výstavy Anne Michalkoc-Kudrejovej z Prílep, Anne Šabovej
z Obýc, Matilde Zemanovej

Mojím snom bolo usporiadať
samostatnú autorskú výstavu.
K tomu bolo potrebné ešte
veľa tvorivých síl a kreatívnych
nápadov. V súčasnosti ma
opäť láka realizovať sa maľovaním obrazov jednou z mojich obľúbených výtvarných
techník,“ ako hovorí majsterka
paličkovanej čipky.
Technika paličkovanej tvorby na Slovensku má svoju
bohatú tradíciu v podtatranských oblastiach. Motiváciu
v nej nachádzajú aj výtvarní
umelci v našom regióne pre
zachovanie starej ľudovej tradície našich predkov.
Anton Kaiser
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Zápisky z mestskej kroniky: Ako prebiehala
Nežná revolúcia v Zlatých Moravciach?
Dňa 17. novembra si pripomenieme 31. výročie Nežnej
revolúcie, ktorá znamenala začiatok slobody a demokracie v našom štáte. Do týchto významných udalostí
našich novodobých dejín sa zapojili aj Zlaté Moravce.
Podobne ako inde, aj u nás
sa iniciatívy najskôr chopili miestni študenti. Hovorí o tom záznam z Kroniky
Zlatých Moraviec: „Všetko
to, čo sa doteraz hovorilo
len v úzkom kruhu a nie nahlas, prešlo do kolektívov,
prešlo na zhromaždenia, na
námestia. Dňa 27. novembra zorganizovali miestni
študenti z Gymnázia Janka
Kráľa a SPTŠ v Zlatých Moravciach míting.“
Toto stretnutie malo podľa kroniky dokonca zelenú
od mestského národného
výboru. Zhromaždenie sa
zišlo o 14.00 hodine na amfiteátri v Moravciach. „V amfiteátri sa zišlo okolo 4000

ľudí. Na javisku sa vystriedali desiatky rečníkov, ktorí
žiadali odstúpenie vládnych
činiteľov i odstúpenie niektorých predstaviteľov nášho mesta, zrušenie článku
ústavy o vedúcej úlohy KSČ,
slobodné demokratické voľby za účasti viacerých politických strán, vyšetrenie zásahu poriadkových síl proti
demonštrantom v Prahe,
slobodu svetonázoru,“ informuje kronika.

Verejnosť proti
násiliu
Počas revolučných dní mal
v Zlatých Moravciach veľmi
dôležitú úlohu aj štátny podnik Calex, kde sa sformovala

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com, OpenClipart-Vectors

zlatomoravecká Verejnosť
proti násiliu (VPN). Podľa
kroniky sa v meste začala
postupne pripravovať protestná manifestácia občanov
VPN z Calexu. Tá sa konala
šiesteho decembra 1989.
„Boli vznesené pripomienky na prácu straníckych
organizácií, na problémy
v podniku Calex i v meste. Bola vznesená kritika na
Nitriansky Hlas orgán OV KSS
a Rady ONV i k práci okresných straníckych orgánov,“
uvádza sa v kronike.
V zápiskoch sa ďalej dozvedáme, že tu vystúpili aj traja
herci z bratislavských divadiel. Konkrétne to bol Ivan
Krivosudský, Július Pántik
a Július Vašek. Touto správou
sa v zlatomoraveckej kronike končí mapovanie revolučných dní, ktoré sa odohrali
v našom meste.

Nežná revolúcia
Nežná revolúcia prebiehala v čase od 17. novembra
do 29. decembra 1989. Mala
pokojný, nekrvavý charakter, z čoho aj pochádza názov „nežná“. Jej dôsledkom
bolo odstránenie komunistického režimu v Československu.
Iniciátormi revolúcie boli
študenti, ku ktorým sa pridali herci, umelci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. Na Slovensku bola
vytvorená Verejnosť proti
násiliu a v Česku Občianske
fórum. Šlo o hnutia, ktoré
po krajine organizovali mohutné demonštrácie. V decembri 1989 rezignovala komunistická federálna vláda.
Prvé slobodné parlamentné
voľby sa uskutočnili v júni
1990.
Peter Klimant
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Októbrové dni pre zdravie v Základnej škole
Mojmírova
Október je mesiac, ktorý sa nesie v znamení mnohých
významných dní. Dva z týchto dní sú v tejto mimoriadne citlivej a ťažkej dobe obzvlášť dôležité. Ide o Svetový
deň duševného zdravia, ktorý sa oslavuje 10. októbra
a Svetový deň výživy, ktorý pripadá na 16. októbra.
Pripomenuli sme si ich aj my v našej škole.
Problematikou duševného
zdravia sa zaoberá Svetová
federácia duševného zdravia a pre tento rok vytýčila
tému: „Duševné zdravie pre
všetkých. Väčšie investície –
väčší úspech“ . Mental Health for all. Greater Investment
– Greater Access. Vytýčila ju
ako reakciu na celosvetovú
situáciu s pandémiou, ale aj
na celkovú situáciu ohľadom
duševného zdravia, ktoré je
tak často podceňované. Duševné zdravie má v týchto
časoch prioritu viac, ako kedykoľvek predtým. Svet zažíva bezprecedentný vplyv
aktuálnej globálnej situácie,
kvôli COVID-19, a to, samozrejme, ovplyvňuje aj duševné zdravie miliónov ľudí.
Vieme, že úrovne úzkosti,

strachu, izolácie, sociálneho dištancovania a rôznych
iných reštrikcií, neistota
a emocionálne vypätie sa
stali tak rozšírené, pretože
celý svet sa snaží dostať vírusovú pandémiu pod kontrolu a nájsť všetky možné
riešenia. Duševné zdravie je
ľudské právo a má byť dostupné pre všetkých ľudí na
celom svete. Na Slovensku
sa touto problematikou zaoberá Liga za duševné zdravie, ktorá vedie Linku dôvery
Nezábudka. O tejto ťažkej,
ale dôležitej téme sme sa
rozprávali na hodine etickej
výchovy so žiakmi 9. ročníka.
Ako motivácia k téme poslúžili obrázky na stránke Ligy
proti rakovine a tiež zaujímavé video o duši. Žiakov

zaujala otázka: „Váži duša
21 gramov?“ Popri diskusii
o duši, duševnom zdraví vyjadrovali žiaci svoje pocity na
papier. Vznikli tak jednoduché, čierno – biele ale zaujímavé práce.
Ďalším dôležitým októbrovým dňom je Svetový deň výživy (potravy) – World food
day, ktorý sa oslavuje už od
roku 1981. Aj tento sviatok
je ovplyvnený situáciou vo
svete a FAO (Organizácia pre
výživu a poľnohospodárstvo)
taktiež zareagovala. Zvolila
tému pre tento rok: Grow,
Nourish, Sustain. Together
(Pestujte, Vyživujte, Udržiavajte. Spolu). Globálna zdravotná kríza COVID-19 bola
časom na zamyslenie sa nad
vecami, ktoré si skutočne vážime a nad našimi najzákladnejšími potrebami. Táto neistá doba spôsobila, že mnohí
z nás znova vzbudili vďaku za
vec, ktorú niektorí považujú za samozrejmosť a mnohí sa zaobchádzajú bez nej:
jedlo. Jedlo je podstatou života a základom našich kultúr
a spoločenstiev.
Zachovanie prístupu k bezpečným a výživným potravinám je a naďalej bude podstatnou súčasťou reakcie na
pandémiu COVID-19, najmä

pre chudobné a zraniteľné
komunity, ktoré sú pandémiou a následnými hospodárskymi šokmi zasiahnuté
najviac. V takomto okamihu
je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, uvedomiť si
potrebu podpory našich potravinových hrdinov - poľnohospodárov a pracovníkov v celom potravinovom
systéme, ktorí sa starajú o to,
aby sa jedlo dostalo z farmy
na vidličku aj pri poruchách
tak bezprecedentných ako
súčasná kríza COVID-19. Aby
sme zdôraznili význam jedla
v našich životoch, pripravili
sme pre žiakov 7.ročníka prezentáciu k tomuto dňu. Počas nej si žiaci pochutili na
zdravom ovocí a podporili
myšlienku „Spolu vitamínov
zjeme viac.“ Aj žiaci sa aktívne zapojili a vytvorili krásne
projekty. Prezentáciou pred
spolužiakmi dokázali svoje
vedomosti z problematiky
vitamínov, ovocia, stopových
prvkov, minerálov, pitného
režimu, potravovej pyramídy
a pod.. Projekty si pripravili aj žiaci 6.ročníka a na hodine biológie ich odprezentovali svojim spolužiakom.
Všetky projekty boli krásne
pripravené, ale z mnohých
(pokračovanie na str. 12)
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Farnosť Zlaté Moravce sa prispôsobila dobe,
omše vysiela online

Od 15. októbra 2020 až do odvolania platí na Slovensku všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka
aj bohoslužieb. Farnosť Zlaté Moravce sa preto rozhodla
robiť neverejné omše, ktoré sú prostredníctvom internetu vysielané naživo.
Neverejné bohoslužby sa
v Kostole svätého Michala Archanjela konajú vždy v pondelok až piatok o 17.00 hodine
a v sobotu a v nedeľu o 9.00 hodine. Všetky sv. omše sú vysielané naživo na youtube kanáli
Farnosť Zlaté Moravce.
„Chcem sa poďakovať Lukášovi Kazíkovi a firme LKstudio,

že nám poskytli techniku na vysielanie a naučili nás vysielať sv.
omše online. Momentálne postačuje na zabezpečenie priameho prenosu jedna osoba,
ktorá obsluhuje kameru. V tejto
službe sa striedajú traja obetaví
farníci, ktorým taktiež ďakujem
za ochotu,“ vyjadril sa farár Zlatých Moraviec Peter Štálnik.

Farnosť vysielala bohoslužby už na jar počas prvej vlny
pandémie koronavírusu. Ako
nám zlatomoravecký kňaz
prezradil, hlavne v tom období to pre nich bolo niečo
nové a nezvyčajné, no aj v súčasnosti majú vraj ešte stále
problém zvyknúť si na prázdny kostol.
„Aj napriek skúsenosti z jari
tohto roka, ten zvláštny pocit
stále pretrváva. Pohľad počas
sv. omše do prázdneho kostola ma stále napĺňa smútkom.
Predsa len sv. omšu má kňaz

sláviť spoločne so svojimi veriacimi, ktorí sú na nej osobne
prítomní. Objektív kamery ich
prítomnosť nevie nahradiť,“
posťažoval sa Štálnik.
Pozitívom ale podľa neho
je, že zlatomoravecké omše
si môžu pozrieť aj ľudia, ktorí
by si ich inak pozrieť nemohli.
„Píšu nám rodáci zo Zlatých
Moraviec, ktorí momentálne žijú v zahraničí, že sledujú
naše sv. omše a sú vďační za
túto možnosť,“ povedal.
Peter Klimant

Októbrové dni pre zdravie v Základnej škole Mojmírova
(pokračovanie zo str. 11)
zaujímavých tém spomeniem
napr. „Kolagén“, ktorý vytvorila Dominika Hučková zo
VII.C alebo „Stravovanie naprieč zemeguľou“, ktorý si pripravila Ninka Tonkovičová zo
VII.B. Dievčatá prejavili výborné prezentačné schopnosti
a precíznosť vypracovania
projektu. Prezentácia a projekty pripomenuli žiakom
význam jedla, zdravej výživy
v tomto období. Verím, že si

žiaci z toho množstva informácií mnohé zobrali k srdcu.
Tieto dva októbrové dni
nám všetkým pripomenuli dôležitosť zdravia – či duševného alebo fyzického.
Jedno bez druhého nemôže
fungovať. Obe sú navzájom
prepojené a nesmierne dôležité. Zdravie je totiž to najcennejšie, čo máme, a preto
si ho vážme.
PaedDr. Hana Verešpejová
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Štart výroby nového produktu v Zlatých Moravciach

Spoločnosť Secop s.r.o. plánuje zdvojnásobiť výrobu
hermetických kompresorov v nasledujúcich 4 rokoch.
Skupina Secop v súčasnosti optimalizuje svoju činnosť
v Európe, združuje výrobu
a logistiku na jedno miesto,
aby získala synergie a zvýšila
efektivitu. Štart výroby novej
platformy kompresorov KAPPA
v závode v Zlatých Moravciach
bol plánovaný na mesiac október. Dňa 21.10.2020 bolo všetko
pripravené k zahájeniu výroby.
Konalo sa symbolické strihanie pásky a prebratie linky za
účasti zástupcov projektového
tímu a zástupcov manažmentu spoločnosti. Žiaľ, kvôli aktuálnym opatreniam sa musel
počet účastníkov zredukovať
na minimum.

Zamestnancom sa prihovoril generálny riaditeľ závodu pán Iztok Virant so
slovami: „Dnes je dôležitým
dňom pre spoločnosť Secop
v Zlatých Moravciach a som
nesmierne hrdý, že po niekoľkých mesiacoch intenzívnych aktivít môžeme vyhlásiť prvý krok relokácie Kappy
za dokončený. Je to dôležitý
deň, ktorý predstavuje symbolický začiatok novej éry
nášho závodu a prvý krok
k sľubnej budúcnosti. Zahájenie výroby platformy Kappa otvára cestu späť k rastu,
úspešnému ekonomickému
fungovaniu a pracovným

príležitostiam pre nás, naše
rodiny a členov našej komunity.“
Rozhodnutie presunúť výrobu Kappa z rakúskeho závodu, je podľa neho zaslúženým dôsledkom usilovnej
a obetavej práce všetkých
zamestnancov počas minulých rokov. Poukázal aj na ich
odborné vedomosti a vysoké priemyselné zručností. Slová vďaky a vyslovené
uznanie patrili všetkým, ktorí
pripravovali a riadili projekt
presunu výroby z Rakúska
v rekordne krátkom čase.
Vďaka produkcii 6 rôznych platforiem na 5 výrobných linkách sa dnes závod
v Zlatých Moravciach stáva
v rámci skupiny Secop Group

najväčším a najdôležitejším
závodom. Príchod nového
produktu a presun výrobných liniek znamená príležitosť na vytvorenie väčšieho počtu pracovných miest
pre obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia v samotnom
závode, ako aj u dodávateľov
v miestnej komunite. Spoločnosť Secop ponúka dlhodobú a stabilnú prácu a príležitosti na osobný rast pre
zamestnancov a ich rodiny.
Zlatomoravecký závod aktuálne zamestnáva viac ako
750 zamestnancov v oblasti
výroby, vývoja produktu, logistiky a podporných útvarov.
#zameraninarast

25/2020
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Ponuka na prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na
prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve
mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 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: skladové
priestory, kancelária na administratívne účely, ostatné účely.
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa
na 1. poschodív budove so súpisným číslom 1330 /Daňový
úrad/ na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1129/2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na
LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: kancelária na administratívne účely, služby.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 26.11.2020
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

Zmena programov
v MSKŠ Zlaté Moravce
zzDivadelné predstavenie „Už ti nikdy nenaletím“
preložené na 7. februára 2021
zzMuzikál „ALŽBETA BÁTHORY“ preložený na 26. marca 2021
zzZábavný program DESMOD THEATRO preložený na
14. februára 2021
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10 odporúčaní pri COVID-19
Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?
1.

2.

3.

Zostaňte doma, nechoďte
do práce, školy ani na verejné
priestranstvá. V prípade potreby
nákupu alebo inej požiadajte ľudí
vo vašom okolí, aby išli za vás.
Ak musíte ísť von, vyhnite sa
používaniu akéhokoľvek druhu
verejnej dopravy alebo taxíkov.
Vždy použite rúško na tvár.
Starostlivo sledujte svoj
zdravotný stav a príznaky.
Príznaky nájdete na webe
www.korona.gov.sk
Ak sa vaše príznaky zhoršia,
okamžite kontaktujte svojho
lekára.

6.

Zakryte si ústa rúškom alebo
odevom, keď kýchate alebo
kašlete. Nepoužívajte samotné
ruky, pretože sa dotýkajú
mnohých povrchov.

7.

Umývajte si ruky mydlom a
teplou vodou najmenej 20
sekúnd viackrát za deň alebo
použite dezinfekčný
prostriedok na ruky s obsahom
najmenej 60% alkoholu.

8.

Ak je to možné, zostaňte
v samostatnej miestnosti a
mimo dosahu ostatných ľudí
vo vašej domácnosti. Mali by
ste tiež používať samostatnú
kúpeľňu a WC, ak je k dispozícii.

9.

Vyhnite sa zdieľaniu osobných
vecí s inými ľuďmi vo vašej
domácnosti, ako sú riad,
uteráky a posteľná bielizeň.

Oddýchnite si a pite dostatok
tekutín.

4.

Ak ste objednaní k lekárovi,
telefonicky ho informujte,
že máte alebo môžete mať
COVID-19. Pokiaľ telefón
nezdvihne, pošlite sms.
K lekárovi nechoďte.

5.

V prípade mimoriadnych
zdravotných udalostí volajte
na číslo 155 a informujte
dispečing, že máte alebo
môžete mať COVID-19.

www.korona.gov.sk
www.standardnepostupy.sk

155

všetky povrchy, ktorých
10. Vyčistite
sa často dotýkate, ako napríklad
stoly a kľučky. Používajte
domáce dezinfekčné prostriedky
na dané povrchy.
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