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V tomto čísle:
Petícia proti
hazardu
Ešte začiatkom novembra
2020 bola na zlatomoraveckú radnicu doručená petícia
za zákaz umiestnenia herní
a kasín na území mesta. Magistrát v súčasnosti overuje
všetky podpisy.
Čítajte na strane 2

Rekonštrukcia
„vážnice“
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.
Vstupná budova na skládke
komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach, takzvaná
vážnica, má za sebou komplexnú rekonštrukciu interiéru.
Oprava bola hradená zo zdrojov Technických služieb mesta.
Čítajte na strane 2

Pošta
v Prílepoch
Sídlo pošty mestskej časti Prílepy, ktoré sa nachádza
v budove patriacej mestu, má
za sebou rekonštrukciu. Stavebné práce sa uskutočnili
v mesiaci december 2020.
Čítajte na strane 3

Netradičný
Mikuláš
V Zlatých Moravciach sa Mikuláš každoročne stretáva
s deťmi na Námestí Andreja
Hlinku. Pre súčasnú neľahkú
situáciu spojenú s koronavírusom sa táto tradícia musela zmeniť. Mikuláš prišiel do
Kina Tekov.
Čítajte na strane 8

Mesto prehralo dva pracovno–právne
súdne spory
Prehraté pracovno–právne súdne spory sa týkajú
dvoch zamestnancov Mesta Zlaté Moravce pracujúcich
na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, ktorí v roku
2011 žalovali svojho zamestnávateľa o neplatnosť výpovedí z pracovných pomerov a nárokov na náhradu
miezd. Samospráva tak prišla o viac ako 200-tisíc eur.
L. Horvát a V. Vaňová dostali výpovede v roku 2011,
počas éry primátorovania
Petra Lednára. Ešte v tom
roku podali na príslušný
súd žaloby o neplatnosť ich
výpovedí a náhrady mzdy.
Oba súdne spory trvali niekoľko rokov. Právoplatne
boli ukončené až koncom
roka 2020, a to rozsudkami
Krajského súdu v Nitre.
„ N a z á k l a d e u ve d e ných neúspešných súdnych sporov je mesto povinné uhradiť žalobcom
náhradu mzdy od roku
2011, úroky z omeškania

podľa jednotlivých mesiacov a náhradu trov konania.
Súdny spor s pani Vaňovou
- predpokladané výdavky
náhrady ušlej mzdy, odvodov a úrokov z omeškania
sú vo výške 112 245,77 eur.
Súdny spor s pánom Horvátom - predpokladané výdavky náhrady ušlej mzdy,
odvodov a úrokov z omeškania sú vo výške 115 194,40
eur,“ informoval primátor
Zlatých Moraviec Dušan
Husár. V oboch prípadoch
sú sumy stanovené k 10. decembru 2020, pričom úroky z omeškania sa ku dňu

vyplatenia týchto nárokov
môžu zvýšiť.
Podľa vyjadrenia Husára mesto nemá k dispozícii
vlastné finančné zdroje na
krytie týchto neočakávaných výdavkov. Z toho dôvodu si samospráva musí
zobrať úver, o čom rozhodli
zlatomoraveckí poslanci na
16. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 21. decembra 2020.
Úver bude vo výške 260-tisíc eur.
„K prevzatiu tohto dlhu
predložila svoje stanovisko
aj hlavná kontrolórka mesta.
Podľa jej stanoviska Mesto
Zlaté Moravce spĺňa zákonné podmienky na prijatie
týchto návratných zdrojov
financovania,“ povedal Husár.
Peter Klimant
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Petícia proti hazardu, magistrát overuje podpisy
Ešte začiatkom novembra 2020 bola na zlatomoraveckú radnicu doručená petícia za zákaz umiestnenia
herní a kasín na území mesta. Magistrát v súčasnosti
overuje všetky podpisy.
O odovzdaní petície „Zastavme hazard v Zlatých Moravciach“ do rúk samosprávy
sme vás informovali v decembrovom čísle Tekovských novín. Celkovo bolo na podateľňu Mestského úradu v Zlatých
Moravciach doručených 440
petičných hárkov s 4256 podpismi.
O tom, čo sa s petíciou deje
ďalej po jej odovzdaní na radnicu, informoval primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár
na decembrovom rokovaní
zlatomoraveckého mestského zastupiteľstva.
„Petícia je riadne zaevidovaná. Berieme to vážne.

V súčasnej dobe prebieha
kontrola každého jedného
petičného hárku. Preverujeme každý podpis – či sa jedná
o osobu zo Zlatých Moraviec
a či má viac ako 18 rokov,“ povedal primátor.
Podľa jeho slov, ako náhle
dôjde ku kompletnej kontrole
petície, radnica pristúpi k vypracovaniu návrhu všeobecne
záväzného nariadenia (VZN),
ktoré by zakazovalo hazard
a tento materiál bude predložený do zastupiteľstva, kde
poslanci rozhodnú, či ho podporia alebo nie.
Petícia pod názvom „Zastavme hazard v Zlatých

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com, Mayya666
Moravciach“ je občianskou
iniciatívou skupiny Zlatomoravčanov, ktorí sú podporovaní aj aktivistami z okolia mesta. Podpisy zbieralo koncom
februára 2020 - v deň konania parlamentných volieb 104
dobrovoľníkov. Nachádzali sa
na deviatich stanoviskách,

pred vstupmi do mestských
volebných okrskov. Petícia je
za úplné zakázanie prevádzkovania hracích automatov
v Zlatých Moravciach, čo sa
má docieliť prijatím VZN, ktoré
by to nariaďovalo.
Peter Klimant

„Vážnica“ na skládke komunálneho odpadu bola
zrekonštruovaná
Vstupná budova na skládke komunálneho odpadu
v Zlatých Moravciach, takzvaná vážnica, má za sebou
komplexnú rekonštrukciu interiéru. Oprava bola hradená zo zdrojov Technických služieb mesta.

Zrekonštruované sociálne zariadenia "vážnice".

Podľa slov riaditeľa Technických služieb Jána Koristu,
oprava vážnice bola už nutná.
„Táto budova, ktorá bola postavená v 70. - 80. rokoch minulého storočia, bola v dezolátnom stave. Nevyhovovala
hygienickým normám, na čo
nás upozornil aj Regionálny
úrad verejného zdravotníctva,“ vyjadril sa Korista.
Rekonštrukcia sa uskutočnila v mesiaci november, trvala
tri týždne. Šlo o komplexnú
opravu interiéru, za ktorú dali
Technické služby zo svojho

vlastného rozpočtu približne
25-tisíc eur.
„Boli vymenené všetky dvere a okná, vymenili sa podlahy, zrekonštruovali sa podhľady, sú tam nové sociálne
zariadenia – wc a sprchy,
nové sú aj svietidlá. Zrekonštruovaný bol aj vchod do
budovy a opravená bola
strecha, ktorá zatekala,“ vymenoval riaditeľ Technických
služieb.

Peter Klimant
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Mesto si zobralo úvery na financovanie investícií
Poslanci schválili na 15. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach návrh na prijatie preklenovacieho a investičného úveru v sume takmer 4 800 000 eur.
Peniaze budú použité na financovanie investícií mesta.
Preklenovací úver si samospráva zoberie vo výške
4 073 330 eur. Použitý bude na
predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov
z európskych fondov na základe schválených investičných
aktivít mesta a už schválených
projektov.
Investičný úver bude v objeme 720 000 eur. Poslúži na
financovanie investičných akcií mesta schválených mestským zastupiteľstvom a na
spolufinancovanie projektov

z fondov Európskej únie a dotácií zo štátneho rozpočtu.
Tieto úvery budú využité napríklad pri projektoch: Zlepšenie bývania v meste Zlaté
Moravce, Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v Zlatých Moravciach, Podpora prístupu k pitnej vode
v Zlatých Moravciach alebo
MŠ Kalinčiakova Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne.
Ide o projekty, ktoré sú z veľkej časti hradené z rôznych

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com, martaposemuckel
nenávratných dotácií. Je tu
však potrebná finančná spoluúčasť mesta. Väčšinou ide
o sumu minimálne piatich
percent z celkových oprávnených nákladov projektov.

A práve na takéto dofinancovanie budú použité spomínané dva úvery.

Peter Klimant

Priestory pošty v Prílepoch prešli rekonštrukciou
Sídlo pošty mestskej časti Prílepy, ktoré sa nachádza
v budove patriacej mestu, má za sebou rekonštrukciu.
Stavebné práce sa uskutočnili v mesiaci december 2020.
Na priestoroch, v ktorých sa
nachádza pošta, sa vykonalo viacero stavebných zásahov. Došlo k zníženiu stropov

pomocou sadrokartónu, vymenili sa staré okná a dvere za
nové plastové, vymaľovali sa
steny interiéru, namontovalo sa

nové umývadlo a došlo k odvodneniu dažďových zvodov.
Stavebné práce vykonávala
spoločnosť Kanvod, spol. s r.o..
Mesto za ne zaplatilo zo svojho
rozpočtu 11 409 eur.
Prílepská pošta je umiestnená v budove, ktorá je centrom

kultúrno-spoločenského života mestskej časti Prílepy.
Okrem pošty sa tu nachádza
kultúrny dom, sídli tu materská škola a výbor tunajšej
mestskej časti.
Peter Klimant
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Mesto obnovilo časť budovy Materskej školy
Slnečná
Mesto Zlaté Moravce dalo počas jesene zrekonštruovať nevyužívané krídlo budovy Materskej školy Slnečná.
V obnovených priestoroch teraz sídli jedna trieda Spojenej školy Zlaté Moravce.
V spomínanej časti budovy sa v minulosti nachádzalo komunitné centrum.
To bolo ale neskôr presťahované a priestory sa ďalej
nijako nevyužívali.
O približne 80 m², ktoré zahŕňajú jednu triedu,
telocvičňu, chodbu a sociálne zariadenia, prejavila záujem Spojená škola
Zlaté Moravce. S mestom
uzavrela zmluvu a priestory im boli dané do prenájmu. Ešte pred tým však na
mieste musela prebehnúť

rekonštrukcia, k torá sa
uskutočnila v mesiaci október.
„Boli zrekonštruované
podlahy, vymenili sa so
ciálne zariadenia, umývadlá, prerobili sa vodovodné
rozvody a zrekonštruovalo
sa vstupné schodisko,“ vymenoval Erik Kováč zo stavebnej spoločnosti Kanvod,
spol. s.r.o., ktorá obnovu
realizovala. Za tieto práce
mesto zaplatilo zo svojho
rozpočtu viac ako 25-tisíc
eur.

Okrem toho sa na predmetnej časti budov y na
vlastné náklady Spoje nej školy v ymenili okná
a vnútorné priestory sa vymaľovali. Vo vynovených

priestoroch sa teraz v yučuje jedna trieda, ktorú
navštevuje osem detí.

Peter Klimant

Nové okná na toaletách Kaštieľa Migazziovcov
Mestské stredisko kultúry a športu (MSKŠ) Zlaté Moravce, ktoré sa nachádza v budove Kaštieľa Migazziovcov,
pokračuje vo výmene okien na svojom sídle. Tentokrát
sa menili okná na toaletách.

Počas rekonštrukcie.

K rekonštrukcii došlo
v mesiaci december 2020.
Celkovo bolo vymenených
šesť okien. „Jedná sa o okná
toaliet z prízemia, ktoré sa
nachádzajú v prístavbe
kaštieľa otočenej smerom
k parku. Po novom roku plánujeme tieto toalety kompletne zrekonštruovať, čo
bol aj jeden z dôvodov, prečo sme pristúpili k výmene
ich okien. Pamiatkový úrad
nám tu povolil osadiť drevené eurookná, ktoré farebne ladia s novými oknami
z prvého poschodia,“ povedala Simona Holubová,
riaditeľka MSKŠ.
Ako ďalej uviedla, výmena šiestich okien stála MSKŠ
presne 4 625 eur. „Väčšiu
časť z tejto sumy pokryla
dotácia. Nitriansky samosprávny kraj nám prispel

čiastkou 3 700 eur,“ dodala
Holubová.
Okná na toaletách sú
prvými vymenenými oknami na prízemí kaštieľa.
MSKŠ si od tejto výmeny
sľubuje úsporu na ener
giách, nakoľko v minulosti
dochádzalo práve na toaletách k veľkým únikom
tepla.
MSKŠ Zlaté Moravce vymieňa okná na kaštieli postupne už niekoľko rokov.
Prvé poschodie budovy má
už všetky okná nové. Podľa slov Holubovej by sa postupne mali meniť aj okná
prízemia. „Všetko závisí od
našich finančných možností,“ povedala na záver Holubová.

Peter Klimant
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Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com, ajjua

Kupujete pozemok na výstavbu?
Stavebný zákon a súvisiace vykonávacie predpisy,
presne vymedzujú špecifikáciu pozemku určeného na
výstavbu.
Preto aj pozemok, ktorý
vlastník, príp. realitná kancelária, deklaruje ako pozemok určený na zastavanie, ešte podľa územného plánu nemusí
byť stavebným pozemkom

a je potrebné (priam žiadúce), aby si budúci potencionálny vlastník pred realizáciou kúpy na meste preveril,
akú stavbu možno na danom
pozemku uskutočniť, resp. či

daný pozemok možno podľa územného plánu zastavať.
Mimo zastavaného územia
obce, pozemky podľa územnoplánovacej dokumentácie
nie sú určené na zastavanie,
napr. stavbami na bývanie.
Na poľnohospodárskych
pozemkoch, v záhradách
alebo vo viniciach, možno

umiestňovať len účelové
stavby určené na účel obhospodarovania pôdy, záhrady,
vinice (t.j. poľnohospodárske účelové stavby, záhradné domčeky alebo viničné
domčeky).
Komisia výstavby ÚP
a ŽP Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach horela trafostanica  
Začiatkom decembra v Zlatých Moravciach horelo.
V plameňoch sa ocitla trafostanica na ulici SNP. Zasahovať musela takmer desiatka hasičov.

techniky. Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo
prieskumom zistené, že ide
o požiar trafostanice a suchého porastu. Následkom poškodenia trafostanice z nej
vytekal olej do okolitého prostredia. Činnosť hasičov spočívala v uhasení požiaru a zachytení vytekajúceho oleja

Zdroj: facebook.com.
K vypuknutiu požiaru došlo v stredu 9. decembra 2020.
Ako informoval Michal Varga,
hovorca Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného
zboru v Nitre, požiar trafostanice bol na linku tiesňového

volania nahlásený v popoludňajších hodinách, krátko po
15.30 hodine.
„Na mieste udalosti zasahovalo osem hasičov z hasičskej
stanice v Zlatých Moravciach
a Leviciach so šiestimi kusmi

Zdroj: facebook.com.

z trafostanice o približnom
množstve 270 litrov,“ informoval Varga.
Čo presne požiar spôsobilo, nám hovorca hasičov zatiaľ
uviesť nevedel. „Príčina vzniku
požiaru je v štádiu šetrenia,“
povedal Varga.
Peter Klimant
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Novootvorená diabetologická ambulancia v Nemocnici AGEL
Zlaté Moravce zaznamenala u pacientov obrovský ohlas
Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny
a výživy funguje v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce len
tri mesiace a už zaznamenala obrovský ohlas a záujem
zo strany pacientov. Za pár týždňov ich bolo takmer
500, a to zatiaľ ambulancia funguje len tri dni v týždni.
Hlavne pacienti s cukrovkou majú po rokoch špecialistu
aj v zlatomoraveckej nemocnici.
Diabetologická ambulancia je umiestnená v pavilóne
interných disciplín Nemocnice AGEL Zlaté Moravce na 1.
poschodí ,,Poskytujeme vyšetrenie a liečbu pacientom
s poruchami metabolizmu
cukrov (cukrovka - diabetes)
a poruchou tukov. Kladieme
dôraz na edukáciu pacienta
a príslušníkov rodiny, aby svoje ochorenie pochopili a tiež
pre zlepšenie tolerancie liečby
pacientom. Pri poruche výživy, tukov a cukrovke pacientovi stanovujeme individuálny
liečebný plán. Pri diagnostike
využívame viaceré laboratórne a diagnostické testy,“ hovorí Margaréta Smatanová.
Od prvého septembra ambulanciu navštívilo takmer
500 pacientov. V dispenzári
ich evidujemeviac ako 230,
ktorí sú v ambulancii pravidelne sledovaní. Zaujímavosťou je, že priemerný vek

pacientiek je 73,3 roka a ženy
pacientky prevažujú, muži
však prichádzajú v oveľa mladšom veku, ich priemerný vek
je 62,2 roka. Medzi diagnózami jednoznačne vedie cukrovka (diabetes mellitus), ktorú
dnes už možno nazvať civilizačným ochorením. ,,Je to
ochorenie rozmanitého pôvodu, pre ktoré je príznačné
dlhodobé zvýšenie glukózy
v krvi (hyperglykémia) s poruchou látkovej premeny cukrov,
tukov a bielkovín. Je spôsobené poruchou vylučovania
inzulínu, pôsobenia inzulínu
alebo oboch porúch súčasne,“
objasňuje Smatanová.
Veľmi veľa v prevencii vedia
urobiť aj samotní pacienti, a to
sledovaním si hladiny cukru
v krvi. ,,U ľudí bez cukrovky sa
glykémia nalačno pohybuje v rozmedzí 3,9 mmol/l až
5,5 mmol/l. Krátko po jedle
môže byť hodnota glykémie

vyššia, ale do dvoch hodín
klesne pod 7,8 mmol/l. Potvrdená alebo opakovane zistená
hodnota glukózy nalačno 7
mmol/l alebo vyššia znamená
diagnózu diabetes mellitus,“
objasňuje jednoduchý princíp diagnostiky odborníčka.
Napriek jej dlhoročnej praxi
však aj ju občas nejaký prípad
prekvapí: ,,Pamätám si mladého, 26-ročného pacienta s náhodne nameranou hodnotou
glykémie 26 mmol/l, kde bola
nevyhnutná okamžitá hospitalizácia,“ dodáva lekárka.
Ordinačné hodiny ambulancie diabetológie, porúch
látkovej premeny a výživy sú
v utorok od 12,00- 15,30, vo
štvrtok a v piatok od 7,00-15,30
hodiny. O pacientov sa starajú

dvaja lekári a zdravotná sestra.
,,Som veľmi rada, že naše rozhodnutie otvoriť pre pacientov diabetologickú ambulanciu sa ukázalo ako správne. Už
prvé ohlasy nám potvrdili, že
jej využitie v našom regióne
bude nad naše očakávanie.
Snahou je nielen našich pacientov liečiť, ale ich samotných a aj celé rodiny postupne edukovať v oblasti správnej
výživy a najmä prevencii voči
týmto závažným diagnózam,“
uviedla poverená riaditeľka
Nemocnice AGEL Zlaté Moravce Nina Horniaková.

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK

Za rok činnosti je poradňa chronických rán a stómií  v Nemoc
nici AGEL Zlaté  Moravce stále viac vyhľadávanou pacientmi
Rok činnosti a veľký záujem zo strany pacientov aj
rodinných príslušníkov. To je bilancia ročnej prevádzky poradne chronických rán a stómií v Nemocnici AGEL
Zlaté Moravce. Zriadenie poradne bolo reakciou vedenia
nemocnice na dopyt verejnosti po tejto službe a prispelo
k skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
,,K rozhodnutiu zriadiť poradňu chronických rán a rozšíriť tak škálu poskytovanej

zdravotnej starostlivosti sme
pristúpili hlavne pre zvýšený záujem pacientov o tento

druh služby v našom regióne.
Do úvahy sme vzali aj našu
snahu byť k pacientovi bližšie.
Chorí pacienti u nás dostávajú neoceniteľné rady, ktoré poskytujú naši skúsení odborníci“,
uviedol predseda predstavenstva Nemocnice Zlaté Morave
Miroslav Jaška.
Poradňa chronických rán

a stómií sa zaoberá problematikou preležanín, diabetických
defektov, vredov predkolenia,
ťažko liečiteľných operačných
rán a iných dlhodobo sa nehojacich defektov, ako aj stómií.
Je zazmluvnená všetkými tromi zdravotnými poisťovňami
a funguje v rámci chirurgickej
(pokračovanie na str. 7)
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Za rok činnosti je poradňa chronických rán a stómií  v Nemocnici AGEL
Zlaté Moravce stále viac vyhľadávanou pacientmi
(pokračovanie zo str. 6)
ambulancie zlatomoraveckej
nemocnice s využitím moderných metód liečby.
Hoci poradňa funguje zatiaľ
len dva dni v týždni v popoludňajších hodinách, za rok svojej
prevádzky – od 1.12. 2019 do
1.12.2020 vyšetrili takmer dve
stovky pacientov. ,,V pravidelnom sledovaní máme stovku

pacientov, väčšinu z nich tvoria
muži, poskytujeme starostlivosť
viacerým stomikom (ide o pacientov s dočasným alebo trvalým vývodom). Najčastejší vek
našich pacientiek je okolo 60
rokov, u mužov je to o päť rokov
viac,“ hovorí primár chirurgického oddelenia Jozef Hanzel.
Najčastejšou diagnózou, ktorou
sa v poradni zaoberajú sú tzv.

diabetické nohy a ulcusy (vredy) predkolenia. ,,Každý pacient
má svoje špecifické potreby, ku
každému pristupujeme individuálne. Pre nás je výzvou každá
diagnóza, ale teší nás, keď pacient povie, že chodil po lekároch niekoľko mesiacov či rokov
a my sme mu pomohli v krátkom čase,“ zhodnotila význam
poradne z pohľadu pacientov

Ľubica Zlatňanská, sestra chirurgického oddelenia Nemocnice AGEL Zlaté Moravce.
Poradňa funguje aj počas
pandémie koronavírusu, aj tu
platia prísne protiepidemiologické opatrenia.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK

RK SaPA v Zlatých Moravciach odovzdala  ocenenia  
sestrám  ,,Biele srdce“ na regionálnej úrovni
Čas plynie akosi prirýchlo a neisto. Náš deň, Deň sestier,
12. máj 2020 bol poznačený pandémiou COVIDu. Plánovaný slávnostný seminár pripravovaný na tento deň bol
zrušený a situácia nám nedovolila, aby sme sa všetky
sestry členky i nečlenky komory stretli tak ako každý rok.
Náhradný termín sa nám
podarilo dohodnúť až na december, nakoľko treba zladiť
termíny odborných i kultúrnych účinkujúcich. Nepodarilo
sa, opäť zrušené. Pred nami je
však ešte dlhá cesta .
A tak sa rada Regionálnej
komory sestier a pôrodných
asistentiek (RK SaPA) v Zlatých
Moravciach rozhodla, že ocenenia odovzdáme v tomto
roku bez prítomnosti našich
ostatných kolegýň. Navrhuté
boli tri sestry. Janka Rosolová za sestry pracujúce v sociálnych zariadeniach, Janka
Turzová za sestry pracujúce
v NZZ a Klaudia Francíková,
navrhnutá na základe doručeného listu Rade komory od
pacientov. List podpísaný pacientmi ambulancie doktora
Kosorina nás veľmi prekvapil
a potešil, tak krásne rukou napísané úprimne slová vďaky
ich sestričke.
,, V priebehu tohto obdobia, ktoré práve v súvislosti

s pandémiou ochorenia COVID-19 prežívame, sa nám
všetkým zmenil život a verím
tomu, že aj životné hodnoty.
V týchto náročných dňoch,
viac ako inokedy, počúvame
o sestrách, o ich práci, obetavosti a hrdinoch dnešných
dní. Nie vždy máme naklonené hviezdy pre naše povolanie.
Chcela by som vám z úprimného srdca poďakovať za vašu
prácu, za to, že ste a že ste zostali v systéme a denne stojíte
pri chorých a v ambulanciách
odvádzate často nadľudskú
prácu.
Kvalita ošetrovateľského procesu by mala byť významnou
úlohou, pretože kvalita vedie
nielen k úsporám v zdravotníckych zariadeniach, k uľahčeniu náročnosti práce, ale aj
k ušetreniu času sestrám, ktoré môžu využiť u tých, ktorí to
najviac práve potrebujú.
Dovoľte mi, aby som
vám popriala veľa zdravia,

porozumenia, osobných
a pracovných úspechov. Aby
toto náročné, ale krásne povolanie našlo svojich priaznivcov
aj u mladých ľudí. Lebo bez
nás to nejde....“ uviedla v príhovore prezidentka RK SaPA
Eva Pacalajová.
Milé všetky sestry a pôrodné
asistentky, ten príhovor a veľké ďakujem patrí vám všetkým
a veríme, že v budúcom roku

sa nám splnia všetky naplánované aktivity, ktoré sme v tomto roku spoločne nemohli vykonať. Tešíme sa na spoločné
stretnutia, ktorých je tak málo
v dôsledku vysokého pracovného nasadenia. Prajeme príjemné vianočné sviatky a veľa
síl do nového roku .
Členky rady RK SaPA
Zlaté Moravce
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Sviečky na adventnom venci mesta sa zapaľovali
bez prítomnosti ľudí
Podobne ako po minulé roky, aj v adventnom období
2020 zdobil Námestie Andreja Hlinku veľký adventný
veniec, ktorý bol položený na tunajšej fontáne.
Centrálny adventný veniec mesta bol posvätený
zlatomoraveckým farárom
Petrom Štálnikom počas
pr vej adventnej nedele.
Kňaz osobne zapálil aj prvú
adventnú sviečku. Urobil
tak len za prítomnosti predstaviteľov mesta. Aj každá
ďalšia sviečka bola zapálená bez účasti ľudí.
Magistrát a Mestské stredisko kultúry a športu sa
rozhodli zapaľovanie sviec
zrealizovať bez Zlatomoravčanov pre súčasnú situáciu

spojenú s koronavírusom.
V minulosti bola každá adventná nedeľa plná hudby a tanca. Ľudia si mohli
pozrieť vystúpenia zlatomoraveckých speváckych
a folklórnych súborov. „Veríme, že o rok budú naše
adventné nedele opäť plné
kultúry,“ povedala riaditeľka
Mestského strediska kultúry
a športu Simona Holubová.
Okrem Námestia Andreja Hlinku zdobili adventné
vence aj „centrá“ zlatomoraveckých mestských častí

Kňaz Peter Štálnik zapaľuje prvú sviecu.
Prílepy a Chyzerovce. Rovnako i tu boli sviece zapaľované bez ľudí a bez

sprievodného kultúrneho
programu.
Peter Klimant

Netradičný Mikuláš v Kine Tekov
V Zlatých Moravciach sa Mikuláš každoročne stretáva
s deťmi na Námestí Andreja Hlinku. Pre súčasnú neľahkú
situáciu spojenú s koronavírusom sa táto tradícia musela zmeniť. Mikuláš prišiel do Kina Tekov.

Mesto Zlaté Moravce spoločne s Mestským strediskom
kultúry a športu (MSKŠ) zorganizovali takzvané mikulášske premietania v Kine Tekov,
ktoré sa uskutočnili 5. a 6. decembra 2020.
„Keďže pre pandémiu koronavírusu sa nemohla konať

naša tradičná mikulášska akcia na námestí, zvolili sme
tento variant. Pripravili sme
premietania dvoch detských
filmov – Ako dostať deda
z domu a Chrumkáči. Bola pripravená špeciálna akcia, na
jednu vstupenku mohli ísť až
dve osoby,“ povedala Simona

Holubová, riaditeľka MSKŠ.
Po premietaní čakal na deti
vo vestibule MSKŠ Mikuláš,
ktorý dal každému dieťaťu
balíček sladkostí. S Mikulášom sa takto stretlo niekoľko
desiatok detí. Niektoré mu aj
zaspievali alebo zarecitovali
báseň.
„Ďakujem všetkým deťom,
ktoré prišli a potešili ma.

Som rád, že v tomto hektickom roku sme sa mohli aspoň takto stretnúť. Prajem
všetkým deťom len to dobré
a dúfam, že o rok sa už stretneme na námestí,“ povedal
Mikuláš, ktorého stvárnil vedúci Kina Tekov Stanislav Ivanovič.
Peter Klimant
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Hrali sme pre radosť sebe a iným
Pani profesorka, ako volali žiaci stredoškolskú učiteľku Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Máriu
Repkovú, patrila k významným osobnostiam zlatomoraveckého divadelníctva. V päťdesiatych rokoch stála pri
zrode školského divadielka poézie, z ktorého vyrástlo
niekoľko profesionálnych umelcov.
Mária Repková, rodená
Korcová (1925-2015), sestra
profesora Rudolfa Korca, po
ktorom bola pomenovaná
Mestská nemocnica v Zlatých Moravciach, sa narodila v Klíži, okres Partizánske.
Začiatky jej úspešnej umeleckej práce, vedúcej a režisérke ochotníckeho divadelného súboru počas troch
desaťročí, sa začali formovať
scénickými zborovými vystúpeniami v divadielku poézie,
recitáciami po sviatočných
omšiach a neskôr jubilejnými dramatizáciami hier z diel
ruských klasikov. Gogoľových
Mŕtvych duší, Radiščevovho
Cestovania z Petrohradu do
Moskvy, Puškinovho Eugena
Onegina, Turgenevovho Otcovia a deti, Tolstého Vojny
a mieru, Anny Kareninovej
Vzkriesene, Čechovove Krátke poviedky a Šolochovovho
Osudu človeka. Mládežnícka
ochotnícka činnosť sa začala
tvoriť takými divadelníkmi,
ako Košút, Ozábal, Rakovský
a Haspra.

Bohatý repertoár
divadelných
predstavení
Divadelný krúžok Janka Kráľa
pri Mestskom dome kultúry
a vzdelávania v Zlatých Moravciach začínal v roku 1975
svoju umeleckú činnosť rozprávkami. Prvým najväčším
úspechom študentov z Gymnázia Janka Kráľa sa stalo vystúpenie Vymenená princezná. Bohatý dramaturgický
repertoár sa napĺňal ďalšími
divadelnými predstaveniami
ako študentský muzikál Jednotkári, Nepokojné hody sv.
Kataríny, Kukučínove Mladé
letá a Silvestrovská noc od Riazanova a Braginského, ktorá
dosiahla deväť repríz. Ďalšími
úspešnými hrami v roku 1977
boli, Valentín a Valentína od
Roščina, inscenácia Jany Kákošovej Sto hodín do zotmenia
a od obľúbeného dramatika
Jána Soloviča divadelné hry,
Právo na omyl, Pozor na anjelov a komédia Strašne ošemetná situácia – SOS, v ktorej sa predstavil František

Mária Repková
Ďuriač, Jana Bittnerová, Drahoslava Víteková, Jaroslava
Magátová, Mária Orolínová,
ale i ďalší. K úspešným divadelným hrám patrili aj Čachtická pani, Úklady a láska a Čaj
u pána senátora.

Spomienky na
družobné stretnutia
Pani profesorka si na divadelnom pódiu rada zahrala
aj s calexáckymi divadelníkmi, ako bol František Zeliezka,
Fero Herman a Jozef Pelúch.
V Trnave na Pedagogickom
gymnáziu, kde istý čas učila, spomínala na recitácie
s Dočolomanským, odkiaľ
chodievala s divadelným súborom do Olomouca. S ich
divadelným súborom viedli
priateľské družobné stretnutia. Divadelné vystúpenia boli
natoľko úspešné, že si ich najmä študenti škôl žiadali reprízovať. Pri tejto príležitosti
rada spomínala na spolutvorcov krásnych vystúpení, hercov ochotníkov, z ktorých sa
na javisku vystriedalo niekoľko ročníkových generácií
a mnohí profesionálni umelci
– na herečku Janu Bittnerovú
s pôsobnosťou v Paríži, herca
a operného speváka Františka

Ďuriača, hudobného skladateľa Róberta Mankoveckého,
dirigenta Hlásneho, ale i na
Lauka, Homolu, Ondrejkovú,
Magátovú, Vitekovú, Ivanovičovú, Šúňovú, Krištofovú, Šalingovú, Kajabu, Berciho, Fabiša a ďalších.

Vysoké vyznamenanie
za hereckú a režisérsku
činnosť
Divadelný súbor sa úspešne zúčastňoval na okresných
a krajských súťažiach, kde získal významné ocenenia, ako
poháre, diplomy, čestné uznania, plakety a mediálne hodnotenia.
Najvyššej pocty za hereckú
a režisérsku činnosť sa pani
profesorke Márii Repkovej
dostalo pri príležitosti 100.
výročia vzniku ochotníckeho
divadla v Zlatých Moravciach
od generálneho riaditeľa Národného osvetového centra
PhDr. Jána Tazberíka CSc.
Ako sama hovorila, atmosféra v divadelnom kolektíve
sa niesla v peknom znamení: Hrali sme pre radosť sebe
a iným!
Česť jej pamiatke!
Anton Kaiser
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Základná škola Robotnícka a Detský čin roka 2020
Pred 20-timi rokmi združenie Detský čin roka v úzkej
spolupráci so spoločnosťou Whirpool Slovakia vyhlásili
súťaž o najkrajší detský dobrý skutok, ktorá prebieha
doteraz. Neskôr si súťaž pod svoje krídla zobralo aj
ministerstvo školstva a tohtoročný projekt podporila
aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.
Projekt motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom a budúcim
dospelým zorientovať sa
v hodnotách, dáva im šancu
pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé.
Naša škola sa od úplného začiatku projektu aktívne zúčastňovala ako detská
porota, za čo sme boli niekoľkokrát vyhlásený za Školu
dobrých skutkov.
Do minulého, už dvadsiateho ročníka, sa aktívne
svojím príbehom zapojila
aj naša žiačka Nela Triandafilu. Spomedzi tisícok príbehov bola nominovaná medzi päť najlepších príbehov
v kategórii Pomoc prírode.
V konečnom hlasovaní získala vyše 800 hlasov, za čo obsadila 2.miesto. Príbeh Nely
je príbehom, ktorý si určite
zaslúži pozornosť všetkých

nás a dúfame, že bude motivovať aj ostatných k takýmto
hrdinským činom. Veď posúďte sami v samotnom príbehu.

Nelka čistí prírodu
Jedného krásneho slnečného dňa sme sa s babinou
a s bratrancom Miškom vybrali na prechádzku do lesa,
ktorý je neďaleko babininho
domu v dedinke Hosťovce.
Veľmi sme sa tešili a utekali
pred babinou, ako vždy! Darmo na nás kričala! Boli sme
na kraji lesa prví, no báli sme
sa vojsť ďalej. Musím povedať, že som nevedela, či je
to les alebo nejaká skládka
odpadu. Utekali sme babine naproti a hovoríme: „Babi,
tam je strašne veľa odpadkov, neviem, či sa do toho
lesa dostaneme!!“ Babina na
to: „Viete čo, deti, chceme

spraviť dobrý skutok?“ „Jasné!!!“ skríkli sme obaja naraz. „Tak sa vrátime naspäť
po vrecia a rukavice a tie odpadky pozbierame,“ hovorí
babina. Môjmu bratrancovi,
ktorý je o dva roky mladší,
sa to veľmi nepáčilo, že znovu musí absolvovať tú istú
cestu, no čakať nás tam sám
nechcel, tak sa dal nahovoriť.
Spolu s vrecami a rukavicami sme sa teda vrátili naspäť
a začali so zberom odpadkov hneď od kraja lesa. Každý
z nás mal jedno vrece a všetky boli plné!!! A to sme sa
ďaleko nedostali. Musím
povedať, že v tých vreciach
bolo všeličo, ale prevládali plastové fľaše, plechovky
od nápojov a sklenené fľaše. Neviem pochopiť, ako
niekto môže byť taký neporiadny a nezodpovedný! Tí
ľudia, čo to tam vyhodili, asi
nechodili do školy, pretože
inak by vedeli, že taká plastová fľaša sa rozkladá veľmi
veľa rokov a okrem toho má
v sebe toxické látky, ktoré sa
dostanú do pôdy a my z tej
pôdy potom jeme zeleninu!

Tak nás to učia pani učiteľky v našej najlepšej škole na
svete! Nechápem, ako niektorí ľudia môžu takto znečisťovať našu prírodu! Ja to
nikdy nebudem robiť a budem to učiť aj moje deti. Prírodu treba chrániť, pretože
bez nej by sme nemohli žiť!
Po návrate domov sme odpadky roztriedili a veľmi sa
tešili, že sme práve my mohli
vykonať dobrý skutok. Aj môj
bratranec bol veľmi spokojný a všetkým to rozprával.
Odteraz vždy, keď ideme do
lesa, berieme si aj vrecia a rukavice. To nie je hanba, nech
sa hanbia tí, ktorí robia našej
prírode takéto zlo!
List napísala a skutok vykonala Nela Triadafilu, v šk. roku 2019/2020,
žiačka 3.A triedy, ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Výsledný počet hlasov: 802
- 2.miesto

ZŠ, Robotnícka 25,
Zlaté Moravce

Zbierka pre zlatomoravecký útulok zvierat
Dobrý skutok na Základnej škole Mojmírova. Deti a učitelia sa spojili, aby pomohli zvieratám zo zlatomoraveckého útulku. Zorganizovali pomocnú zbierku.
V dnešných zložitejších časoch je dôležité pomáhať si,
starať sa o seba navzájom,
a myslieť i na zvieratá. Preto sa v mesiaci november
uskutočnila na Základnej
škole Mojmírova zbierka pre
útulok zvierat v našom meste
Zlaté Moravce.
Zapojili sa do nej žiaci I.
stupňa, učitelia I. a II. stupňa

a iní zamestnanci školy.
Do zbierky sa dostali rôzne vecné dary, ako jedlo,
hračky a užitočné pomôcky,
ktoré treba pri starostlivosti
o opustené psy a mačky.
Všetkým darcom vyjadrujeme veľkú vďaku za tieto
nemé tvory.
Mgr. Monika Šútorová
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„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“,
alebo ako deti z Mojmírky darovali lásku...
Vianoce – je to čas, kedy myslíme na svojich blízkych
doma a pripravujeme pre nich darček, ktorý im urobí
radosť a vyčarí úsmev na tvári. Sú ale ľudia, ktorých už
nemá kto obdarovať, pretože zostali sami.

A práve pre nich prebehla
v predvianočnom čase celoslovenská zbierka nazvaná: „Koľko lásky sa zmestí do
krabice od topánok“. Krásna
akcia, pri ktorej ľudia darujú
darčeky a kus lásky pre seniorov v rôznych domovoch dôchodcov. Rozhodli sme sa, že
sa do tejto zbierky zapojíme aj
my v našej škole. Vyzvali sme
rodičov detičiek, aby pripravili
krabice naplnené podľa letáčika, ktorý organizátor uverejnil
na svojej stránke. Do krabíc

mohli rodičia a deti vložiť
„niečo sladké, voňavé, slané,
teplé, niečo na čítanie, niečo
na pamiatku“, prípadne niečo
iné, čo by seniorov potešilo –
milá drobnosť v podobe anjelika.... Krabice, ktoré deti priniesli, poputujú klientom do 3
zariadení: Domov v prírode Obyce, Dominik – Veľká Lehota, Svetlo – Olichov. Do týchto
zariadení bolo potrebných vyzbierať 315 krabičiek. Sme radi,
že sme k tomuto číslu prispeli
aj my. Krabice priniesli nielen

žiaci 1. stupňa, ktorí chodili
do školy, ale aj žiaci 2. stupňa,
ktorí sa učili doma dištančne.
Detičky pripravili okrem krabičiek aj pozdravy, ktoré tvorili
na výtvarnej výchove, ale dokonca aj na anglickom jazyku.
Na pozdravy nakreslili, nalepili
stromčeky, vločky a napísali
svoje vianočné priania. Taktiež
vyrobili krásne stromčeky zo
šišiek, vyzdobili ich perličkami
a trblietkami, aby pripomínali
skutočný vianočný stromček.
Do svojich prác vložili svoju
kreativitu a lásku. Deti s úsmevom a radosťou priniesli krabice a podľa slov mnohých
rodičov sa veľmi tešili z akcie.
Krabice vyzbierané počas týždňa sme nakoniec odviezli na

zberné miesto, kde si ich vyzdvihla organizátorka – Michaela Holá, aby ich odovzdala seniorom. Všetkým pani
učiteľkám, ktoré s deťmi pracovali, tvorili a ktoré priniesli
krabičky, veľmi pekne ďakujeme. A samozrejme všetkým
rodičom a deťom vyslovujeme ešte raz veľké ďakujeme
za pomoc, za ochotu a darčeky, ktoré pripravili. Veríme,
že naozaj potešia mnohých
deduškov a babičky v domovoch dôchodcov. Aj táto akcia ukázala, že ľudskosť a láska
je ešte stále medzi nami a je
krásne, ako si vieme navzájom
pomáhať.
PaedDr. Hana Verešpejová

Materská škola Štúrova a Mikuláš
Ani tento rok nás Mikuláš neobišiel, lebo všetky naše „štúrovčatá“ poslúchali.
Mikuláš prišiel 4.decembra
2020 do Materskej školy na
Štúrovej ulici inak, ako sme
boli doteraz zvyknutí. Nabalil
plné vrecia a za deťmi sa ponáhľal už hneď zrána. Svojou
prítomnosťou potešil škôlkarov vo svojich vyzdobených
triedach. Deti mu ukázali, čo
všetko si pre neho pripravili. Tanec, spev, básničky, to

všetko škôlkari vymenili za
sladké balíčky, ktorými ich
Mikuláš potešil.
Dopoludnie s Mikulášom
sa deťom veľmi páčilo, a tak
s balíčkami v náručí, šťastné
a spokojné sa vrátili k svojim
bezstarostným hrám.

Ivana Micheličová
MŠ Štúrova
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Základná škola Mojmírova je pyšná na svojich
žiakov
...pretože aj napriek vážnej a neľahkej situácii sa žiaci intenzívne zapájajú do súťaží, ako to bolo nedávno,
keď sme v našej škole ešte stihli usporiadať školské kolo
Technickej olympiády za prítomnosti žiakov.
Do školského kola sa v kategórii A zapojilo 20 žiakov
a úspešných riešiteľov bolo
16 žiakov a v kategórii B sa
zapojilo 45 žiakov a počet
úspešných riešiteľov bolo 31
žiakov. Najviac bodov v kategórii A nazbierali Matúš
Želiba (9B) , Michal Korim
(9B), Maximilián Balko (9B)
a v kategórii B to boli Alex
Ágh (6A), Matúš Rosina (7A),
Tomáš Pavlovič (7A).
Do okresného kola postúpila v kategórii A dvojica Želiba – Korim a v kategórii B
postúpil jeden žiak Alex Ágh.
Nakoľko sa nám situácia vďaka koronakríze skomplikovala, museli sa žiaci pripravovať
v domácich podmienkach
a vôbec sme netušili, ako
vlastne okresné kolo prebehne, keďže súčasťou Technickej olympiády je aj praktická

časť. Ja ako učiteľka techniky však musím uznať, že táto
trojica má veľmi dobré praktické zručnosti. Škola disponuje plne vybavenou polytechnickou učebňou, kde mi
žiaci počas vyučovacích hodín dokázali preukázať svoje schopnosti, napríklad, keď
skladali sústruh, pri výrobe
výrobkov z dreva...
Veľmi nás potešilo, keď sme
sa dozvedeli, že okresné kolo
prebehne. Online forma súťaže bola pre žiakov nová výzva. Dňa 19. novembra 2020
o 16.00h si boli žiaci v škole
vyskúšať „terén“ a zaregistrovali sa online. Dňa 26.novembra 2020 o 8.30h sa uskutočnilo online súťažné kolo
v kategórii A a o 10.00h sa
konalo online súťažné kolo
v kategórii B. Žiaci sa dostavili načas a úlohy s nadšením

plnili v škole. Príjemne ma
prekvapili deviataci kamarátskym prístupom k šiestakovi, čím sa dokonale odbúral
stres a nastolila sa príjemná
atmosféra.
Výsledok? Dvojica Matúš
Želiba a Michal Korim získali
v kategórii A 1. miesto a v kategórii B Alex Ágh získal 3.
miesto.

Chcem veľmi pekne poďakovať rodičom súťažiacich za
spoluprácu a vedeniu školy
za podmienky, ktoré nám vytvorili a samozrejme súťažiacim, ktorí sa svedomito na 11.
ročník Technickej olympiády
organizovanej IUVENTOU pripravili.
Ing. Denisa Maňkovská

Najkrajšia vianočná ozdoba na „Mojmírke“
Základná škola Mojmírova aj tento rok vyhlásila súťaž
o „Najkrajšiu vianočnú ozdobu.“ Do súťaže sa zapojil celý
prvý stupeň, ktorý nosil ozdoby z papiera, plastu, kovu,
dreva a odpadových materiálov. Kreativite sa medze
nekládli. Všetky ozdoby boli jedinečné a nevedeli sme
vybrať tú najkrajšiu. Preto sme ocenili každú ozdobu a jej
majiteľa diplomom a sladkou odmenou. Tie ozdoby, ktoré nás upútali nevšednosťou a kreativitou, sme ocenili aj
malou vecnou odmenou.
Tešíme sa opäť o rok.

Mgr. Eva Molnárová
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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 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: kancelária na administratívne účely, služby.
n nebytový priestor č. 13, ktorý sa nachádza na podzemnom
podlaží stavby súpisné číslo 3027 (bytový dom), nachádzajúcej
sa na Ul. Tekovská v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C‘‘, č. parcely 3460171 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria), zapísanej v katastri nehnuteľností
- správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 5091, účel využitia prenajatých priestorov:
garážové státie.
n nebytové priestory o výmere 231,00 m2, nachádzajúce sa
v nehnuteľnosti - stavbe so súpisným číslom 3283 /areál Viničná 1/ nachádzajúcej sa na Ul. Viničná č. 1 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku – parcele KN registra „C“, č. parcely

2606/4(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre k.ú. Zlaté Moravcea pozemok o výmere
341,65m2 / 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, priestory na výrobné účely, servisy a dielne.
n nebytové priestory o výmere 121,39m2, 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, výrobné priestory.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa
26.01.2021o 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 62 (Oddelenie
majetkovo – právne MsÚ Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta
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HARMONOGRAM ZBERU
TRIEDENÉHO ODPADU
Z RODINNÝCH DOMOV
v Zlatých Moravciach v roku 2021
Vážení obyvatelia,
triedený zber druhotných surovín z rodinných domov v meste Zlaté Moravce sa realizuje
prostredníctvom farebne odlíšených vriec, príp. zberných nádob. Tento leták Vám poskytne
základné informácie k triedeniu jednotlivých zložiek odpadu a k frekvencii odvozu
vytriedených zložiek.
Ak správne triedime, svet je krajší. Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
- snažte sa odpad netvoriī vôbec
- zálohované obaly nepatria do koša, vráīte ich do predajne
- trieĐte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad obĆan neplatí, jeho zber hradia
výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.
- riaĐte sa pravidlami triedenia; nevytriedený odpad sa dá zhodnotiī a recyklovaī
Patria sem: Noviny, Ćasopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlaĆené

krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s
kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.
Nepatria sem: Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo zneĆistený papier,
asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a
pod.

Patria sem: NezneĆistené stlaĆené alebo zošliapnuté PET fęaše z nápojov, plastové
a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD,
obaly z pracích a Ćistiacich prostriedkov a kozmetiky;
Plechovky od nápojov, konzervy – musia byī vypláchnuté od neĆistôt.
Tetrapaky – obaly od mlieka, džúsov a pod.
Nepatria sem: Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové
rúrky, obaly s nebezpeĆných látok (z olejov, farieb a pod)

Patria sem: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov,
poháre, tabuęové sklo z okien a dverí (väĆšie množstvo patrí na stredisko triedeného
zberu – v areáli skládky komunálnych odpadov na Tehelnej 19), sklenené Ćrepy a
pod.
Nepatria sem: Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky,
pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.

Mesto Zlaté Moravce
• Ulica 1. Mája 2
Zlaté Moravce
953 01
• 037 6923 901
• podatelna@zlatemoravce.eu

Technické služby mesta
Zlaté Moravce
• Bernolákova 59
Zlaté Moravce
953 01
• 0907 443 577
• info@tszm.sk

SKLO

PLASTY,
tetrapaky a
obaly z kovov

PAPIER

ULICA
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PONDELOK

STREDA

ŠTVRTOK

ąajkovského
Dobšinského
HeĆkova
Hollého
Hoğovecká
Inovecká
Krátka
Krížna
Murgašova
Odbojárov
PotoĆná
Rázusova
Slov. armády
Stanica - závody
Šoltésovej
Tichá
Továrenská
Zelená

Bernolákova
Dlhá
Jesenského
Kollárova
Pod Dielami
Podjavorinská
Poęná
Prílepská
Robotnícka
SlneĆná
SNP
Spojovacia
Štefánikova
Štúrova
Tajovského
Tolstého
TribeĆská
Urbanova
Vajanského

A. Kmeīa
Do Kratín
Do remanancií
Dolné vinice
Hájova
Hlavná
Hviezdoslavova
Janka Kráęa
LúĆna
Martinský breh
Nám. A. Hlinku
Nová
Obecná
Parková
Priemyselná
Radlinského
Sama Chalupku
StaniĆná
Šafranecká
Tehelná
Tekovská
ViniĆná

PIATOK

B. S. Timravy
BaniĆova
Bottova
Gorazdova
Hodžova
Hronského
Hurbanova
Chyzerovecká
Janka Matušku
Kraskova
KukuĆínova
Kuzmányho
Moyzesova
Palárikova
Pribinova
Pružinského
SládkoviĆova
Slavianska
Smetanova
Svätoplukova
T. Vansovej
Záhradnícka
ŽelezniĆiarska
18. 01. 2021
20. 01. 2021
21. 01. 2021
22. 01. 2021
19. 04. 2021
21. 04. 2021
22. 04. 2021
23. 04. 2021
19. 07. 2021
21. 07. 2021
22. 07. 2021
23. 07. 2021
18. 10. 2021
20. 10. 2021
21. 10. 2021
22. 10. 2021
25. 01. 2021
27. 01. 2021
28. 01. 2021
29. 01. 2021
22. 02. 2021
24. 02. 2021
25. 02. 2021
26. 02. 2021
29. 03. 2021
31. 03. 2021
25. 03. 2021
26. 03. 2021
26. 04. 2021
28. 04. 2021
29. 04. 2021
30. 04. 2021
31. 05. 2021
26. 05. 2021
27. 05. 2021
28. 05. 2021
28. 06. 2021
30. 06. 2021
24. 06. 2021
25. 06. 2021
26. 07. 2021
28. 07. 2021
29. 07. 2021
30. 07. 2021
30. 08. 2021
25. 08. 2021
26. 08. 2021
27. 08. 2021
27. 09. 2021
29. 09. 2021
30. 09. 2021
24. 09. 2021
25. 10. 2021
27. 10. 2021
28. 10. 2021
29. 10. 2021
29. 11. 2021
24. 11. 2021
25. 11. 2021
26. 11. 2021
20. 12. 2021
22. 12. 2021
23. 12. 2021
17. 12. 2021
Sklo sa odovzdáva na urĆených stanoviskách, kde sú umiestnené smetné
nádoby na sklo. Frekvencia vývozu kontajnerov na sklo je podęa potreby.
Stanoviská sa nachádzajú na uliciach:
Dlhá (2ks), Inovecká, Pod hájom, Podjavorinská, Radlinského,
Priemyselná, Slavianska, E. M. Šoltésovej, Prílepy – Parková
19. 04. 2021

21. 04. 2021

22. 04. 2021

23. 04. 2021

11. 10. 2021

13. 10. 2021

14. 10. 2021

15. 10. 2021

3R]Q3UtSDGQi]PHQDWHUPtQRYYêYR]XMHY\KUDGHQi.
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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.

155

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

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