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V tomto čísle:
Počet obyvateľov
klesá
Počet obyvateľov Zlatých
Moraviec vlani opäť klesol. Vyplýva to zo štatistík poskytnutých z referátu evidencie obyvateľstva zlatomoraveckého
mestského úradu. Spadli sme
pod hranicu 12-tisíc ľudí.
Čítajte na strane 2

Smútočné
oznámenie
Začiatkom nového roka
nás zastihla smutná správa.
Vo veku 61 rokov zomrel riaditeľ Technických služieb Zlatých Moraviec Ján Korista.
Čítajte na strane 3

Stále
odberové miesta
V Zlatých Moravciach pribudli tri stále bezplatné odberové miesta na testovanie
COVID-19, ktoré môžu využiť
všetci Zlatomoravčania i návštevníci mesta.
Čítajte na strane 4

Knižnica
bilancuje
Pandémia koronavírusu,
ktorá už pomerne dlho ovplyvňuje náš život, zasiahla aj do
činnosti Mestskej knižnice
v Zlatých Moravciach. Aký bol
rok 2020?
Čítajte na strane 9

Jedáleň Materskej školy Kalinčiakova.

Materská škola Kalinčiakova rozšíri
kapacitu a dostane novú jedáleň
Mestu Zlaté Moravce bol schválený nenávratný finančný
príspevok v hodnote viac ako 700-tisíc eur z Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky z operačného programu Ľudské zdroje. Peniaze sa použijú v Materskej škole Kalinčiakova na rozšírenie kapacity školy a prístavbu jedálne.
Samospráva získala dotáciu na základe žiadosti. Jej
presná výška je 710 997 eur.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú v objeme
748 418 eur. Rozdiel doplatí mesto v rámci povinného
spolufinancovania.
Ako informoval magistrát, predmetom pro jektu sú stavebné práce,
ktoré budú spočívať v realizácii opatrení na zlepšenie

tepelno-izolačných vlastností konštrukcií časti jasle
a materiálno-technického
vybavenia.
„V rámci projektu sa plánuje uskutočniť výmena otvorových konštrukcií, obnova
obvodového plášťa, oprava
a výmena strešného plášťa
vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech. Zároveň sa plánuje zrealizovať
prekrytie prechodu medzi

jednotlivými pavilónmi a rekonštrukcia zdravotechniky,
sociálnych zariadení. V rámci
materiálno-technického vybavenia sa zakúpi vybavenie kuchyne, tried nábytkom
a pomôckami,“ uviedla radnica. Škôlka tak vďaka spomínanej rekonštrukcii bude
môcť zvýšiť svoju kapacitu
a získať novú jedáleň.
Presný termín realizácie
projektu zatiaľ známy nie je.
V súčasnosti mesto plánuje
vyhlásiť verejné obstarávanie
na vykonanie vyššie uvedených stavebných prác.
Peter Klimant
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Počet obyvateľov Zlatých Moraviec naďalej klesá
Počet obyvateľov Zlatých Moraviec vlani opäť klesol.
Vyplýva to zo štatistík poskytnutých z referátu evidencie obyvateľstva zlatomoraveckého mestského úradu.
Spadli sme pod hranicu 12-tisíc ľudí.
Mestský úrad v Zlatých
Moravciach evidoval ku dňu
31. decembra 2020 presne
11 933 obyvateľov. Z toho
711 z mestskej časti Chyzerovce a 407 z mestskej časti
Prílepy. Pre porovnanie, koncom roka 2019 žilo v Moravciach 12 076 ľudí, z toho 766
v Chyzerovciach a 413 v Prílepoch.
Niekoľkoročný trend poklesu nášho obyvateľstva sa tak
vlani nezastavil. Pre lepšie
znázornenie tohto postupného poklesu ponúkame
štatistické údaje aj z ďalších
rokov. Koncom roka 2018 žilo
v Zlatých Moravciach 12 161
ľudí, v roku 2017 ich bolo 12
290. V roku 2016 - 12 371,
v roku 2015 - 12 491, v roku

2014 - 12 559, v roku 2013 - 12
713 a v závere roka 2012 - 12
843 občanov.
Vlani v Zlatých Moravciach
zomrelo 157 občanov, z toho
11 bolo z Chyzeroviec a 8
z Prílep. Narodilo sa celkovo
119 detí, ktoré sú evidované
v našom meste. Čo sa týka
mestských častí, v Chyzerovciach bolo 15 novorodencov
a v Prílepoch 3.

Odsťahovalo sa viac,
ako sa prisťahovalo
Ďaleko výraznejší rozdiel
bol medzi prisťahovanými a odsťahovanými ľuďmi. Z Moraviec v roku 2020
odišlo až 224 občanov. Svoj
nový domov si tu naopak
našlo len 109 osôb. Počet

Nadácia SPP finančne pomohla
ZOS Zlaté Moravce
Nadácia SPP poskytla finančný príspevok v hodnote
450 eur pre potreby Zariadenia opatrovateľskej služby
(ZOS) Zlaté Moravce.
Dotácia bola mestu Zlaté
Moravce, ktoré je zriaďovateľom ZOS, poskytnutá na základe žiadosti z Nadácie SPP
z grantového programu Pomáhame SPPolu, za účelom:
ochrana zdravia.
„Nadácia nám poskytla
450 eur, ktoré budú použité na nákup germicídneho
žiariča pre potreby zlatomoraveckého Zariadenia
opatrovateľskej služby,“ povedala Miroslava Kováčová, vedúca Oddelenia strategických

činností Mestského úradu
v Zlatých Moravciach. Germicídny žiarič je zariadenie určené na dezinfekciu priestoru
a predmetov.
Tento projekt sa uskutoční vďaka podpore Nadácie
SPP.
Zariadenie opatrovateľskej
služby je účelové zariadenie
mesta Zlaté Moravce s kapacitou pätnásť miest pre ťažko
postihnutých a starých občanov. Funguje od roku 1992.
Peter Klimant

Foto: Richard Horný
odsťahovaných každý rok vysoko prevyšuje počet tých,
ktorí sa k nám nasťahujú. Ide
o hlavný faktor, ktorý stojí za
poklesom celkového počtu
obyvateľstva z dlhodobého
hľadiska.
Zaujímavým číslom z minuloročných štatistík je údaj
o presťahovaných. Jedná sa

o ľudí, ktorí zmenili svoj trvalý pobyt v rámci mesta. Napríklad, keď sa niekto presťahoval z bytu do rodinného
domu v Zlatých Moravciach.
Takýchto ľudí radnica eviduje 157.

Peter Klimant

Jedáleň Základnej školy Robotnícka
dostane nové vybavenie
Mesto Zlaté Moravce dostalo na základe žiadosti dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky. Za takmer 5-tisíc eur sa nakúpi
nové zariadenie do jedálne Základnej školy Robotnícka.
O získaní dotácie informovala Miroslava Kováčová, vedúca Oddelenia strategických
činností Mestského úradu
v Zlatých Moravciach. Podľa
jej slov mesto dostalo nenávratný finančný príspevok na
základe žiadosti z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR v rámci projektu
Zlepšenia vybavenia školskej
jedálne v základných a stredných školách.
„Získali sme dotáciu pre

jedáleň Základnej školy Robotnícka v hodnote 4 848 eur. Za
tieto peniaze sa zrealizuje nákup veľkokapacitnej chladničky a elektrickej smažiacej panvice,“ uviedla Kováčová. Nákup
nového vybavenia by sa mal
zrealizovať v najbližších dňoch.
Táto činnosť bude financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
Peter Klimant
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Ján Korista

Zomrel riaditeľ Technických služieb Ján Korista
Začiatkom nového roka nás zastihla smutná správa.
Vo veku 61 rokov zomrel riaditeľ Technických služieb
Zlatých Moraviec Ján Korista.
Ján Korista nás navždy opustil v nedeľu 10. januára 2021.
Zomrel v Nemocnici Žiar nad

Hronom, kde bol hospitalizovaný pre ochorenie COVID-19.

Ján Korista pracoval v zlatomoraveckých Technických
službách päť rokov. Najskôr
figuroval ako zastupujúci
riaditeľ, neskôr pracoval ako
poverený riaditeľ. Riadne
menovanie na funkciu šéfa

Technických služieb získal
v septembri minulého roka,
kedy si ho zvolili mestskí
poslanci.
Česť jeho pamiatke!
Peter Klimant

Poverenie riadiť Technické služby dostal
Branislav Varga
Po náhlej a nečakanej smrti riaditeľa Technických služieb Jána Koristu muselo vedenie mesta nájsť jeho dočasného nástupcu. Primátor Dušan Husár udelil poverenie
Branislavovi Vargovi.
Branislav Varga (41) sa stal
novým povereným riaditeľom Technických služieb. Poverenie dostal od 11. januára
2021. „Stalo sa tak po nečakanom a o to smutnejšom
úmrtí doterajšieho riaditeľa
Jána Koristu, ktorému aj touto cestou chcem poďakovať
za jeho prácu, ktorú odviedol
pre mesto a občanov Zlatých
Moraviec,“ vyjadril sa Varga.
Ako ďalej povedal, v súčasnej neľahkej dobe poznačenej pandémiou COVID-19
je jeho hlavným cieľom zachovať chod Technických

služieb v štandardnom režime. „Okrem vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu nám
v tomto období pribudla
zimná údržba ciest a chodníkov. Aj pri vysokom počte
absencií našich zamestnancov spôsobených ochorením,
sú tieto činnosti zabezpečené,“ ubezpečil nový riaditeľ.
Branislav Varga pracuje
v zlatomoraveckých Technických službách od roku 2011,
kedy nastúpil na pozíciu vedúceho skládky komunálneho odpadu. Neskôr pracoval

Branislav Varga
štyri roky ako riaditeľ podniku a následne zastával funkciu vedúceho pre prevádzky
verejného osvetlenia, separovaného zberu a skládky
komunálneho odpadu. Najnovšie poverenie na riadenie

Technických služieb mu
bolo udelené na dobu tri
mesiace. Po tomto období
mu môže byť primátorom
mesta opätovne predĺžené.
Peter Klimant
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V meste pribudli stále odberové miesta na
testovanie COVID-19
V Zlatých Moravciach pribudli tri stále bezplatné odberové miesta na testovanie COVID-19, ktoré môžu využiť
všetci Zlatomoravčania i návštevníci mesta.
Nové odberové miesta boli
zriadené z podnetu samosprávy. Riadne fungovať začnú
v týchto dňoch a otvorené
budú po dobu troch mesiacov. Prvé odberové miesto sa
nachádza v priestoroch Centra
voľného času na Rovňanovej
ulici, otvorené bude od pondelka do nedele v čase od 8.00
hodiny do 16.00 hodiny. Druhé
sa nachádza v mestskej tržnici
pri autobusovej stanici, otvorené bude od pondelka do nedele v čase od 15.00 hodiny

do 23.00 hodiny. Tretie odberové miesto je v priemyselnom
parku, otvorené je od pondelka do piatka v čase od 8.00
do 16.30 hodiny a cez víkend
v čase od 8.00 do 17.00 hodiny.
„Tieto odberové miesta sme
sa rozhodli zriadiť pre vysoký
počet prípadov ochorenia COVID-19, ktoré boli zaznamenané v Zlatých Moravciach v posledných týždňoch. Dúfame,
že dopomôžu k zníženiu týchto alarmujúcich čísiel. Všetky
tri miesta môžu využiť nielen

Odberový tím MSKŠ, celoplošné testovanie.
občania Zlatých Moraviec,
ale aj každý návštevník nášho
mesta,“ vyjadril sa primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár.
Okrem troch spomínaných
miest sa odbery naďalej vykonávajú aj na Bernolákovej ulici

a v priestoroch zlatomoraveckej nemocnice. „Dokopy tak
máme v našom meste päť stálych odberových miest, ktoré
slúžia celému zlatomoraveckému okresu,“ dodal Husár.
Peter Klimant

Výsledky celoplošného testovania na COVID-19 za Mesto Zlaté Moravce
Testovaných:
Pozitívnych:
Percento nakazených:

Víkend 23. - 24. 01. 2021
3526
97
2,75 %

Víkend 30. - 31. 01. 2021
3878
46
1,19 %

Nemocnica pandemickú situáciu zatiaľ zvláda
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce má situáciu s vývojom
pandémie koronavírusu pod kontrolou. Napriek ťažkej
pandemickej situácii v celom regióne, nemocnica dokáže
zabezpečiť starostlivosť o covidových, ale aj necovidových pacientov.
Priebežne sa dokončuje očkovanie zamestnancov, ktorí
o vakcináciu prejavili záujem
a nemocnica chystá aj rozšírenie služieb mobilného odberového miesta.
,,K 2. februáru sme evidovali 6 covid pozitívnych zamestnancov. Aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre
32 pacientov s koronavírusom.
V rámci kraja si vzájomne poskytujeme pomoc s presunom
pacientov, za posledný týždeň

januára sme prevzali 11 pacientov z okolitých nemocníc, najviac z Nemocnice AGEL Levice,
3 z Fakultnej nemocnice Nitra
a jeden pacient bol preložený
z Hospitale Šahy“, uviedla poverená riaditeľka Nemocnice AGEL
Zlaté Moravce Nina Horniaková.
Väčšina zamestnancov, ktorí
prejavili záujem o očkovanie už
prvú dávku vakcíny dostali. ,,Z
celkového počtu našich kolegov sa dalo zaočkovať cca 60%.
Ďalší ešte budú zaočkovaní po

návrate z karantény či PN,“ uviedla Horniaková. Mobilné odberové miesto v nemocnici stále funguje, je možné sa dať bezplatne
otestovať antigénovými testami
a pre objednaných záujemcov
aj PCR testami. Nemocnica poskytuje aj možnosť testovania
na protilátky proti koronavírusu.
Toto vyšetrenie sa zisťuje odberom z krvi a robí sa v pavilóne
interných disciplín, v ambulancii
vnútorného lekárstva. Vyšetrenia sú vykonávané v pondelok,
stredu a v piatok. Nemocnica je
subjektom hospodárskej mobilizácie a v zmysle príkazu ministra zdravotníctva vyčlenila
zo svojho lôžkového fondu 30
lôžok s prívodom kyslíka pre

pacientov, u ktorých je možné predpokladať pozitivitu na
ochorenie COVID-19, vrátane pacientov, ktorí boli pozitívne diagnostikovaní na toto ochorenie,
čo je 43 % z celkovej lôžkovej
kapacity. Nemocnica poskytuje
obmedzenú zdravotnú starostlivosť na lôžkových oddeleniach,
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách, ako aj v špecializovaných ambulanciách.
V nemocnici stále platia prísne epidemiologické opatrenia,
zákaz návštev pacientov a povinné je na vyšetrenia sa vopred
objednať.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa
skupiny AGEL SK
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Zlatomoravecká nemocnica získala 1. miesto
v rebríčku Index transparentnosti 2020
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce sa neustále snaží zlepšovať poskytovanú zdravotnú starostlivosť a zvyšovať
kvalitu svojich služieb, čoho dôkazom je aj umiestnenie
v rebríčku Transparency International. Zostavili vyhodnotenie Indexu transparentnosti za rok 2020 a zlatomoravecká nemocnica sa v ňom v kategórii súkromných
nemocníc umiestnila na prvom mieste.
Inštitút INEKO zverejnil v decembri výsledky rebríčka Nemocnica roka, na hodnotení
sa podieľalo aj Transparency International v časti Index transparentnosti. Dobre spracovaná
webová stránka, kde sa človek
dozvie pokyny k hospitalizácii,
informácie o poskytovaných
zdravotníckych výkonoch či
cenník jednotlivých procedúr, ktorý umožní pacientom

naštudovať si tieto informácie
z domu, šetrí čas preťaženému
zdravotníckemu personálu. Aj
tieto tri spomenuté kritériá boli
súčasťou hodnotenia v rámci
Indexu transparentnosti.
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce získala aj vďaka tomu,
že tieto kritériá napĺňa a pravidelne o novinkách informuje
verejnosť, 1. miesto v rebríčku
Index transparentnosti za rok

2020. V rámci neho sa hodnotia aj kritériá ako informácie
o čakaní na liečbu, informácie
o právach pacienta, etický kódex či informácie o hospodárení. ,,Táto správa nás mimoriadne potešila, nakoľko nás to
ubezpečilo v tom, že robíme
všetko pre to, aby boli naši pacienti kvalitne a včas informovaní. Je to pre nás zároveň aj
veľkou výzvou a motiváciou,
aby sme si toto miesto aj v budúcnosti udržali,“ hovorí Nina
Horniaková, námestníčka úseku LPS a poverená vedením
nemocnice.
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce je nemocnica pavilónového typu. Základný rajón

nemocnice tvorí obyvateľstvo
okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice, a to s približne 45
000 obyvateľmi, po zániku nemocnice v Novej Bani čiastočne poskytujeme zdravotnícke
služby i pre ďalších obyvateľov
regiónu Nová Baňa. Zdravotná starostlivosť v Nemocnici
AGEL Zlaté Moravce je zabezpečovaná na súčasných 70
lôžkach, 4 lôžkových oddeleniach, 4 nelôžkových oddeleniach a špecializovaných ambulanciách.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK

Viac ako 70 darcov a 33 litrov krvi, taká je
bilancia darovania krvi v zlatomoraveckej
nemocnici za minulý rok
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a jej oddelenie Hematológie síce fungujú momentálne ako krvný sklad,
ale v roku 2020 v rámci spolupráce s Nemocnicou AGEL
Komárno umožnila dobrovoľníkom štyrikrát darovať
krv priamo v nemocnici.
Aj napriek zhoršenej epidemiologickej situácii, ktorá
Slovensko minulý rok zasiahla, sa v Nemocnici AGEL Zlaté
Moravce zišlo 73 dobrovoľníkov, aby darovali najvzácnejšiu tekutinu a pomohli
tak pacientom. ,,Odbery sa
uskutočnili štyrikrát, v marci, v júni, v júli a posledný
v septembri. Celkovo nám
darovali 33 litrov krvi,“ vysvetľuje Terézia Baťová, vedúca laborantka oddelenia

Hematológie. ,,Ďalšie odbery
sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nekonali, avšak v budúcnosti spolu
s komárňanskou nemocnicou plánujeme v tejto aktivite pokračovať. Krv je pre
fungovanie zdravotníctva
mimoriadne dôležitá, preto
si vážime záujem, ktorý o darovanie krvi v našej nemocnici je. Každá jedna kvapka
je pre nás dôležitá a veríme,
že aj tento rok ju budeme

získavať v desiatkach litrov,“
hovorí Nina Horniaková, poverená vedením nemocnice.
Darcom krvi môže byť každý, kto dovŕšil 18. rok života
a nedosiahol 60 rokov a jeho
telesná hmotnosť presahuje
50 kg. Pokiaľ je človek pravidelným darcom, môže darovať krv až do svojich 65.
rokov. Frekvencia darovania
je pre mužov 3 mesiace a pre
ženy 4 mesiace od posledného odberu. Pred odberom
sa darcom odporúča naraňajkovať sa a požiť tekutiny (káva bez mlieka, voda,
čaj). V deň odberu je nutné
vylúčiť konzumáciu mlieka,
masla a mastných jedál.

Darovať krv sa nemôže dva
týždne po použití antibiotík;
od dvoch týždňov po tri mesiace po očkovaní v závislosti
od jeho druhu; pol roka po
operácii a nastrelení piercingu; náušníc alebo tetovania
a počas menštruácie; darca
nesmie byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS), nemôže
byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C a nemôže trpieť na iné závažné
a chronické ochorenia. Predpokladom darovania krvi je
vstupné vyšetrenie a vyplnenie dotazníka.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK
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Právne okienko:
Je povinné očkovanie protiústavné?
Povinné očkovanie
upravuje zákon a vyhláška. Jeho účelom je zabrániť závažným priebehom
infekcií a ich následkom,
prerušiť proces šírenia infekcií a znižovať riziko
vzniku epidémií.  

Upravuje zákon
povinnosť očkovať?
Ústava SR v čl. 40 upravuje
právo každého na ochranu
zdravia. V čl. 13 ods. 1 písm. a)
zase stanovuje, že povinnosti
možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho
medziach a pri zachovaní základných ľudských práv a slobôd. Povinnosť podrobiť sa
povinnému očkovaniu je zakotvená v § 51 ods. 1 písm.
d) zákona o ochrane zdravia a na ňom nadväzujúcej vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z.,
ktorá v § 5 rozlišuje jednotlivé druhy očkovania. Príloha
č. 2 k uvedenej vyhláške ďalej uvádza zoznam ochorení,
proti ktorým sa povinne očkujeme, nakoľko boli v minulosti príčinou celosvetových
epidémií.

Hrozí v prípade
porušenia uvedenej
povinnosti pokuta?
V prípade, ak sa nepodrobíte
povinnému očkovaniu, možno vám uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur, nakoľko
ide o priestupok na úseku verejného zdravotníctva v zmysle § 56 ods. 1 písm. a) zákona
o ochrane zdravia.

Môže nastať situácia,
že plošné očkovanie
proti Covid-19 bude
povinné?

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com, whitesession
Teoreticky áno, ak by sa očkovanie proti Covid-19 zaradilo medzi povinné očkovanie v zmysle vyhlášky MZ SR
č. 585/2008 Z.z. Následne by
sa na takéto očkovanie vzťahovala aj pokuta v súhrnnej
výške 331 eur.

Je povinné očkovanie
protiústavné?
Hoci žiadne preventívne
opatrenie v oblasti medicíny nezachránilo viac životov
ako vakcinácia, dnes ju značná časť populácie podceňuje,
alebo ju celkom odmieta! Argumentujú tým, že očkovanie
na základe vyhlášky a nie zákona je protiústavné, pretože
nikoho nemožno nútiť k splneniu povinnosti, ktoré zákon
neukladá; každý ma právo na
život a na ochranu zdravia, pričom tieto ústavou garantované práva sú práve očkovaním
ohrozené.
Našťastie ESĽP a aj Ústavný súd SR majú na uvedenú
problematiku iný názor. Druhý
menovaný vo svojom náleze
PL. ÚS 10/2013- 146 zo dňa
10.12.2014 vyslovil:

„Keďže ide o otázky vysoko odborného charakteru
a vzhľadom na často enormný rozsah upravovanej problematiky, nie je vhodné tieto
otázky upravovať v samotnom zákone. Takáto úprava
by viedla k neúmernému nárastu rozsahu textu zákona, čo
by často mohlo viesť k jeho
neprehľadnosti“.
K ďalšej argumentácii proti
očkovaniu uvádza nasledovné:
„Povinné očkovanie (a očkovanie ako také) je zásahom do
integrity človeka. Avšak účelom a dôsledkom povinnosti
podrobiť sa povinnému očkovaniu nie je ukončenie života alebo priama hrozba jeho
ukončenia, ale naopak, účelom je život chrániť a predchádzať vzniku a šíreniu prenosných a smrteľných ochorení“.

Môžeme podať
žiadosť, resp. žalobu
o náhradu škody
v prípade negatívnych
následkov očkovania?
Vedľajšie účinky sú ojedinelé, ale ak sa objavia, štát

nepreberá žiadnu zodpovednosť, pretože v našej legislatíve neexistuje zákon o odškodňovaní vedľajších účinkov
očkovania. Samozrejme, žalobu je možné podať, ale dokazovanie bude zdĺhavé a náročné. Tiež upozorňujem, že na
Slovensku takýto súdny spor
nikto nevyhral.

Záver
Aj keď je zdravie vecou každého jednotlivca, verejné
zdravie je celospoločenská
záležitosť týkajúca sa každého jej člena, preto v záujme
ochrany verejného zdravia
zákonodarca môže zavádzať
opatrenia na predchádzanie
ochoreniam, ktoré okrem
iných zahŕňajú aj opatrenie na
predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení, a to
formou osobitného a mimoriadneho očkovania, očkovania pri úrazoch, poraneniach
a nehojacich sa ranách, očkovania pred cestou do zahraničia, atď.

JUDr. Michal Cimmermann
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Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční
od 15.2.2021 do 31.3.2021,
posúva sa len asistované sčítanie!
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do
31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami,
v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

Elektronické sčítanie obyvateľov
Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami,
bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC.
Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

Posun termínu asistovaného sčítania
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa,
môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho
sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme
ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá
najneskôr do 31.10.2021.“

Zdroje informácii
Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku
www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.
www.scitanie.sk
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Pálenica v Zlatých Moravciach je opäť otvorená
Po dlhej dobe nečinnosti a po rozsiahlej rekonštrukcii
bola dňa 3. decembra 2020 opätovne otvorená pálenica v Zlatých Moravciach. Prevádzkovateľom pálenice je
spoločnosť Pestovateľská Pálenica Zlaté Moravce s. r. o.,
zastúpená konateľom spoločnosti Jozefom Števom, rodákom z neďalekých Čiernych Kľačian. Jozef Števo tým
oficiálne zahájil sezónu pálenia v Zlatých Moravciach.
Hlavným cieľom založenia
pálenice je predovšetkým
udržanie tradície pálenia
v meste Zlaté Moravce, ale aj
v širšom okolí, nakoľko pálenica posledné roky nefungovala.

Rozsiahla
rekonštrukcia
Pestovateľská pálenica v Zlatých Moravciach prešla pred
svojím spustením viacerými
výraznými zmenami a jednou
z nich je určite jej rozsiahla
rekonštrukcia. Tá začala v januári 2020 likvidáciou starej
technológie a trvala až do decembra 2020, kedy sa pálenica
spustila. Za celý tento čas sa
postupne urobil nový odpad
do žumpy; nový uzatvorený
okruh chladenia; nový betónový podklad pre položenie
technológie; nové vložkovanie
komínov; stierkovanie a maľovanie vnútra pálenice; nový
obklad na stenách; zrenovovali sa a maľovali okná, dvere,
brány a zábradlia. Ako posledné sa riešilo dotiahnutie pitnej
vody do pálenice mestským
vodovodom. Fotografie celej
rekonštrukcie sú dostupné na
webovej stránke pálenice.

Nová technológia
Ďalšou výraznou zmenou
v pálenici je určite výmena
starej technológie za novú.
Momentálne sa v pálenici
používa destilačné zariadenie
BOSO, konkrétne Dvojkotlová
pestovateľská pálenica. Je určená na získavanie destilátu

z ovocného kvasu. Destilačná
súprava svojím konštrukčným
riešením poskytuje možnosť
zachovať charakteristické aromatické vlastnosti pôvodných
ovocných surovín. Na pálenie
sa používajú kotle vykurované
plynom. Aparatúra je zostavená z destilačného kotla, rektifikačného kotla, nádrže na
vodku, dvoch chladičov s epruvetami, objemového meradla na lieh, spojovacieho
potrubia, armatúr a doplnkových konštrukcii. Obsah destilačného kotla je 350 l. Ďalšou
novinkou v pálenici je využívanie čerpadla DN80 od spoločnosti NEREZ Blučina, s. r. o.,
ktoré je najsilnejšie vo svojej
triede. Oproti starým postupom, ktoré voľakedy fungovali v pálenici, sa tak nemusia
ťahať sudy s kvasom hore na
rampu, aby sa dostali do pálenice, ale jednoducho a pohodlne je zabezpečené vytiahnutie celého kvasu priamo
z auta alebo vozíka zákazníka
do priestorov pálenice pomocou tohto čerpadla.

Cenník pálenia
Podrobný cenník pálenia je
zverejnený na webovej stránke pálenice, avšak už na základe zistených skúseností od
otvorenia pálenice a od prvého pálenia je možné povedať,
že ceny za pálenie sú nasledovné: 50 % - 5,00 €/l; 51 %
- 5,10 €/l; 52 % - 5,20 €/l; 53 %
- 5,30 €/l; 54 % - 5,40 €/l.
Stále však treba myslieť na
to, že cena za pálenie závisí

hlavne od kvality a množstva
privezeného kvasu.

COVID-19
a opatrenia
Vzhľadom na momentálnu
situáciu na Slovensku ohľadom koronavírusu je možné
v pálenici páliť, ale len v obmedzenom režime a pri dodržiavaní určitých opatrení.
Vstup do priestorov pálenice
je povolený iba v rúšku, a to
po dobu nevyhnutnú na odovzdanie kvasu, zapísanie údajov, atď.. Treba počítať s tým,
že nikto nesmie byť v priestoroch pálenice počas pálenia.
To znamená, že zákazník prinesie svoj kvas do pálenice
a ten sa následne vytiahne
pomocou čerpadla do kade
v pálenici, alebo sa nechá
v pálenici v sudoch. Zákazník
odíde, nie je prítomný pri procese pálenia, a potom si príde
už po hotový destilát.

Nahlasovanie na
pálenie
Na to, že bola pálenica otvorená až 3. decembra 2020, je
o pálenie veľký záujem. Nielen
občanov, ktorí bývajú priamo
v Zlatých Moravciach, ale aj
z celého zlatomoraveckého

okresu a zo širokého okolia.
Pálenica v Zlatých Moravciach
páli všetky druhy ovocia. Momentálne sa za krátku dobu
od spustenia pálilo najmä
jabĺčko alebo zmes, v blízkej
dobe sa však bude páliť napr.
aj dula, ktorá patrí určite k menej tradičným ovociam na pálenie.
Občania, ktorí majú záujem
o vypálenie svojho ovocného
kvasu, sa môžu nahlásiť telefonicky priamo u vedúceho
pálenice Jozefa Števa na jeho
telefónnom čísle 0908 473
010, alebo prostredníctvom
e-mailu na stevojozef@gmail.
com, alebo cez kontaktný formulár na webovej stránke pálenice www.pestovatelskapalenicazm.sk, kde sa dozvedia
ďalšie potrebné informácie.
Minimálne množstvo kvasu pre začatie pálenia je 180 l,
maximálne množstvo kvasu
pre 1 proces pálenia je 350 l.
Momentálne sa prijímajú
objednávky na pestovateľské
pálenie ovocia na mesiace
február a marec 2021, avšak
treba sa poponáhľať, pretože
páleničiarska sezóna potrvá
predbežne do konca marca
2021.
Pálenica Zlaté Moravce
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Činnosť Mestskej knižnice v roku 2020
Pandémia koronavírusu, ktorá už pomerne dlho
ovplyvňuje náš život, zasiahla aj do činnosti Mestskej
knižnice v Zlatých Moravciach.
V roku 2020 sa do knižnice
zaregistrovalo 683 čitateľov,
z toho 211 detí a 472 čitateľov
z radov mládeže a dospelých.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sme zaznamenali
úbytok detských čitateľov. Kým
po minulé roky sme sa tešili vysokej návštevnosti detí z materských a základných škôl nášho
mesta a okolia a pripravovali
sme pre ne rôzne aktivity a súťaže, vlani nám to pandémia
koronavírusu neumožnila.
Knižnica bola od 9. marca do
10. mája pre verejnosť zatvorená. Od 11. mája 2020 bola znovu otvorená, ale jej činnosť pre
návštevníkov bola obmedzená
len na poskytovanie výpožičnej služby, t.j. vypožičiavanie
kníh domov. Služby čitárne
a internetu boli pozastavené
a v takomto režime fungujeme aj v súčasnosti. Knižnica
naďalej poskytuje vypožičiavanie kníh z iných knižníc na
území Slovenska prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby.
Aj napriek obmedzeniam
sme za minulý rok vypožičali
našim čitateľom 13 428 kníh.
Najväčší záujem je o knižné

novinky. Zo slovenských spisovateľov sú žiadané najmä knihy
D. Dána a J. Kariku, zo ženských
autoriek sa veľkej obľube tešia
historické romance J. Pronskej
či romány T. Keleovej-Vasilkovej. Zo zahraničnej literatúry sú
to historicko-ľúbostné romány
a severské krimi. V poslednom
období vzrástol záujem o vypožičiavanie životopisných románov a skutočných príbehov.
Študenti siahajú najmä po náučných knihách z oblasti pedagogiky a ekonómie. Z detskej
literatúry sú obľúbené rozprávky, dievčenské romány a encyklopédie a čoraz väčšiemu záujmu u detí sa teší žáner fantasy.
Keďže počas minulého roka
bola obmedzená aj kultúrno-výchovná činnosť, zamerali sme sa najmä na revitalizáciu knižničného fondu. Vyradili
sme zastaralú a opotrebovanú literatúru a ostatné knihy
vo fonde postupne čistíme,
reparujeme a prebaľujeme do
nových obalov. Vlani sme obnovili takmer celé oddelenie
beletrie a v tomto roku by sme
chceli pokračovať detským oddelením.
V súčasnosti sa vo fonde

knižnice nachádza 34 170 knižničných jednotiek. V roku 2020
bol fond knižnice doplnený
o 825 nových titulov a vyradených bolo 880 kníh. Čo sa
týka doplňovania knižničného fondu, knižnica každoročne podáva žiadosť na Fond
na podporu umenia, kde sa
uchádzame o finančnú podporu v podprograme „akvizícia
knižníc“. V minulom roku sme
získali dotáciu vo výške 6 000,€. Dotácia bola síce schválená
už začiatkom júla, ale financie
z FPU boli poukázané na účet
až začiatkom decembra. Preto
sme nákup kníh mohli zrealizovať až koncom roka a v súčasnom období sa venujeme

zapisovaniu a spracovávaniu
novej literatúry.
Na základe pandemických
opatrení, všetky knihy, ktoré vrátia čitatelia do knižnice,
dávame do karantény. Následne ich čistíme dezinfekčnými
prostriedkami a takto očistené sa vracajú späť do fondu na
ďalšie vypožičiavanie. Z dôvodu zvýšenej dezinfekcie kníh
a priestorov knižnice bola streda určená ako sanitárny deň,
počas ktorého je knižnica pre
verejnosť zatvorená.
Situácia ohľadom koronavírusu nie je ani v novom roku
zatiaľ priaznivejšia. Za kolektív
mestskej knižnice prajem všetkým ľuďom veľa zdravia a nezostáva nám nič iné, len veriť, že
postupne túto ťažkú situáciu
zvládneme a my sa budeme
tešiť na stretnutia s vami v knižnici, či už pri vypožičiavaní literatúry alebo na kultúrnych
podujatiach.
O všetkých zmenách, týkajúcich sa prevádzky knižnice
pre verejnosť, pravidelne informujeme na stránke Mesta
Zlaté Moravce a na FB stránke
knižnice.
Alena Malá,
vedúca knižnice
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Najveselšie obdobie roka
Počas fašiangového obdobia organizovalo Mestské
múzeum v Zlatých Moravciach nezabudnuteľné podujatia krásnych slovenských ľudových tradícií pred najstaršími a najvýznamnejšími kresťanskými sviatkami roka.

Už naši predkovia sa pred
nastávajúcim pôstom radi zabávali a spievali jednu z našich
najznámejších slovenských
ľudových pesničiek, Fašiangy,
Turíce, Veľká noc príde. Bolo
to obdobie od Troch kráľov
do polnoci pred Popolcovou
stredou. Čas zabíjačiek, svadieb a fašiangových zábav.
Najveselšie obdobie roka
končilo predveľkonočným
pôstom.

Sedem fašiangových
ročníkov
Prvá fašiangová veselica bola v Mestskom múzeu
v Zlatých Moravciach zorganizovaná v roku 2014 vystúpením členov Folklórneho súboru Prílepčianka pod vedením
Anny Michalkoc-Kudrejovej.
Jej súčasťou bolo i otvorenie
tvorivej dielne ukážkou pečenia orechovej a makovej
štrúdle pre žiakov okolitých
škôl s pani Helenou Tomajkovou.
Na druhom ročníku fašiangového podujatia sa

predstavil ženský spevokol
Folklórneho súboru Chyzerovčanka pod vedením Anny
Galabovej za doprovodu harmonikára Viliama Tonkoviča.
Členovia súboru pripravili
s lektorkami múzea Vierou
Tomovou a Kornéliou Némešovou pre žiakov základných
škôl a širokú kultúrnu verejnosť ukážku prípravy a ochutnávku fašiangových fánok. Viliam Tonkovič pripomenul, že
Popolcovou stredou sa končí
obdobie zábav a pochovávanie basy v Chyzerovciach má
už svoju dlhodobú tradíciu.

Klenotnica našich
slovenských
ľudových tradícií
Fašiangy v múzeu v roku
2016 otvoril v dopoludňajších
hodinách s tradičnou tvorivou
dielňou pre žiakov ZŠ Robotnícka Folklórny súbor Kolovrátok z Prílep. Vzácnymi hosťami
podujatia bol vtedajší podpredseda NSK Ladislav Marenčák a poslanec Vladimír
Kľučiar. Fašiangový kultúrny

program obohatila pani Ľudmila Biela z Jedľových Kostolian ukážkou tkania na starých
historických krosnách. Záver
podujatia patril fašiangovému
obradu pochovávania basy.
O rok neskôr sa na fašiangovej veselici predstavil svojím
speváckym umením SS Zlatomoravčianka pod vedením
harmonikára Vladimíra Rumanka. Mladé gazdinky zo
ZŠ Robotnícka v tvorivej dielni pripravili cesto na fánky, vyvaľkali, ratlíkom rozkrájali na
kúsky a do ružova vysmažili.
Touto tradičnou fašiangovou
pochúťkou pohostili svojich
návštevníkov. V kultúrnom
programe vystúpil známy slovenský gajdoš Dominik Garaj
z Veľkej Lehoty a Anna Kiššová
porozprávala Smutný príbeh
o base za hudobného doprovodu Juraja Jenisa.

V roku 2019 pravú fašiangovú atmosféru vytvorili žiaci
zo ZŠ Pribinova zaodetí do
ľudových krojov. V úvodnom
vystúpení ich privítal SS Zlatomoravčianka a Ženská spevácka skupina Briežok z Jedľových Kostolian pod vedením
Danky Kellnerovej s mladou
gajdoškou Dominikou Cigáňovou a Viktóriou Rajnohovou. Žiakom porozprávala
rôzne príbehy o starých kostolianskych gajdošoch, Modošskom gajdošovi Halabrínovi
a básnikovi Jankovi Kráľovi,
ktorý rád chodieval za gajdoš
mi do Jedľových Kostolian.
V kultúrnom programe predniesla Anna Kiššová jednu zo
známych fašiangových básničiek za hudobného doprovodu Michala Urbanoviča.

Zaujímavé prednášky
Antona Števka

Siedmy ročník fašiangovej veselice otvoril Spevácky súbor Zlatomoravčianka.
Lektorky múzea pani Viera
Tomová a Ivana Valkovičová
privítali žiakov zlatomoraveckých škôl a Obýc, Dominika
Garaja a Karola Mášika z Cechu
slovenských gajdošov na Veľkej Lehote, ktorí sa predstavili
hrou na gajdy a zaujímavým
rozprávaním o tomto starom
archaickom hudobnom nástroji, poslankyňu VÚC Martu
Balážovú a študenta etnológie
Dávida Hudeca z Kozároviec,
ktorý návštevníkom porozprával veľa fašiangových zaujímavostí.
Zaužívané zvyky a obyčaje
veľkonočných sviatkov patria
ku kultúrnemu dedičstvu našich otcov, ktorými si s úctou
pripomíname naše bohatstvo slovenských ľudových
tradícií.
Anton Kaiser

O niektorých predveľkonočných zvykoch v minulosti, magických úkonoch
a tradíciách pravidelne návštevníkom rozprával Anton
Števko, vtedajší riaditeľ Ponitrianskeho múzea v Nitre.
Piaty ročník fašiangového
popoludnia otvorilo Občianske združenie Babička
zo Zlatých Moraviec pod
vedením Mariany Bencovej s Folklórnym súborom
Kolovrátok z Prílep. Oba súbory sa návštevníkom predstavili spoločným spevom
fašiangových ľudových pesničiek s harmonikármi Irenou Vencelovou a Rudolfom
Partlom. Vzácnym hosťom
podujatia bola poslankyňa
VÚC Nitra Marta Balážová.
Na záver fašiangovej zábavy
členovia FS Kolovrátok pochovali basu.

Fašiangy s gajdošmi
z Veľkej Lehoty
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Alfréd Galovič slávi životné jubileum
V našom meste žijú ľudia, ktorí sa svojím životom a prácou podieľali na jeho zviditeľňovaní a rozvoji
a medzi nich patri MUDr. Alfréd Galovič CSc. Pracoval
v našej zlatomoraveckej nemocnici od roku 1960.
Narodil sa v Nitre 14. januára1931. Gymnázium navštevoval u nás v Zlatých Moravciach v rokoch 1942-1945. Po
maturite odišiel študovať na
Masarykovu univerzitu do Brna
na Lekársku fakultu, kde bol
slávnostne promovaný v roku
1956. Po promócii začal pracovať na chirurgickom oddelení v nemocnici v Handlovej.
Potom prišiel do nášho mesta do NSP na chirurgické oddelenie, kde bol primárom MUDr.
Falath, ako sekundárny lekár,
neskôr sa stal zástupcom primára. Po čase odišiel na expertízne štúdium do Tunisu. V roku
1960 získal atestáciu z chirurgie
I. stupňa a atestáciu z chirurgie
II. stupňa roku 1964.

Ako zástupca primára 1970
obhájil dizertačnú prácu na
Lekárskej fakulte v Bratislave,
kde mu bola udelená vedecká
hodnosť kandidát lekárskych
vied – CSc. V roku 1973 sa prihlásil do konkurzu na miesto
primára chirurgického oddelenia, kde bol úspešný a stal
sa primárom. Svoju profesijnú
skúsenosť si prehlboval viacerými mesačnými školiacimi
pobytmi na významných pracoviskách – Výskumný traumatologický ústav Brno (1963),
Clinic Merle d Aubigné Paríž
(1972), traumatologická klinika
v Bratislave (1982). Nadstavbovú atestáciu z traumatológie
získal medzi prvými na Slovensku v roku 1982.

Pán, dnes už emeritný primár Galovič, má aj bohatú
publikačnú činnosť, publikoval
odborné články v lekárskych
časopisoch. Prednášal tiež na
lekárskych kongresoch, seminároch vyše 19-krát aj s medzinárodnou účasťou. Osobne
previedol vyše 6000 operácií,
mnohým pacientom zachránil život alebo ho skvalitnil na
najvyššiu možnú mieru. Funkciu primára vykonával 20 rokov. Za svoju odbornú činnosť
bol odmenený plaketami,
čestnými uznaniami. Veľkú
podporu mal a aj má vo svojej
manželke, tiež lekárke.
Pán Galovič bol dlhé roky
poslancom mestského zastupiteľstva v našom meste. Viackrát, pamätám si veľmi dobre,
sme riešili na zastupiteľstve
problém, keď v našej nemocnici chceli rušiť oddelenia. V tej
dobe sme to viac menej ustáli.

Musíme si uvedomiť, že táto
nemocnica bola dedičstvom
po našich predkoch, je to také
rodinné striebro nášho mesta vyše 150 rokov a patrí medzi štyri najstaršie nemocnice
na Slovenku. Vždy bola známa dobrými zdravotníckymi
službami pre občanov mesta a spádovej oblasti. Mala a aj
má dobrých lekárov a zdravotnícky personál. Zdravotníctvo prežívalo a aj prežíva
krízu, no napriek tomu funkcia Zlatých Moraviec ako centra zdravotníckej starostlivosti v meste, okrese a spádovej
oblasti zvyšuje pozíciu mesta v hierarchii miest na Slovensku. A o to sa počas svojej aktívnej práce náš jubilant
snažil s veľkou zodpovednosťou. Želáme mu veľa zdravia.

Marian Tomajko

Pomoc stratenej žene z Rakúska
Tým, že sa pomôže jednému človeku, sa zrejme nezmení svet. Ale určite sa zmení svet tomu, komu sa pomohlo.
Obyvatelia Brezovej ulice nahlásili v posledný januárový víkend vo večerných hodinách
Mestskej polícii v Zlatých Moravciach, že im na zvončeky
vyzváňa slabo oblečená staršia pani, ktorá hovorí iba nemecky a nezmysly. Podľa ich
slov vyzerala dezorientovaná,
hladná, celá sa triasla od zimy.
Pani zabalili do deky, uvarili jej
teplý čaj a ponúkli koláč. Po príchode na miesto hliadka mestskej polície ihneď kontaktovala
terénnu pracovníčku mesta, či
má k dispozícii teplé oblečenie
a nejaké potraviny.
Bez váhania som išla poskytnúť pomoc. Nabalila jedlo,

vetrovku, šál, čiapku, rukavice,
čižmy a spacák, lebo sme ešte
nevedeli, kde pani prečká noc
a aby vonku nezamrzla, do rána
hlásili mínus 14 stupňov Celzia.
Napadlo ma kontaktovať nášho Pátra Tomasza z Kongregácie bratov Tešiteľov a poprosila
som ho o pomoc. Ubytoval ju
v kláštore, postaral sa o ňu, za čo
mu patrí veľká vďaka. Ochotná
pomôcť bola aj pani Bošiaková
z DOS Zlaté Moravce, ktorá ju
prišla otestovať svojim vlastným
testom na COVID-19. Výsledok
bol našťastie negatívny. Hneď
ráno som začala zisťovať, odkiaľ
neznáma pani pochádza a čo
tu vlastne robí. Zistila som, že

býva vo Viedni, v zariadení pre
duševne chorých a bezdomovcov a blúdi tu a aj v okolitých
obciach už dva týždne.
Oslovila som známeho, ktorý do zariadenia zatelefonoval
a všetko nám prekladal. Potvrdilo sa, že pani sa stratila, boli
prekvapení, že sa našla až za
hranicami. Dohodli sme sa, že
nám jej dokumenty pošlú elektronickou poštou, aby sa mohla vrátiť. Zatelefonovala som
do Profi Taxi a opýtala sa, či sú
ochotní ju odviezť domov. Sám
majiteľ pán Bíbel sa ponúkol,
že ju tam odvezie, aj napriek
tomu, že sme ho upozornili na
prípadné problémy na hraniciach. Celú dobu sme boli s ním
v spojení a odľahlo nám až vtedy, keď nám oznámil, že pani

práve odovzdal zariadeniu a tá
sa veľmi tešila, že je konečne
doma - v bezpečí.
Týmto by som chcela všetkým zainteresovaným povedať: VEĽKÉ ĎAKUJEM
Klaudia Antolová,
pracovníčka TSP
Zlaté Moravce
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Včela ako darček od šiestakov zo ZŠ Mojmírova
pre pani prezidentku Zuzanu Čaputovú
Včely sú unikátne stvorenia, výnimočné a krásne. Počas
svojho života nepoškodia žiadnu rastlinu ani nezabijú
žiadneho tvora pre svoju obživu. Včely vynikajú takými
vlastnosťami, ktoré nemá žiadny živočích, ba ani človek.
Včela nepracuje pre seba, ale pre rastlinu a pre človeka.
Kým budú žiť včely, budú kvitnúť kvety a ľudstvo nevymrie od hladu.
O včelách sme sa učili so
šiestakmi na hodine biológie
a ako prvé si napísali citát od
A. Einsteina: „Keď uhynie posledná včela, ľudstvu zostanú 4 roky života“. Žiakov téma
včely naozaj zaujala. O včelách
sme sa na hodine naučili veľké
množstvo nových poznatkov:
ako žijú v úli, kto tam žije, aké
sú úlohy robotníc, trúdov, kráľovnej, aký je význam včiel, aké
produkty nám dávajú a  množstvo ďalších informácií. So žiakmi sme si prešli učivo, pozreli
obrázky, na stránku EduPage
dostali prezentáciu o včelách.
Nedalo mi ale na hodine nespomenúť, že o včely, konkrétne mestské včely, sa zaujíma
aj naša prezidentka Zuzana
Čaputová. Žiaci sa dozvedeli, že v záhrade za Prezidentským palácom sú od utorka 26.
mája 2020 inštalované včelie

úle. Kancelária prezidenta SR
sa tak pridala k projektu Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA Mestské
včely. Porozprávala som žiakom o tom, ako sa prezidentka venuje ochrane životného
prostredia. Včely považuje za
symbol toho, ako je v prírode
všetko prepojené a že včely
zabezpečujú ochranu biodiverzity. Prečítala som im, čo
pani prezidentka povedala: „Rozhodli sme sa vytvoriť
tento priestor v prezidentskej
záhrade jednak ako symbol,
jednak ako podporu idey, že
včely nepatria len na vidiek,
ale aj do mesta. Pokiaľ nebudú včely, nebudú stromy, nebudú kvety a nebudeme ani
my, preto je dôležité včely
chrániť a dávať im priestor na
existenciu.“ Taktiež som žiakom spomenula, že v piatok

Video: príhovor prezidentky šietakom
zo Zlatých Moraviec

Zuzana Čaputová
4. septembra sa vytáčala prvá
úroda medu z úľov a že med
bude slúžiť ako darček pre politických partnerov doma aj
v zahraničí. Páčili sa nám slová,
ktoré prezidentka povedala, že
ak sa o prírodu staráme, tak
nás odmení. Žiakov som odkázala na stránku Prezidentskej
kancelárie, kde si môžu všetko prečítať a pozrieť fotky. Po
hodinách biológie sme sa so
žiakmi rozhodli, že vytvoríme
malé darčeky v podobe včely, ktoré pošleme prezidentke. Nasledovalo zisťovanie
predpisov a možností zaslania darčeka do Prezidentskej
kancelárie. Nakoniec sa nám to
podarilo a ešte pred sviatkami
sme zaslali mašľou previazanú
krabicu s darčekmi a pozdravmi do Bratislavy. Dúfali sme,
že pani prezidentku darčeky

potešia. O to väčšie bolo naše
prekvapenie, keď pani prezidentka reagovala na svojom
instagramovom profile, žiakov
pozdravila a povedala, že túto
ich aktivitu si váži. Mali sme nesmiernu radosť, že sa jej včeličky páčili.
O včelách by sa dalo písať,
rozprávať a naučiť sa ešte veľmi veľa. Sú to naozaj výnimočné organizmy. Určite to
nebola naša posledná aktivita.
Koniec koncov, 20. máj je Deň
včiel a je možné, že pre včely a o včelách niečo pekné so
žiakmi pripravíme.
Článok, fotografia sú uverejnené so súhlasom Kancelárie
prezidenta Slovenskej republiky.

PaedDr. Hana Verešpejová
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Ocenenie Top učiteľka cudzích jazykov
V októbri 2020 vyhlásil Štátny pedagogický ústav anketu Top učiteľ/učiteľka cudzích jazykov. Učiteľov mohli nominovať ich žiaci, rodičia, kolegovia alebo riaditelia škôl.
Do kategórie stredné školy sme nominovali učiteľku nášho gymnázia v Zlatých Moravciach Mgr. Alenu Rakovskú.
Kritériami hodnotenia bola
schopnosť motivovať a aktivizovať žiakov, využívanie inovačných postupov a metód,
činnostný prístup k vyučovaniu
cudzích jazykov, vyučovacie prostredie, organizácia rôznorodých
aktivít a projektov. Štátny pedagogický ústav hľadal učiteľov,
ktorí dokážu u žiakov vzbudiť
záujem učiť sa cudzí jazyk, používajú inovatívne vyučovacie
metódy a sú kreatívni. Títo učitelia svojím prístupom k vyučovaniu cudzieho jazyka inšpirujú
žiakov a motivujú ich k tomu,
aby sa cudzí jazyk učili nielen
v škole, ale používali ho aj mimo
nej. Vzťahy so žiakmi sú pre nich
rovnako dôležité, ako ich jazykové znalosti. Svojich žiakov vedú
k tomu, aby rešpektovali jazykovú i kultúrnu rôznorodosť.
Práve tieto kritéria spĺňa Mgr.
Alena Rakovská, ktorá získala ocenenie v kategórii stredné školy. Komisia ŠPU, zložená
z piatich členov, vysoko ohodnotila jej rozmanité aktivity

v oblasti vyučovania, organizovania olympiád v anglickom
jazyku, prípravy žiakov na túto
súťaž a tiež umiestnenia jej žiakov na krajskej i celoslovenskej
úrovni. Rovnako záslužnou aktivitou je zapojenie jej žiakov do
rozličných súťaží, ako Juvenes
Translator, úspechy žiakov v súťaži Wocabee na česko-slovenskej
úrovni, spolupráca s vydavateľstvami, rôznymi jazykovými inštitúciami a vysokými školami.
Mgr. Alena Rakovská okrem
iného organizuje aj charitatívne aktivity na našej škole, koordinuje činnosť Žiackej školskej
rady a pracuje ako inštruktorka
lyžiarskeho výcviku.
Je spoluorganizátorkou jazykovej súťaže Brána jazykov
otvorená, aktívne zapája žiakov
do medzinárodných eTwiningových projektov a projektov
Erasmus+.
Srdečne blahoželáme k dosiahnutému oceneniu!
Mgr. Viera Mihalková

Nové medzinárodné projekty ERASMUS+
V Strednej odbornej škole polytechnickej v Zlatých
Moravciach sa v školskom roku 2020/2021 aj napriek
momentálne nepriaznivej situácii vo vzdelávaní postupne rozbieha celá paleta národných aj medzinárodných
aktivít a projektov.
K už existujúcim a stále prebiehajúcim projektom sme
pripravili ďalšie tri, z ktorých sú
dva projekty jazykové a jeden
odborný. V nových projektoch
v rokoch 2021/2022 spolu 63
študentov SOŠ polytechnickej

dostane možnosť vycestovať
na zahraničný jazykový pobyt
alebo odbornú stáž do jednej
z našich ôsmich partnerských
krajín. Nové projekty, ktorých
získané granty na plnú úhradu aktivít predstavujú sumu

spolu viac ako 80 tisíc EUR, by
sme vám radi predstavili.
„Verschiedene Kulturen
– Gemeinsame Identität
„v preklade „Rôzne kultúry spoločná identita“ je projekt
zameraný na inklúziu, kultúrnu rozmanitosť, občianstvo aktívna EÚ. Ciele tohto projektu sú: porozumenie príčin
a účinkov marginalizácie (vylúčenia) a predsudkov v našej spoločnosti, stimulácia/

podpora sociálnych a medzi-kultúrnych kompetencií,
stimulácia digitálnych zručností učiteľov a študentov,
objavovanie umenia ako nástroja na podporu inklúzie.
Partnermi, okrem našej školy sú školy: Melikgazi Kayseri Lisesi Turecko, Nyíregyházi
Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium Maďarsko , Kauno
r. Akademijos Ugnes Karvelis
(pokračovanie na str. 14)
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Foto: František Kabát, 1.F trieda, odbor Grafik digitálnych médií

Nové medzinárodné projekty ERASMUS+
(pokračovanie zo str. 13)
gimnazija Litva a Liceul Teoretic German Johann Ettinger
Rumunsko. Komunikačným
jazykom je nemecký jazyk.
„No Time to Waste - Ein Projekt zum aktiven Umgang mit
Nachhaltigkeit“ - „Nie je už
čas na odpad a plytvanie
zdrojmi surovín“ je projekt,
ktorý okrem jazykovej orientácie, kladie dôraz na ekológiu a udržateľnosť. Budú sa
skúmať a hľadať možnosti
udržateľnosti v rôznych oblastiach každodenného života – doma, v škole, v záhrade,
v umení, pri hygiene, selektívny zber, opätovné použitie
a recyklácia rôznych výrobkov a materiálov, životnom
prostredí. Partnermi, okrem
našej školy sú školy: RBZ Eckener-Schule Flensburg Nemecko, CVO PENTA college CSG Jacob van Liesveldt
Holandsko, Røyken videregående skole Nórsko, Liceo

Scientifico Statale E. Fermi Taliansko a Liceul Teoretic German Johann Ettinger Rumunsko. Komunikačným jazykom
je nemecký jazyk.
„International approach to
smart energy solutions“ voľne preložené „Objavovanie
inovatívnych energetických
riešení pre Európu“ je technologický projekt, ktorý si kladie
za cieľ, aby učitelia a študenti stredných škôl v Belgicku
a na Slovensku lepšie porozumeli energetickým nárokom a výdajom domácností, energetickým inováciám
a stratégiám v oboch krajinách, napr. pri využívaní solárnych panelov, elektrického automobilu či elektrických
bicyklov. Samozrejme tu ide
aj o hľadanie ciest a „smart“
riešení pri meraní, analýze
a v konečnom dôsledku znižovaní spotreby energií aj vo
vzťahu k národným energetickým politikám Belgicka

a Slovenska. V neposlednom
rade si všetci zúčastnení overia a zdokonalia svoje kompetencie v oblasti komunikácie
v anglickom jazyku, v oblasti programovania, internetu vecí (IoT), umelej inteligencie, matematiky a fyziky
(STEM). Partnerom pri dosahovaní navrhovaných cieľov
je náš dlhodobý a stabilný
projektový partner, Stredná odborná škola Vrij Technisch Instituut z mesta Tielt
v západnom flámsku, asociovaným partnerom je aj
„high-end“ v inovatívnom
vzdelávaní - Vysoká škola HOWEST university z belgických miest Kortrijk a Bruggy. Komunikačným jazykom
tohto projektu je anglický jazyk.
Keďže situácia ohľadne ochorenia Covid19 stále nie je definitívne stabilizovaná, sú nateraz všetky
nielen cestovateľské, ale aj

vzdelávacie aktivity v celej
Európe pozastavené. To však
realizátorom a koordinátorom projektov Mgr. Zuzane
Čižmárikovej (prvé dva projekty) a Mgr. Dušanovi Turčanovi (tretí projekt) nebráni
vopred pripraviť všetko, čo
pre úspešné naplnenie cieľov bude, veríme už v blízkej budúcnosti, potrebné.
Okrem prípravy stratégie
budúcej spolupráce je ním
aj táto informácia o tom, na
aké špeciálne aktivity, nad
rámec učebných osnov sa
môžu naši terajší a samozrejme aj budúci šikovní študenti
počas štúdia na Strednej odbornej škole polytechnickej
v Zlatých Moravciach, Ul. SNP
2 v blízkej budúcnosti tešiť.

Mgr. Dušan Turčan
a Mgr. Zuzana Čižmáriková
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov, pozemkov,
stĺpov verejného osvetlenia a časti fasády 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 v znení neskorších
dodatkov vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov, pozemkov, stĺpov verejného osvetlenia
a časti fasády 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- kancelária č. 107), na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“,
č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m² (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) zapísaná 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 3460/71 (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 164,83 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 reg. „C“, č. parcely 2606/4 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre k.ú. Zlaté Moravce a pozemok o výmere 243,78 m2 /podiel na pozemku
(prístupovej ceste), ktorý pripadá na nájomníka/ parcela KN reg. „C“,
č.p. 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 13,14 m² v budove so
súpisným číslom 64 („Centrum Žitava“), nachádzajúcej sa na
Ul. Hviezdoslavova č. 64 v Zlatých Moravciach, postavenej na
pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1078/2 o výmere
1419 m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore,
okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: skladové priestory.
n nebytové priestory o výmere 135 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 reg. „C“, č. parcely 2606/4
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na
LV č. 3453 pre k.ú. Zlaté Moravce a pozemok o výmere 199,67
m2 /podiel na pozemku (prístupovej ceste), ktorý pripadá na
nájomníka/ parcela KN reg. „C“, č.p. 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 Stĺpy verejného osvetlenia nachádzajúce sa v k.ú. Zlaté Moravce, za účelom umiestnenia reklamného alebo informačného zariadenia (o rozmere 1200 mm x 300mm), a to konkrétne
nasledovné stĺpy:
zzŽupná ulica: stĺp č. 8 – 1 ks
zzSládkovičova ulica: stĺp č. 3 – 1 ks
zzDuklianska ulica: stĺp č. 7 – 1 ks
zzSNP: stĺp č. 1 – 1 ks, č. 640/1 – 1 ks
zz1. mája: stĺp č. 28 – 1 ks
zzTovárenská ulica: stĺp č. 28 – 1 ks, č. 91 – 1 ks
zzHviezdoslavova ulica: stĺp č. 2- 1 ks, č. 51 – 1 ks, č. 113 – 1 ks
zzNámestie A. Hlinku: stĺp č. 4 – 1 ks.
zzPočet reklamných alebo informačných zariadení: 12 ks
n časť fasády za účelom umiestnenia reklamného zariadenia
o rozmeroch 3000 x 1000 mm (DxV) na budove so súpisným 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok), ktorá
sa nachádza v katastrálnom území Zlaté Moravce, okres Zlaté
Moravce, obec Zlaté Moravce na pozemku - parcely KN registra „C“, číslo parcely 2606/5 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) zapísanej v LV č. 3453 /jedná sa o kotolňu, ktorá sa
nachádza v areáli na Ul. Viničnej v Zlatých Moravciach/.
n časť pozemku o výmere 24,00 m² z parcely KN registra ,,C“,
č. parc. 2606/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 63,00 m2 , ktorý sa nachádza na Viničnej ulici
v Zlatých Moravciach, v k.ú. Zlaté Moravce, vedený Okresným
úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom, na LV č. 3453,
účel využitia prenajímaného pozemku: nepodnikateľské účely.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 24.02.2021
o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedeného nebytového
priestoru získate na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, /Mestský úrad; Predaj,
prenájom/, prípadne na č. telefónu 037/69 239 22 (Oddelenie
majetkovo – právne MsÚ Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta
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Oznam
Otvára sa nová ambulancia všeobecného lekára:
MUDr. Filip J. Arpás
Poliklinika Rázusová 16, Nitra
- príjem nových pacientov
- vyšetrenia
- EKG
- E - recepty
- predoperačné vyšetrenia
- infúzie
KONTAKT: 0908 498 603
zzpondelok-utorok-streda:15.00-18.00
zzštvrtok:7.00-11.00
zzpiatok:7.00-14.00
Záujemcovia sa môžu hlásiť od
25.1.2021 na danom tel. čísle
Začíname 1.2.2021
01/2021

MSKŠ ZLATÉ MORAVCE
23.04.2021 o 19:00h
Predaj vstupeniek v pokladni MSKŠ,
online na www.kulturazm.sk
alebo v sieti Ticketportal.sk
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n Uzávierka čísla je vždy k 25. dňu v mesiaci n Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov

