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V tomto čísle:
Rozpočet
mesta
Zlatomoraveckí mestskí
poslanci schválili vo štvrtok 15. apríla 2021 rozpočet
Mesta Zlaté Moravce na rok
2021 s výhľadom na roky 2022
a 2023.
Čítajte na strane 2

Oddychová
zóna
Dobré správy pre cyklistov.
V blízkosti zlatomoraveckej
autobusovej stanice čoskoro
vyrastie nová moderná oddychová zóna.
Čítajte na strane 3

Nové sociálne
zariadenia
Renovácia sociálnych zariadení kaštieľa, ktoré je sídlom Mestského strediska
kultúry a športu, sa uskutočnila v týchto mesiacoch. Samospráva za práce zaplatila viac
ako 50-tisíc eur.
Čítajte na strane 3

Vztýčenie
mája
Žiadny spev ani tanec. Podobne ako vlani, aj tento rok
sa tradičné stavanie mája
v Zlatých Moravciach uskutočnilo bez prítomnosti verejnosti, nakoľko kultúrne podujatia pre koronavírus nie sú stále
povolené.
Čítajte na strane 5

Mesto vyhralo súdny spor so
spoločnosťou IMEXFIN
Súdny spor, ktorý sa ťahal od októbra 2015, je definitívne ukončený. Mesto Zlaté Moravce nemusí zaplatiť
spoločnosti IMEXFIN s.r.o. pohľadávky vo výške viac
ako 100-tisíc eur.
Spoločnosť IMEXFIN s.r.o.
podala dňa 2. októbra 2015
žalobu na mesto Zlaté Moravce o zaplatenie sumy 55 121
eur plus úroky z omeškania.
Išlo o pohľadávku, ktorú IMEXFIN odkúpil od firmy DREVAN
s.r.o.. Táto spoločnosť dodávala v súčasnosti už zaniknutým
Záhradníckym službám mesta
Zlaté Moravce v období rokov
2006 až 2014 truhly, za ktoré
mestský podnik neuhrádzal
faktúry. Vznikla tak škoda niekoľko tisíc eur.
Okresný súd v Nitre v júni
2017 vydal rozsudok, ktorým
mestu Zlaté Moravce uložil
povinnosť zaplatiť spoločnosti IMEXFIN sumu 55 121 eur
spolu s úrokom z omeškania.
„V čase vydania tohto rozsudku bola uplatnená suma spolu

s úrokmi z omeškania vo výške takmer 100 000 eur. Mesto
Zlaté Moravce bolo v uvedenom súdnom spore zastúpené advokátskou kanceláriou
LEGAL GROUP s.r.o., ktorá voči
tomuto rozsudku podala odvolanie,“ povedala právnička
mesta Zlaté Moravce Michaela
Uličná Ivanová.
Celý spor sa tak presunul na
Krajský súd v Nitre. Ten vydal
svoj rozsudok 22. novembra
2018. Súd žalobu zamietol
s odôvodnením, že pohľadávky uplatnené zo strany
spoločnosti IMEXFIN s.r.o. sú
premlčané, nakoľko zo strany
mestského podniku nedošlo
k ich uznaniu. Toto rozhodnutie súdu bolo právoplatné.
Celá vec ale nebola uzatvorená, nakoľko spoločnosť

IMEXFIN podala na Najvyšší
súd Slovenskej republiky dovolanie proti rozsudku Krajského súdu v Nitre. „Dňa 25.
februára 2021 bolo Najvyšším
súdom Slovenskej republiky
vydané Uznesenie, ktorým
bolo dovolanie odmietnuté.
Na základe uvedeného uznesenia sa mesto Zlaté Moravce
stalo v danom súdnom spore
úspešným a voči spoločnosti
IMEXFIN s.r.o. nemá povinnosť
úhrady,“ uviedla právnička Michaela Uličná Ivanová. Celý
súdny spor bol týmto aktom
definitívne ukončený v prospech mesta Zlaté Moravce.
Advokátska kancelária LEGAL GROUP zastupovala
mesto Zlaté Moravce v tomto
spore bez nároku na honorár.
Právne služby s touto kanceláriou sprostredkovala poslankyňa Klaudia Ivanovičová.

Peter Klimant
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V roku 2021 bude mesto hospodáriť
s vyrovnaným rozpočtom
Zlatomoraveckí mestskí poslanci schválili vo štvrtok
15. apríla 2021 rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok
2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023.
Rozpočet mesta Zlaté Moravce na rok 2021 bol schválený ako vyrovnaný, kde príjmy i výdavky budú vo výške
22 704 086 eur. Rozpočet tvoria bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky, príjmové a výdavkové finančné
operácie.
Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 10 361 673 eur,
z toho príjmy mesta vo výške 10 098 229 eur a príjmy

rozpočtových organizácií vo
výške 263 444 eur. Bežné výdavky sú navrhnuté vo výške
11 024 328 eur, z toho výdavky
mesta vo výške 7 646 427 eur
a výdavky rozpočtových organizácií vo výške 3 377 901 eur.
„Schodok bežného rozpočtu
mesta vo výške -662 655 eur
je krytý zostatkom prostriedkov z predchádzajúceho roka
na bežné výdavky účelovo
určené finančné prostriedky

Dušan Husár, Michaela Uličná Ivanová

poskytnuté zo štátneho rozpočtu a EÚ v súlade so zákonom o RPÚS,“ informuje magistrát.
Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 2 000 eur, kapitálové výdavky sú odhadované vo
výške 10 426 031 eur. „Schodok
kapitálového rozpočtu vo výške
-10 424 031 eur je krytý príjmovými finančnými operáciami
v celkovej výške 10 424 031 eur,
z toho zo zostatku prostriedkov
z predchádzajúceho roka na kapitálové výdavky vo výške 196
112 eur, prevodom prostriedkov
z Rezervného fondu mesta vo
výške 11 700 eur a z bankových
úverov vo výške 10 216 219 eur,“
uvádza mesto.

Príjmové finančné operácie sú na rok 2021 uvedené
vo výške 12 340 413 eur. Zložené sú z Rezervného fondu
mesta, z prijatých a plánovaných úverov, ako aj zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka. Výdavkové
finančné operácie sa odhadujú na 1 253 727 eur. Poslúžia napríklad na splácanie istín z bankových úverov.
„Prebytok finančných operácií vo výške +11 086 686 eur
bude použitý na krytie kapitálového rozpočtu a bežného rozpočtu,“ vysvetľuje
magistrát.
Peter Klimant

Samospráva chce dať vybudovať nové oddychové
zóny a detské ihriská
Šesť lokalít v Zlatých Moravciach by mohlo čoskoro
prejsť revitalizáciou. Na mieste by vyrástli nové
oddychové zóny. Mesto sa pre tento účel uchádza o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Mestskí poslanci schválili
na 18. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych
aspektov v mestách a mestských oblastiach z Ministerstva investícií, regionálneho

rozvoja a informatizácie SR
na projekt „Revitalizácia
vnútroblokov v meste Zlaté
Moravce“.
Samospráva žiada o dotáciu vo výške 329 571 eur.
Celkové oprávnené výdavky
projektu sú 346 917 eur. Rozdiel by v prípade schválenia
žiadosti doplatilo mesto.

V rámci projektu by došlo
k revitalizácii šiestich lokalít
v Zlatých Moravciach, konkrétne ide o tieto miesta: SO
01 – Vnútroblok 01 – Žitavské
nábrežie 3; SO 02 – Vnútroblok 02 – Hviezdoslavova 32
– 34; SO 03 – Vnútroblok 03
– Hviezdoslavova 36 – 40; SO
04 – Vnútroblok 04 – Mojmírova 7 -11; SO 05 – Prístupový chodník – parcela číslo C
887/2; SO 06 – Altánok – Rovňanova 1-5.
Na väčšine týchto miest
by došlo k vybudovaniu

oddychových zón, ktoré
budú doplnené vhodným
mestským mobiliárom a prvkami detského ihriska. Lokalita SO 05 počíta s rekonštrukciou prístupového chodníka.
V lokalite SO 06 by sa zas vybudoval nový altánok určený
na oddych.
Projekt sa zrealizuje len
v prípade, pokiaľ bude
mesto so svojou žiadosťou
úspešné a získa potrebnú
dotáciu. Ak sa tak stane, budeme vás o tom informovať.
Peter Klimant
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Pri autobusovej stanici vyrastie moderná
oddychová zóna
Dobré správy pre cyklistov. V blízkosti zlatomoraveckej autobusovej stanice čoskoro vyrastie nová moderná
oddychová zóna.
Oddychová zóna bude
umiestnená vedľa parkoviska na bicykle pri autobusovej stanici v Zlatých
Moravciach. Samospráva
získala na jej vybudovanie
dotáciu.
„Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný
program schválilo mestu
Zlaté Moravce nenávratný finančný príspevok na
projekt „Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú
dopravu v Zlatých Moravciach“ vo výške 47 498,72

eur,“ uviedla Miroslava Kováčová, vedúca Oddelenia
strategických činností na
Mestskom úrade v Zlatých
Moravciach.
Celkové oprávnené v ýdavky projektu boli schválené vo v ýške 49 998,65
eur, rozdiel vo výške 2 500
eur doplatí mesto v rámci
povinného spolufinancovania.
V rámci projektu dôjde
k vybudovaniu nabíjacieho bodu pre elek trobicykle a k vybudovaniu samotnej oddychovej zóny
v blízkosti autobusovej
stanice. „Oddychová zóna

bude doplnená vhodným
mes t sk ý m mobiliárom.
Priestor oddychovej zóny
bude doplnený stojanmi
na bicykle, samostatným
sedením, smart lavičkou,

odpadkovým košom na separovaný odpad a parkovým osvetlením,“ povedala
Kováčová.
Peter Klimant

Nové sociálne zariadenia v Kaštieli Migazziovcov
Renovácia sociálnych zariadení kaštieľa, ktoré je sídlom Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ), sa
uskutočnila v týchto mesiacoch. Samospráva za práce
zaplatila viac ako 50-tisíc eur.
Pôvodné toalety vo vestibule kaštieľa boli už v nevyhovujúcom stave s viacerými

nedostatkami, pre ktoré bolo
potrebné zrealizovať rekonštrukciu. „Kaštieľ Migazziovcov

je reprezentatívna budova
mesta. Sme radi, že tu konečne máme nové sociálne zariadenia, ktoré zodpovedajú
charakteru tejto budovy,“ vyjadrila sa riaditeľka MSKŠ Simona Holubová.
Šlo o komplexnú obnovu.

Sú tu nové podlahy, obklady,
umývadlá, kabínky, toalety
a pisoáre. Samozrejmosťou
sú aj toalety s bezbariérovým prístupom. Okrem toho
sa uskutočnila rekonštrukcia
vnútornej kanalizácie a vodovodu, osadili sa nové vstupné
dvere a interiér bol nanovo vymaľovaný.
„Celá rekonštrukcia vyšla na
sumu 53 699 eur. Hradená
bola z rozpočtu mesta,“ dodala Holubová.
Toalety sú k dispozícií pre
návštevníkov MSKŠ pri všetkých kultúrnych podujatiach mesta, ktoré sa konajú
v kaštieli. K dispozícii sú pri
divadelných predstaveniach
i počas premietania Kina Tekov.
Peter Klimant
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V nemocniciach AGEL zistia, či sa vám po očkovaní
proti COVID-19 vytvorili v tele ochranné protilátky
Ste očkovaní a chcete vedieť, či sa vám v tele vytvorili
protilátky po vakcinácii? Pomôžeme Vám. Desať nemocníc zdravotníckej siete AGEL ponúka vyšetrenie z krvi,ktoré identifikuje, či v tele máte neutralizačné protilátky
IgG S1/S2 . Stačí prísť, nechať si odobrať krv a do dvoch
dní máte výsledok.
Rozlišujeme tri druhy protilátok, proti vírusu SARS CoV-2,
a to IgG, IgA a IgM. Protilátky
IgM a IgA slúžia na posúdenie akútnej fázy ochorenia,
protilátky triedy IgG sa tvoria neskôr, a to 10-14 dní od
kontaktu s vírusom alebo po
očkovaní vakcínou. Neutralizačné protilátky vznikajú teda
nielen po očkovaní, ale aj po
prekonaní ochorenia. Prítomnosť neutralizujúcich protilátok predpokladá ochranu voči
ochoreniu COVID-19.
Otestovať sa môže dať každý, kto chce mať istotu, či má
prítomné neutralizačné protilátky IgG S1/S2. ,,Vyšetrenie
sa realizuje klasickým odberom krvi. Následne sa krv v laboratóriu vyšetrí. Odbery sa
realizujú počas pracovných

dní s dostupnosťou výsledkov do 2 pracovných dní
od doručenia vzorky do laboratória“ uviedla riaditeľka
laboratórií AGELLAB Elena
Gaboňová. „Špecifické IgG
protilátky vyšetrujeme kvantitatívne a hovoria o prítomnosti neutralizačných protilátok IgG proti SARS CoV-2,
t.j. protilátok schopných „vychytať-neutralizovať“ vírus
a zabrániť tak spusteniu ďalšej kaskády imunitných reakcií, ktoré spôsobujú klinické
ťažkosti pri akútnej infekcii,“
vysvetľuje E. Gaboňová.
Po očkovaní dochádza
k tvorbe protilátok 10-14 dní
po prvej dávke vakcíny. Podaním ďalšej dávky vakcíny by sa
mala produkcia protilátok zosilniť a mala by byť dostatočne

Proces vyšetrenia protilátok.
protektívna. Preto po vakcinácii je ideálne časovať vyšetrenie IgG protilátok s odstupom
minimálne 2 týždňov po podaní druhej dávky. Dynamika
produkcie protilátok je však individuálna u každého človeka.
V prípade, že človek prekonal
ochorenie COVID-19, je vhodné odber na vyšetrenie protilátok časovať najskôr 3-4 týždne od prekonania ochorenia.
Odber vzorky pre stanovenie prítomnosti protilátok po
očkovaní alebo po prekonaní
infekcie COVID19stojí 19 EUR
a je dostupný v 10 nemocniciach AGEL SK:

zzNemocnica AGEL Bánovce,
zzAGEL Clinic v Bratislave,
zzNemocnica AGEL Handlová,
zzNemocnica Dr. Vojtecha
Alexandra Kežmarok,
zzNemocnica AGEL Komárno,
zzNemocnica AGEL Levice,
zzNemocnica AGEL Levoča,
zzFakultná nemocnica s poliklinikou Skalica,
zzNemocnica AGEL Zlaté
Moravce,
zzNemocnica AGEL Zvolen.

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK

S hemofíliou sa človek narodí, ochorenie sa však
prejavuje iba u mužov
Je nenápadná, ale môže byť zákerná. Hemofília. Genetické ochorenie krvi, ktoré sa prejavuje len u mužov.
Dňa 17. apríla sme si pripomenuli Svetový deň hemofílie,
ktorý sa každý rok oslavuje na počesť zakladateľa Svetovej federácie hemofílie Franka Shnabela. Aj v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce majú s pacientami s hemofíliou
bohaté skúsenosti.
Svetový deň hemofílie sa
každoročne pripomína s cieľom zvýšiť povedomie ostatnej populácie o problémoch
ľudí postihnutých hemofíliou
a ďalšími dedičnými problémami súvisiacimi s krvácaním.

Podľa Svetovej hemofilickej
organizácie každá tisíca žena
a tisíci muž trpia poruchami
krvácania. Pritom 75 % z postihnutých nemá prístup
k adekvátnej starostlivosti, čo
znamená, že sa im nestanoví

správna diagnóza, následne
nemajú šancu dostať správnu liečbu a potrebnú starostlivosť. Dôležitý je v tomto prípade multidisciplinárny
prístup.
,,Hemofília sa diagnostikuje
krvnými odbermi, dôkazom
zníženia množstva hemokoagulačných faktorov, v závislosti od druhu hemofílie.
Ochorenie je geneticky podmienené, v podstate ide o zníženie množstva hemokoagulačných faktorov, následkom

ktorých hrozí zvýšené riziko či
už spontánneho alebo poúrazového krvácania,“ vysvetľuje
primárka Oddelenia hematológie Nemocnice AGEL Zlaté
Moravce Mária Končálová.
V základnom rozbore hematologických parametrov ochorenie hemofílie často nie je
rozpoznateľné, až pri bližšej
diagnostike je možné uvedené ochorenie diagnostikovať.
„Vzhľadom na to, že uvedené ochorenie je geneticky
(pokračovanie na str. 5)
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podmienené, u každého hemofilika sa v prípade potomkov robia kompletné testy za
účelom potvrdenia, eventuálne vylúčenia ochorenia.“
Pri práci s takýmto pacientom musia zdravotníci dodržiavať isté preventívne opatrenia, a to najmä čo sa týka
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plánovaných operácií. „Operačné zákroky u hemofilických pacientov sú vo veľkej
miere plánované, operatéri sú v spolupráci s hematológom pripravení na možné
komplikácie, resp. pacienti sú
perioperačne zaliečení zvýšenými dávkami jednotlivých
faktorov. Akútne stavy sú

liečené nárazovo zvýšenými
dávkami faktorov, vysvetľuje
riziká skúsená primárka. Po
zistení hemofílie je veľmi dôležitá ich edukácia a následne
disciplína pacienta a pravidelné, hematológom indikované,
podávanie príslušného faktora v domácom prostredí. Samozrejmosťou je opatrnosť

Máj 2021

a predchádzanie úrazom.
„Táto diagnóza je špecifická
v tom, že sa s ňou človek narodí. Ochorenie sa prejavuje výlučne u mužov, ženy sú
iba prenášačkami,“ dodáva
Končálová.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK

Spoločnosť RENOMIA darovala mestu Zlaté
Moravce respirátory  
Dar bol odovzdaný do rúk zástupcov mesta Zlaté Moravce v stredu 31. marca 2021. Respirátory FFP2 budú
môcť využívať zamestnanci samosprávy.
Medzinárodná spoločnosť
pôsobiaca v oblasti sprostredkovania poistení RENOMIA sa
rozhodla darovať mestu Zlaté
Moravce 750 kusov respirátorov FFP2.
„My, ako spoločnosť sa snažíme podporovať našich klientov. Medzi nich patrí aj mesto
Zlaté Moravce. Rozhodli sme
sa preto mestu pomôcť v tejto
neľahkej pandemickej situácii.
Zakúpili sme respirátory FFP2,

ktoré v Zlatých Moravciach určite nájdu využitie,“ povedala
riaditeľka spoločnosti RENOMIA Network Mária Mizeráková.
Dar prebral primátor Dušan
Husár. Podľa jeho slov budú
respirátory rozdané zamestnancom zlatomoravského
mestského úradu, Zariadeniu opatrovateľskej služby
a Domovu opatrovateľskej
služby, dostanú ich takisto aj

pedagogickí a nepedagogickí pracovníci materských škôl,
ktoré patria pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta. „Chcem
sa poďakovať spoločnosti

RENOMIA za tento dar. Ceníme si túto pomoc,“ povedal
primátor Husár.
Peter Klimant

Máj bol vztýčený aj tento rok bez prítomnosti ľudí
Žiadny spev ani tanec. Podobne ako vlani, aj tento rok
sa tradičné stavanie mája v Zlatých Moravciach uskutočnilo bez prítomnosti verejnosti, nakoľko kultúrne
podujatia pre koronavírus nie sú stále povolené.
Centrálny máj Zlatých Moraviec bol postavený na Námestí

Andreja Hlinku v piatok 30.
apríla 2021. Stavanie mája sa

uskutočnilo bez prítomnosti
verejnosti a bez sprievodného kultúrneho programu.
V minulosti bol máj zdobený priamo na námestí. Bola to
úloha, ktorá pripadla deťom
odetých v krojoch. Tento rok
dorazil máj na námestie už
ozdobený. Farebnými stuhami ho v predstihu skrášlili pracovníčky Mestského strediska
kultúry a športu. Zamestnanci
Technických služieb ho postavili na svoj stojan vedľa informačnej kancelárie.
Centrálny máj bol postavený aj v mestskej časti Prílepy.
Taktiež bez účasti ľudí.

Niečo z histórie
Máje boli známe už v antike.
Staroveké národy dávali pred
1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na
ochranu pred zlými duchmi
a chorobami. V slovanskej
kultúre sa máje najskôr stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva. V neskoršej dobe sa stavali pred domy,
v ktorých bolo dievča súce na
vydaj. V posledných desaťročiach sa stalo samozrejmosťou stavanie tohto symbolu jari na námestiach našich
miest a obcí.
Peter Klimant
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Spisovateľ sa Nemocnici AGEL Zlaté Moravce za
očkovanie poďakoval originálnym darčekom
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a jej vakcinačné miesto
zaznamenali v posledných týždňoch mnoho poďakovaní
od spokojných ľudí, ktorí v nemocnici absolvovali očkovanie proti koronavírusu.
V rodinnej atmosfére menšieho miesta si pochvaľujú
najmä ochotu, ústretovosť,
bezproblémovosť a skvelú
organizáciu. Každé poďakovanie zdravotníkov v neľahkej
dobe poteší a povzbudí, jedno z nich však bolo originálne.
Spisovateľ a historik Miroslav
Pius venoval nemocnici a jej
zdravotníkom z vďačnosti svoju knihu ,,Z detstva neujdeš.“
S veľkou pokorou a potešením, v komornej atmosfére
vzhľadom na aktuálne pandemické opatrenia, venoval
Miroslav Pius vedeniu nemocnice a pracovníkom vakcinačného miesta, primárke
MUDr. Jarke Dekrétovej, MUDr.
Stephenovi Andrugovi a zdravotným sestrám Jarke Barátovej a Anke Doskočovej. ,,Táto
kniha je poďakovaním za ich

ľudský prístup a ústretové
správanie počas môjho očkovania proti ochoreniu COVID-19,“ uviedol autor knihy na
spoločnom stretnutí. V emotívnom príhovore M. Pius, ktoré bolo zároveň i poďakovaním, prirovnal zdravotníkov
– lekárov a sestry k „anjelom
medzi nami“. ,,Tými anjelmi ste
vy, lekári, sestry, pracovníci nemocníc, členovia očkovacích
a testovacích tímov. Vy v tých
snehobielych plášťoch, ktorí
hodiny a hodiny dýchate pod
priesvitnými kuklami a potíte sa zabalení do ochranných
odevov,“ vyjadril svoju úprimnú úctu M. Pius.
Celé stretnutie navodzovalo „husiu kožu“. Svojím pútavým rozprávaním vtiahol historik všetkých do deja knihy
a do doby minulej. Rukopis

darovanej knihy ,,Z detstva
neujdeš“ má zvláštny podtón
opisu okupácie zbedačeného národa žijúceho v okolí
Tekovskej župy a Zlatých Moraviec nacistickými vojskami,
ktoré autor zažil na vlastnej
koži. Kniha vznikala 40 rokov,
počas éry komunizmu mu nebolo dovolené knihu vydať.
,,V mene vedenia Nemocnice AGEL Zlaté Moravce ako
aj v mene všetkých zamestnancov vyjadrujeme autorovi
knihy a zároveň tohto milého
daru poďakovanie aj za milé
slová uznania a vďaky. Dáva

nám to vieru v to, že našu
prácu vykonávame profe
sionálne, oddane, s ľudským
prístupom. Pre nás zdravotníkov, je zadosťučinením, že
i  v dnešnej hektickej a uponáhľanej dobe sú ľudia, ktorí
si z hĺbky srdca vážia vyčerpávajúcu prácu zdravotníkov,
predovšetkým v dnešnej tak
namáhavej dobe,“ uviedla poverená riaditeľka Nemocnice
AGEL Zlaté Moravce Nina Horniaková.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK

Benefičná online party vyzbierala viac ako 3-tisíc eur
V sobotu 17. apríla 2021 sa uskutočnila benefičná online party #12hForPeople, pod ktorú sa podpísali dvaja
známi DJ z nášho regiónu SPIRIT a ANDEE.

DJ ANDEE, DJ SPIRIT
Keďže v tejto dobe hudobníci nemajú ako vystupovať, DJ
SPIRIT spoločne s DJ ANDEEM
hľadali iné možnosti spojenia

so svojimi fanúšikmi. Začali
vysielať online party na platforme Twitch, kde vznikol nápad, pomôcť niekomu, kto to

potrebuje formou charitatívneho streamu.
„Oslovili sme nadáciu Mapenzi, kde sme si povedali, ako
a komu chceme pomôcť. Tak
vznikol projekt 12 hodinový
charitatívny stream generation of love Mapenzi,“ povedal Dušan Husár ml., alias DJ
SPIRIT. O hudbu sa postarali
autori celej myšlienky DJ SPIRIT & ANDEE.
Počas dvanástich hodín
hudby mohli diváci prispievať ľubovoľnou sumou na
transparentný účet. Celkovo
sa takto vyzbieralo viac ako
3 400 eur. "Nadácia vyzbierané peniaze odovzdá dvom

rodinám, respektíve dvom deťom, ktoré majú od narodenie
zdravotné ťažkosti. Takisto sa
časť peňazí nadácie použije
pre vybraný domov dôchodcov na zlepšenie kvality ich
života,“ uviedol DJ SPIRIT.
„Sme radi, že sa nám podarilo vyzbierať takú peknú sumu
a že dvaja DJ niekde z obývačky cez internet dokázali niekomu takýmto spôsobom
pomôcť, a to hlavne v dobe,
kedy hudobný priemysel zažíva najťažšie chvíle,“ povedal na záver DJ SPIRIT, ktorý
zároveň poďakoval všetkým
ľuďom, ktorí prispeli.
Peter Klimant
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Aktivisti čistili brehy rieky Žitava
„Nechápem, prečo ľudia hádžu odpad do prírody a nie
do koša, veď kôš je bližšie ako príroda!“ skonštatovala
tretiačka Mia...
Dňa 9. apríla a 10. apríla 2021
sa v Chyzerovciach konala brigáda, ktorej cieľom bolo vyčistiť brehy rieky Žitavy smerom
od Družstevnej ulice až po hasičov. Akcia sa konala v súla-

de s opatreniami koronavírusu
a účasť bola dobrovoľná.
Dnes vám prinášam exkluzívnu reportáž s deťmi i dospelými, ktorí sa brigády zúčastnili, a dovolili nám nazrieť
do „zákulisia“ akcie (pani Tonkovičová, Dárius, Bystrík, Lukáš, Mia a Tamarka). Všetci mali
jasný cieľ – pomôcť prírode

a zároveň byť v pohybe.
„Niekedy sa vyberiem
s chlapcami na prechádzky
a popri tom zbierame odpad,
vždy máme pocit, že ideme
po smetisku a nie po prírode.

Ľudia vyhadzujú jednoducho
všeličo!“ vysvetľovala zanietene pani Tonkovičová.
Nápad s názvom BRIGÁDA
sa však zrodil medzi širšou verejnosťou, ktorá začala prejavovať veľký záujem o ekológiu. Dobrovoľne sa dohodli,
kedy brigádu zorganizujú.
„Ľudia nás začali oslovovať,

či by nebolo dobré, niečo
také zorganizovať. Mesto tento nápad podporilo. Zaslúžil
sa o to pán Varga – poverený
riaditeľ technických služieb,
ktorý zabezpečil 200 vriec
a odvoz.“
Akcie sa mohol zúčastniť
ktokoľvek, nielen občania
Chyzeroviec. Pani Tonkovičová a pani Martincová stanovili
dva termíny, počas ktorých
sa brigáda konala. Na sociálnych sieťach ste tiež mohli
nájsť pozvánku na samotnú
akciu! Brigáda oslovila ľudí aj
mimo Chyzeroviec.
„Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa ponúkli a prišli
nám pomôcť! Bez vás by to
nešlo!“ ďakovala pani Tonkovičová.

Za obidva dni sa brigády zúčastnilo spolu 50 dobrovoľníkov vrátane dospelých, detí,
ale aj mládeže. Smutné je, koľko škodlivého odpadu sú ľudia
schopní vyhodiť!
„Okrem domácich spotrebičov tam boli aj svetlá, gumy
a nárazník z auta,“ vysvetľoval
nahnevane Bystrík. Mia smutne dodala, že dokonca našla
aj umývadlo. „Našli sme tam
aj ZÁCHOD!“ doplnil Dárius.
Spolu nazbierali osem veľkých
kôp odpadu a použili vyše 100
vriec, a to ani neprešli celú stanovenú trasu!

Ema Šišovská,
členka žiackeho kolégia
Zelenej školy na Pribinke
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Životné jubileum Ladislava Ondriša  - 90 rokov
Vo februári 2021 oslávil svoje
90. výročie známy spisovateľ,
prozaik, scenárista, riaditeľ, rodák zo Zlatých Moraviec Ing.
Ladislav Ondriš. Pochádzal z robotníckej rodiny z piatich detí.
Vyštudoval gymnázium J. Kráľa. Neskôr absolvoval Vysokú
školu ekonomickú v Bratislave,
odbor obchodu a cestovného
ruchu. Neskôr sa oženil a mal
dve deti. V rokoch 1955-1974
pracoval v rôznych riadiacich
funkciách v kanceláriách cestovného ruchu (Turista, Čedok,
Tatratour, SZBD). V rokoch 19741991 pôsobil v rezorte Ministerstva kultúry SR. Bol riaditeľom
Strediska zahraničných služieb
MK SR, riaditeľom Slovenského
literárneho fondu, generálnym
riaditeľom Slovenského filmu
a riaditeľom Slovenskej literárnej agentúry. V roku 1991 založil Vydavateľskú, filmovú a reklamnú agentúru SPRINT vfra.
Prozaik, scenárista a vydavateľ Ladislav Ondriš (1931) debutoval v roku 1984 románom

z rodného zlatomoravského
prostredia Zlatňanka, ktorý bol aj sfilmovaný. Striedal
rôzne literárne žánre na zobrazenie deformácií človeka v modernom svete. V románe Zia (1991) stvárnil osud
mladého dievčaťa, ktoré sa
dostalo na scestie. Próza Koziáda (1991) je komickou groteskou, kniha Stopy (1991)
obsahuje detektívne príbehy. V roku 1992 vydal: kriticko-satirický román Nešťastný
výstrel, sci-fi príbeh o teroristoch Ostrov zázrakov a hrôzy,
knihu Dobrodružstvo sa končí
slzou zo zákulisia cestovného
ruchu. V románe Čašník (1993)
využil svoje skúsenosti z hotelierstva. Životopisnej tvorbe sa
venoval v dielach Johann Nepomuk Hummel (1994), Schöne Náci (1994), Cinka (1995).
V novele Plač huslí (1994)
sa cez príbeh dvoch židovských detí vrátil k tematike
SNP. V roku 1997 vydal výber
zo svojej poetickej tvorby Na

Ladislav Ondriš
pulze života, v nasledujúcom
roku výber zo svojej celoživotnej tvorby v piatich knihách.
V autobiografickej knihe Pestrý život (2003) spracoval svoje
skúsenosti z pôsobenia v kultúre v 2. polovici 20. storočia.
V roku 2007 vydal esejistický
román Kto z nás nájde lepší
svet o „ilúziách v šoubiznise“,
kde v psychologických sondách pranieruje prázdnotu
sveta biznisu a bulváru.

Starší Zlatomoravčania si
pána Ondriša pamätajú ako
dobrého, láskavého a čestného človeka, ktorý rád pomáhal
ľuďom a mal rád naše mesto
Zlaté Moravce. Preto mu k jeho
90. narodeninám prajeme veľa
zdravia a veľa ďalších šťastných
rokov.

PaedDr. Klaudia
Ivanovičová

Štyri fakty z histórie Moraviec, ktoré možno nepoznáte
V máji pokračujeme v bádaní po menej známych faktoch z histórie Zlatých Moraviec. Tentokrát sme sa zamerali napríklad na bydliská Janka Kráľa či ničivú povodeň.

Vznik železnice
Vznik železnice v Zlatých Moravciach sa datuje na koniec 19.
storočia, kedy bola povolená
výstavba Požitavskej železnice
od Šurian do Zlatých Moraviec.
Trať bola daná do prevádzky 7.
septembra 1894. Dosahovala
dĺžku 44 kilometrov a 643 metrov. Trať bola v roku 1895 predĺžená o 4 kilometre – zo Zlatých
Moraviec do Topoľčianok.

Bydliská Janka Kráľa
Janko Kráľ pôsobil v Zlatých
Moravciach od 22. februára

1862 ako prísediaci súdu Tekovskej stolice. V našom meste
býval postupne až na troch
miestach. Najskôr v Župnej
ulici číslo 18, potom v Keglevichovej ulici číslo 7 (terajšia
Robotnícka ulica) a nakoniec
v Ulici Zeleného stromu číslo
5 (terajšia Ulica Janka Kráľa).

Vybudovanie
ZŠ Robotnícka
Základná škola na Robotníckej ulici patrí medzi najmladšie školy v Zlatých Moravciach. Svoje brány pre

žiakov po prvýkrát otvorila
na jeseň v roku 1988. Táto
škola bola postavená z toho
dôvodu, aby došlo k zníženiu
počtu žiakov v základných
školách na Pribinovej a Mojmírovej ulici, ktoré svojou kapacitou už nestačili pokryť
potreby obyvateľstva.

Povodeň a koniec
osady Pérov
K veľkej povodni došlo
v Zlatých Moravciach v noci
z 19. na 20. augusta 1966.
„Celú noc hrmelo, blýskalo
sa, pršalo, voda sa len tak
liala,“ opisuje osudovú noc
zlatomoravecká mestská
kronika. Podľa záznamov

z tejto noci nestačila rieka
Žitava odvádzať valiacu sa
vodu, preto sa rozliala nebývalou mierou po jej pravom
brehu a čiastočne aj po ľavom. Najväčšie škody utrpela rómska osada Pérov, ktorá
sa nachádzala pri Žitavskom
nábreží. Osada bola celá vytopená, obyvatelia museli
byť evakuovaní. Povodeň
zničila Pérov úplne a už nikdy nebol obnovený.
Zdroj: publikácia Zlaté Moravce, 1998; Kronika mesta Zlaté Moravce

Peter Klimant
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Slovo kňaza: Loretánske litánie
Na mesiac máj sa môžeme
pozerať z viacerých uhlov
pohľadu. Niektorí si možno
nostalgicky zaspomínajú na
nácvik prvomájového sprievodu na školskom dvore na
škvarovom bežeckom ovále.
Dostali sme do ruky zástavy a transparenty s heslami:
Nech žije KSČ a So Sovietskym zväzom na večné časy
a nikdy inak. A k tomu samozrejme patril jednohlasný pokrik: Pionieri zo ZŠ tej
a tej pozdravujú Komunistickú stranu Slovenska! Alebo sa môžeme na mesiac
máj pozerať cez Deň matiek,
ktorý sa slávi druhú májovú
nedeľu. Ďalšou možnosťou
je vnímať máj ako mesiac
lásky: máj lásky čas.
Nech je to už akokoľvek,
tak pre katolíkov je máj mesiacom Panny Márie. Úcta
k Matke Božej patrí k základom viery kresťana katolíka tak, ako to v apoštolskej
exhortácii Marialis cultus vyjadril svätý pápež Pavol VI.:
„Úcta Cirkvi k blahoslavenej
Panne Márii patrí do samej
podstaty kresťanského kultu.“(MC 56)Aj Druhý vatikánsky koncil vo vieroučnej
konštitúcii Lumen Gentium
povzbudzuje veriacich pestovať úctu k Panne Márii:
„Cirkev právom preukazuje
osobitný kult Márii ako Božej Matke, ktorá mala účasť
na Kristových tajomstvách
a z Božej milosti bola po
Synovi povýšená nad všetkých anjelov a ľudí. (LG 66)
„Posvätný koncil uvážlivo
podáva toto katolícke učenie a zároveň povzbudzuje všetkých synov a dcéry
Cirkvi, aby veľkodušne pestovali úctu k Panne Márii,
najmä v liturgii, aby mali
vo veľkej úcte mariánske

pobožnosti a nábožné úkony, ktoré v priebehu vekov
odporúčal učiteľský úrad
Cirkvi.“ (LG 67). Neodmysliteľnou mariánskou pobožnosťou v mesiaci máj
sú Loretánske litánie. Prečo
Loretánske a prečo litánie?
Loreto je pútnické mesto
s 11 000 obyvateľmi v strednom Taliansku rozkladajúce
sa na pahorku neďaleko Jadranského mora. Dominantou centrálneho námestia
Piazza della Madonna je
trojloďová bazilika Chiesa
della Casa Santa. Po vstupe do kostola upúta pútnikov malý domček, ktorý je
situovaný v strede baziliky.
Podľa tradície ide o nazaretský domček, v ktorom
bývala Panna Mária s malým Ježišom. Ide o ten istý
dom, v ktorom archanjel
Gabriel zvestoval Panne
Márii, že je Bohom vyvolená, aby sa stala Matkou Spasiteľa. Inými slovami povedané, je to dom, v ktorom
sa Slovo telom stalo a začalo prebývať medzi nami.
Ako sa však tento dom dostal z Nazareta do Loreta?
Traduje sa, že práve tento
dom bol z Palestíny zázrakom anjelmi prenesený do
Talianska. Tradícia hovorí,
že Svätý dom sa v Lorete
zjavil 10. decembra 1294
po tom, čo križiaci prehrali
boje v Palestíne a hrozilo
zo strany moslimov zničenie domu, ako symbol kresťanstva v krajine. Táto skutočnosť má svoj historicky
dokázateľný aspekt. Vo vatikánskych archívoch sa totiž
našli dokumenty, ktoré hovoria, že budovu z Nazaretu
previezla cez more talianska šľachtická rodina menom Angeli, čo v preklade

Peter Štálnik
znamená Anjeli.
Samotné slovo litánie je
odvodené z gréckeho slova litaneia, ktorého základ
tvorí lité – prosba, modlitba. Slovesá odvodené od
tohto slova majú význam
úpenlivo prosiť o odpustenie, zľutovanie, či vyprosiť
si niečo, alebo aj vzývať. Ak
už poznáme etymologický
základ slova litánie, je pre
nás jednoduchšie pochopiť aj túto vzácnu modlitbu. Litánie sa čoskoro stali
súčasťou ľudovej zbožnosti. V stredoveku sa začali
objavovať aj litánie k Božej
Matke. Najstarší text tohto druhu sa zachoval z 12.
storočia a pochádza z nemeckej diecézy Mohuč (Mainz) s celým názvom Litánie
k našej Panej, Božej rodičke,
Panne Márii, modlitba veľmi

dobrá, prednášaná každodenne v akomkoľvek súžení.
Loretánske litánie boli zostavené o čosi neskôr, koncom 15. alebo začiatkom 16.
storočia. Vznikli z viacerých
starších mariánskych litánií
a verejne sa začali používať
v spomínanom talianskom
pútnickom mieste Loreto.
Odtiaľ je aj názov Loretánske
litánie, ktoré sa postupne
rozšírili do západnej Cirkvi
a úradne ich schválil pápež
Benedikt XIV. (1740 – 1758).
Tak sa stali jedinými oficiálnymi mariánskymi litániami
s potvrdením najvyššieho
učiteľského úradu Cirkvi.

Peter Štálnik,
farár Zlatých Moraviec
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Čarovný svet drôtu Ivety Minárovej
Krásna záľuba venovať sa umeleckému drotárstvu,
tvoriť rôzne obdivuhodné predmety, prináša obohatenie o ďalší výtvarný rozmer a radosť z nejedného vydareného diela.
Iveta Minárová zo Zlatých
Moraviec - Prílep sa začala
venovať umeleckému drôtovaniu ako samouk zhruba
pred 11 rokmi. Inšpiráciu pre
túto zaujímavú prácu našla
na folklórnych slávnostiach
Hontianska paráda v Hrušove, okres Veľký Krtíš, kde sa

som získavala pri tvorbe šperkov z postriebreného a medeného drôtu. Jednoduché
prstene, prívesky, vianoční
anjelici a iné drobnosti sú
spomienkou na práce, ktorým som sa venovala 4 roky.
Patrili k nim aj výrobky z obyčajného viazacieho drôtu,

Iveta Minárová

zhodou okolností zúčastnila
ukážok základov drôtovania
v tvorivej dielni dekoratívnych
predmetov.

Začiatky mojej
umeleckej tvorby
Práca s drôtom si vyžaduje
určitú zručnosť, veľa trpezlivosti a praktické skúsenosti.
Odvtedy, ako ma táto krásna
záľuba zaujala, snažila som
sa v kníhkupectve zadovážiť
akúkoľvek odbornú literatúru.
Nakoľko som neabsolvovala žiadny odborný kurz a nepoznala techniku drôtovania,
pokroky v mojej tvorbe boli
pomalé. Ale podľa obrázkov
z kníh sa mi nakoniec zakaždým podarilo vytvoriť, čo
som si zaumienila. Prvé poznatky z drotárskeho remesla

ktoré po čase získavali krásnu patinu.

Aj keď moja prvotná
tvorba boli šperky,
najradšej sa venujem
výrobe mís
a košíkov

Misy vyrábam z obyčajného
čierneho drôtu a ich finálna
povrchová úprava je prevedená katoforézou, aby výrobok
pri styku s vodou a vo vlhkom
prostredí nepodliehal korózii.
Drôtené košíky sú nielen dekoračné, ale dobre poslúžia
ako úžitkové predmety pre
ovocie, písacie potreby, kozmetiku a pod. Keď sa ku mne
dostane nejaký hlinený džbán,
črpák a podobné nádoby, rada
si ich opletiem medeným drôtom. Pri výrobe umeleckých
predmetov sa používajú rôzne druhy a hrúbky drôtov. Najhrubší na konštrukciu, stredný

na výplet a najtenší na šitie jednotlivých dielov.

Cestovanie časom –
Zlaté Moravce včera
a dnes
S Ivetou Minárovou si staré
remeslo drôtikárov vyskúšali aj žiaci zlatomoraveckých
škôl v Tvorivej dielni Mestského strediska kultúry a športu
v Zlatých Moravciach v roku
2019. Bolo to na podujatí pod
názvom Krokom po minulosti
rodiny Migazzi pri príležitosti
Dní európskeho kultúrneho
dedičstva OZ PLATAN.
Anton Kaiser
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Deň vody 2021 očami žiakov z Mojmírky
„Vode bola daná čarovná moc, byť miazgou života na
Zemi.“ Leonardo da Vinci...
...toto je citát jedného z projektov, ktoré vytvárali naši žiaci pri príležitosti významného
dňa – Dňa vody. Každoročne
sa oslavuje na celom svete
22. marca. Je to nielen významný deň v environmentálnom kalendári, ale je to
deň, kedy si všetci pripomenieme význam vody pre nás.
Nie náhodou tento rok organizácia United Nations zvolila
za tému Dňa vody – Valuing
water – Oceňovanie vody.
United Nations tým zvyšuje
povedomie o globálnej vodnej kríze a chce vyjadriť význam a ocenenie vody. Jeho
hlavným zameraním je podpora dosiahnutia cieľa trvalo
udržateľného rozvoja - voda
a hygiena pre všetkých do
roku 2030. Žijeme v krajine,

ich krásnymi prácami. Každý
ročník dostal v rámci biológie
tému, ktorá sa viaže k vode
a samozrejme obsahovo
k učivu, ktoré sa v danom
ročníku preberá. Vznikli tak
veľmi zaujímavé, kreatívne
a rôznorodé projekty našich
detí. Piataci prepojili fantáziu,
zručnosť a vedomosti o vodnom ekosystéme a vytvorili
„Môj vodný ekosystém“. Ich
nápadité projekty znázornili
život úžasných vodných organizmov. Objavili sa v nich
rybičky, žraloky, medúzy..., ale
aj živé zvieratko. Projekt pre
šiestakov mal názov – Voda
a jej nevyhnutnosť pri fotosyntéze rastlín. Krásne nakreslené obrazy rastlín obsahovali vyjadrenie procesu
fotosyntézy a jej prepojenie

o „oceňovaní“ vody človekom. Ich projekty, na tému
Voda a jej význam pre ľudský organizmus, môžu byť
výbornou učebnou pomôckou, tak odborne a nápadite ich naši siedmaci vytvorili.
Prepojenie vody s človekom
v rámci pitného režimu, dehydratácie a pod., zakreslili

kde sa nemusíme báť, či si
ráno napustíme pohár vody.
Ale nie všetci ľudia vo svete
majú túto základnú ľudskú
potrebu zabezpečenú.
Napriek tomu, že sme ešte
neboli v škole, pripomenuli
sme si tento deň so žiakmi

na vodu. Nielenže si šiestaci zopakovali tento dej, ale
zamysleli sa aj nad dôležitosťou vody pre rastlinstvo
Zeme. Žiaci siedmeho ročníka sa učia o ľudskom tele,
a tak bolo samozrejmé, že
budú môcť najlepšie napísať

do kvapiek vody, či obrysov
človeka. S pojmami a vytváraním „pojmových máp“
sa pohrali a potrápili žiaci
ôsmeho ročníka. O to krajšie a zaujímavejšie boli ich
projekty na tému Vodné živočíchy a ich svet. Objavili sa

v nich vodné živočíchy našich
vôd, ale aj nádherné morské
tvory ako kosatky, vorvane,
koraly a mnohé iné. Pre žiakov deviateho ročníka bola
pripravená prezentácia, ktorá
obsahovala motívy tohtoročného Dňa vody – Valuing water, water 2me a otázky typu
„What does water mean to
you? “„Čo pre Teba znamená
voda?“ , „Why is water important to you?„ „Prečo je voda
dôležitá pre Teba?“ a mnohé
iné..., na ktoré žiaci odpovedali v rámci etiky. Deviataci
prejavili nielen ohromné cítenie, krásne myšlienky, ale
aj znalosti angličtiny, nakoľko
všetky otázky boli zo stránky
United Nations práve v anglickom jazyku.
Práce našich žiakov odzrkadlili ich vnímanie tak dôležitej témy, akou Deň vody
určite je. Cez svoje projekty
vyjadrili svoj postoj k tejto
problematike a myslím si, že
vodu určite ocenili. A my oceňujeme, ako pekne pracovali.
Predpokladám, že ich samotných vlastné výtvory potešili
a verím, že potešia aj vás. Je
sa na čo pozerať.

PaedDr. Hana Verešpejová
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Bc.

Mgr.

PhD.

Verejná správa

Verejná správa

Verejná správa

Manažment malého
a stredného podnikania

Manažment malého
a stredného podnikania

Manažment malého
a stredného podnikania

Ekonomika
a manažment
verejných služieb

Bez prijímacích skúšok
Viac informácií získate v Mieste Prvého Kontaktu Zlaté Moravce:
Robotnícka 25,
953 01, Zlaté Moravce

zlatemoravce@vsemvs.sk

+421 917 823 101

Podaj si elektronickú prihlášku včas, alebo príď k nám a podáme ju spolu!

www.vsemvs.sk, alebo navysku.vsemvs.sk
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VŠEMvs v Bratislave je moderná vysoká škola, ktorá ponúka
inovatívne vzdelávanie a dáva šancu všetkým uchádzačom
o štúdium. Študovať môže každý, či už popri zamestnaní,
mamičky na materskej dovolenke alebo aj študenti pomaturitných ročníkov.Vysokú školu ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave môžeš študovať bez prijímacích
skúšok. Študuj akreditovane študijne programy. Konzultácie
prebiehajú v blízkosti tvojho bydliska priamo v Zlatých Moravciach, v piatok popoludní a v sobotu. Niektoré predmety je
možné študovať aj formou online. Ponúka študijné programy
dennou kombinovanou metódou, čo znamená, že výučba sa
realizuje prevažne len v piatok popoludní a v sobotu dištančnou metódou. Táto metóda je vhodná pre tých študentov,
ktorí s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie) nemajú dostatočný priestor zúčastňovať sa výučby v pracovných
dňoch, ale môžu sa zúčastňovať výučby v piatok popoludní
a cez víkend. V akademickom roku 2021/2022 VŠEMvs ponúka bakalárske a magisterské štúdium v akreditovaných študijných programoch:
zz VEREJNÁ SPRÁVA
zz MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA
zz EKONOMIKA A MANAŽMENT VEREJNÝCH SLUŽIEB
VŠEMvs ponúka kvalitné bakalárske, magisterské a doktorandské vzdelávanie v slovenskom a anglickom jazyku.
VŠEMvs vychováva nových odborníkov v oblasti malého
a stredného podnikania, verejnej správy, verejného obstarávania, či v oblasti digitalizácie verejnej správy. Absolventi
vysokej školy sú schopní aplikovať do praxe najnovšie poznatky z oblasti teórie ekonomiky, manažmentu organizácií

Máj 2021

a ľudských zdrojov, digitálneho marketingu, verejného obstarávania ako aj profilovať sa na oblasť zdravotníctva, vzdelávania či cestového ruchu.
MPK nájdete v Zlatých Moravciach na Robotníckej ulici
v priestoroch Základnej školy na 3 poschodí. Informácie o štúdiu Vám poskytne: PhDr. Monika Paulová, programový manažér, na tel. čísle +421 917 823 101. Podrobnejšie informácie
o podmienkach a priebehu štúdia môžete nájsť aj na webových stránkach vysokej školy www.navysku.vsemvs.sk, www.
vsemvs.sk/Studium, prípadne aj na našich sociálnych sieťach.

Autor: VŠEMvs MPK Zlaté Moravce

POĎ ŠTUDOVAŤ
A PRIHLÁS SA EŠTE DNES !
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Víťazný projekt Tamary Bronišovej z Mojmírky
v Biologickej olympiáde kat. D
Pripraviť a vytvoriť projekt na
Biologickú olympiádu v čase
dištančného vyučovania nie
je vôbec jednoduché. Chce to
odhodlanie pustiť sa do práce
a stráviť pri tom mnoho hodín.
Keď ale robíte projekt s láskou
a ešte so svojím miláčikom,
ide to určite ľahšie. A takto na
svojom projekte pracovala aj
naša žiačka Tamarka Bronišová zo 7.c triedy. Niet divu, že
s ním získala 100% a krásne 1.
miesto v okresnom kole Biologickej olympiády – kategória D.
„Poznáte môjho psíka Dastyho? Tak to ste asi nevideli jeho
instagramový profil westie@
dasty. To nevadí, ja vám ho
teraz predstavím.“ Týmito slovami začínala Tamarka svoj
komentár pri natáčaní videa
do olympiády. Jej projekt začal vlastne pred rokom, keď
Dastyho priviezli domov. Dasty

je westhighlandský biely teriér,
ktorý sa dá dobre vycvičiť a vychovať. Každodenná starostlivosť, výcvik, trénovanie, prechádzky, pravidelné záznamy
a dokonca aj instagramový
profil....to všetko, ba ešte viac,
to je Tamarkin život s Dastym.
Bolo preto samozrejmé, že to
bol námet na projekt. Tamarka
v ňom spracovala celoročnú
prácu s Dastym v oblasti výcviku a tréningových hier. Nielenže si ich pripravila, s Dastym ich
aj uskutočnila, spracovala do
tabuliek a natočila aj niekoľko
videí, ktoré uložila na YouTube.
Cez QR kód si ho môžu pozrieť
naši žiaci, resp. ktokoľvek po
načítaní kódu mobilom. Projekt obsahuje všetky zručnosti,
ktoré Tamarka Dastyho už naučila – základná poslušnosť, dog
dancing, agility – všetky uvedené na postery. Samozrejme

veľké množstvo fotografií
v podobe leporela a na záver
vypracované jej odporúčania
pri výcviku psa. Na projekte
vidieť, s akým zanietením sa
Tamarka venuje svojmu štvornohému miláčikovi. Nejde samozrejme vždy iba o výcvik,
ale aj zábavu a spoločne trávený čas, dokonca aj na online
vyučovaní, či sledovaní lyžiarky
Vlhovej.

Pre Tamarku projekt nekončí,
pretože ako hovorí: „Na projekte budem ďalej pokračovať,
pretože moja práca s Dastym
týmto posterom nekončí. Práve naopak, už teraz sa teším, čo
nové spolu ešte zažijeme a čo
nové Dastyho naučím.“
Tamarke srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
PaedDr. Hana Verešpejová

Medzinárodný projekt stredných škôl “Building
Bridges, not Borders”
Medzinárodný projekt stredných škôl “Building Bridges, not Borders” (Stavanie mostov, nie hraníc) je zameraný na interkultúrnu komunikáciu.
Jazyk ako základný komunikačný nástroj zohráva nevyhnutnú úlohu v edukačnom
procese, nakoľko cieľom každej vzdelávacej inštitúcie je,
aby jej absolventi boli expertmi vo svojom študijnom odbore s kvalitatívnymi komunikatívnymi a cudzojazyčnými
zručnosťami, ako aj s adekvátnou mierou porozumenia kultúry, histórie, postojov a hodnôt iných národov. Základom
medzinárodného projektu je
komunikácia v rôznych cudzích jazykoch a kultúrna

uvedomelosť k iným národom.
Dňa 26. marca 2021 sa Stredná odborná škola obchodu
a služieb Zlaté Moravce zúčastnila Medzinárodnej konferencie v online priestore MS
Teams za účasti nasledujúcich
škôl: BBS v Alfelde, Nemecko;
Škola 1288 v Moskve, Rusko;
Lycée Sainte Marthe Chavagnes v Angoulême, Francúzsko; Škola “Divosvit” v Malaya
Bielozerka, Región Zaporijja, Ukraina; Vilniaus Santaros
Gimnazija vo Vilnuse, Litva;

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Zlatých
Moravciach, Slovensko; Lycée
Technique Privé Rural Claire
Champagne v Segonzac,
Francúzsko.
Jednotlivé stredné školy postupne prezentovali svoje profesné zameranie a úspechy.
Následne po Medzinárodnej
konferencii na základe svojho
záujmu žiaci začali pracovať
v online priestore v medzinárodných „chat-groups“, skupinách zameraných na nasledujúce témy: hudba a koncerty;
kino a filmy; šport a hry; regionálna kuchyňa a varenie;
miestne tradície; lingvistika
a história; geografia.

Prostredníctvom online aplikácií MS Teams, Zoom, Facebook, WhatsApp, Messenger
sa žiaci v štvortýždňových
periódach stretávajú vo svojich „chat-groups“ a diskutujú o nimi zvolených témach
pod mentorských okom pedagóga.
Diverzita zdieľania informácií v multinárodných sekciách
prináša benefity do vzdelávacieho procesu cudzích jazykov i medzi predmetových
vzťahov a otvára bránu mladej generácii do multikultúrnej spoločnosti.

PhDr. Romana Havettová

Strana 15

MESTO INFORMUJE

Máj 2021

Výberové konanie
Mesto Zlaté Moravce, zastúpené PaedDr. Dušanom Husárom, primátorom mesta, podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa/riaditeľky Materskej školy,
Slnečná 2, Zlaté Moravce
Požadované kvalifikačné a osobitné
kvalifikačné predpoklady:
zz Splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný druh a typ
školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky MŠVVaŠ
SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
zzdĺžka výkonu pedagogickej činnosti – t. j. ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej praxe
zzsplnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa
pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou v zmysle
zákona č. 138/2019 Z. z.

Ďalšie požiadavky:
zzPredpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3
ods. 1 písm. a) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
zzPredpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 9 - §
18 zákona č. 138/2019 Z. z.
zzZnalosť a orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch
týkajúcich sa školstva
zzOrganizačné a riadiace schopnosti
zzSpoľahlivosť a flexibilita
zzAktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)

Zoznam požadovaných dokladov:
zzPísomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)
zzOverené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
zzOverená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie podľa
zákona č. 138/2019 Z. z.
zzČestné vyhlásenie o bezúhonnosti
zzČestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy
v zmysle § 3 ods.7 písm. a) ,c) a e) a ods.8 písm. c) zákona
č. 596/2003 Z..z.
zzPotvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti

zzProfesijný štruktúrovaný životopis
zzPísomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 6 strán)
zzLekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu
k výkonu činnosti
zzSúhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu
s požadovanými dokladmi zasielajte poštou, alebo doručte
osobne do podateľne Mestského úradu v Zlatých Moravciach,
v obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa MŠ,
Slnečná 2, Zlaté Moravce “, s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“
do 25. 05. 2021 do 12.00 h na adresu:
Mesto ZLATÉ MORAVCE
Mestský úrad
1.mája 2
953 01 ZLATÉ MORAVCE
Bližšie informácie poskytneme na telefónom čísle
0917 890 311 – odd. školstva
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto
výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred
jeho konaním.

PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov a pozemkov 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 a pozemkov
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 nebytové priestory o výmere 22,20 m² nachádzajúce sa na
1. poschodí v budove so súpisným číslom 1330 (Daňový úrad- kancelária č. 101), 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, skladové priestory.
n nebytové priestory o výmere 35,00 m² nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1572 (,,Budova SOV“), na Ul. Duklianskej 2/B
v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra
„C“, č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria),
zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel

využitia prenajímaných nebytových priestorov: maloobchod.
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, účel využitia
prenajímaného pozemku:nepodnikateľské účely.
n časť pozemku o výmere 129,78 m² z parcely KN registra ,,C“, č.
parc. 658/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o celkovej
výmere 164 m² , ktorý sa nachádza v areáli Župného domu v Zlatých
Moravciach, v k.ú. Zlaté Moravce, zapísaný v katastri nehnuteľností
v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaného pozemku: podnikateľské účely.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 25.05.2021
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

Vážení občania, mám záujem o prenájom poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodárske využitie
za výhodných finančných podmienok. Cena nájmu
je 150 eur/ha za rok. Uprednostňujem dlhodobý
prenájom, napríklad na 15 rokov, čo predstavuje
v prepočte 2 250 eur/ha za 15 rokov. Vyplatenie
nájmu do 10 dní od podpisu zmluvy
za celé obdobie prenájmu.
Zároveň ponúkam odkúpenie pozemkov,
cena 4 000 eur/ha.
Kontaktné telefónne čísla: 0907 216 414
alebo 0907 822 630.
Ing. Slavomír Eliaš
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Ako rozlíšiť alergiu od príznakov koronavírusu?
Alergia nie je nákazlivá. No nie je to jediná odlišnosť
od chrípky či nákazy vírusom Covid-19.
Príznaky alergie sú vyčerpávajúce: začervenané oči, ktoré
svrbia a slzia, kýchanie, nádcha
a občas aj kašeľ.
K sezónnemu trápeniu sa
tento rok pridáva ďalší dôvod na znepokojenie - koronavírus. Situáciu komplikuje
najmä v oblastiach, kde je peľ
v ovzduší už na stredných či
vysokých úrovniach.
Lekári sa obávajú, že alergici si zamenia bežnú reakciu
na peľ so symptómami koronavírusu a v panike zaplavia
už teraz vyťažený zdravotný
systém.
"Môže to byť mätúce a oba
stavy je dôležité rozlišovať. Ak
ide o vírusovú nákazu, vždy
keď si kýchnete, rozširujete do okruhu takmer dvoch
metrov kvapôčky, ktoré môžu
nakaziť ostatných," hovorí alergiologička Sally Joo Baileyová
z asociácie alergiológov v Arlingtone v Severnej Virgínii
a bývalá prezidentka Spoločenstva pre astmu, alergie a klinickú imunológiu vo washingtonskej oblasti.
Alergie, na druhej strane, nie
sú nákazlivé.

Alergia verzus
koronavírus
Údaje ukazujú, že niektorí
ľudia nakazení koronavírusom
majú podobné symptómy ako
kašeľ, zapchatý nos, nádchu
a bolesť hrdla.
Medzi vírusom a alergiami sú
však kľúčové rozdiely, ktoré by
mali zmierniť zbytočnú paniku.
Alergie, ktoré sú prehnanou reakciou imunitného
systému na cudzie čiastočky, nespôsobujú zimnicu, bolesti tela či zvýšenú teplotu,
hovorí Baileyová. Sú to typické

príznaky nákazy vírusom, napríklad aj ochorenia Covid-19.
Pacienti nakazení koronavírusom síce môžu mať zapchatý nos, nie je to však typický
príznak.
Obdobie nachladnutí
a chrípky môže v niektorých
oblastiach trvať až do mája.
Tieto ochorenia je o niečo ťažšie odlíšiť od Covid-19.
Prechladnutie a chrípka sú
rovnako ako Covid-19 vírusovou nákazou, ktorá sa prenáša pri osobnom kontakte s infikovaným človekom alebo
povrchom. Chrípku sprevádza horúčka, zvýšené teploty môže spôsobiť aj nachladnutie. Chrípku aj koronavírus
môže sprevádzať suchý kašeľ.
Pri prechladnutí môžete mať
vlhký alebo suchý kašeľ.
Očkovanie nie je všetko
Očkovanie proti chrípke

nechráni pred koronavírusom
a stopercentne nezaručí ani to,
že nedostanete chrípku. Takže
aj ľudia zaočkovaní proti chrípke, ktorí majú chrípkové príznaky, by ich mali brať vážne. Ani
skúsený lekár nedokáže vždy
rozoznať vírusové infekcie bez
testovania.
Ak si nie ste istí, najlepšie
je príznaky konzultovať s lekárom. Zrejme sa vás opýta
na celkový zdravotný stav a lieky, aby posúdil vašu rizikovú
skupinu.
Ak majú pacienti horúčku,
kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním, mali by zavolať svojmu
všeobecnému lekárovi a informovať ho o príznakoch. K lekárovi nesmú chodiť osobne.
Záchranárov treba volať iba
v prípadoch, keď sa zdravotný
stav chorého významne zhorší,
najmä ak má problémy s dýchaním.
Ľudia s miernymi príznakmi
by mali zostať doma v izolácii

a informovať o podozrení na nákazu svojho lekára.
Osobná návšteva v ambulancii nemá zmysel, pretože
na Covid-19 neexistuje liek
a dajú sa potláčať iba prejavy
ochorenia.
Pri prechode z obdobia
chrípky do alergickej sezóny
je dôležité, aby sa ľudia nehrnuli na pohotovosť s alergiami a miernymi ochoreniami.
Strach je občas nebezpečnejší
ako vírus.
(SB)

Rady odborníkov
Tu je niekoľko rád od odborníkov, ako zvládnuť komplikované obdobie sezónnych
alergií, prechladnutia, chrípky
a koronavírusu:
• Skúsení alergici by mali
venovať zvýšenú pozornosť známym alergickým
príznakom a pristupovať
(pokračovanie na str. 18)

Strana 18
k nim ako obvykle. Peľ
si z povrchu tela odstránite sprchovaním, hneď
po príchode domov si
umyte aj vlasy.
• Užite antihistaminikum,
ktoré vám najlepšie zaberá. Niektoré antihistaminiká majú sedatívne účinky a zaberajú rýchlo. Musíte ich však užívať každých štyri až šesť hodín.
Claritine a Zyrtec sú dlhotrvajúce a nemajú sedatívne účinky, môže však
trvať niekoľko hodín, kým
zaúčinkujú. Antihistaminiká by vám mali uľaviť. Ak
nie, zavolajte obvodnému
lekárovi alebo alergiológovi.
• Kto sa necíti dobre, mal by
si sledovať teplotu. Koronavírus môže spôsobiť
vysoké horúčky, silný kašeľ a problémy s dýchaním. Ak máte horúčku

ZDRAVIE
spojenú s problematickým dýchaním, volajte
lekárovi a pri vážnych ťažkostiach sa môžete obrátiť
aj na záchranárov.
• Je dôležité, aby mali
zdravotníci dostatok
priestoru a zdrojov na pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Ak však
máte obavy, môžete zavolať svojmu obvodnému
lekárovi. Sestrička vám
môže položiť zopár otázok, aby zistila, či potrebujete okamžitú lekársku
pomoc.
• Umývajte si ruky. Pomáha
to predchádzať šíreniu
všetk ých vírusov ých
ochorení vrátane prechladnutia, chrípky a koronavírusu. Použite mydlo,
teplú vodu a ruky si dôsledne vyčistite.
• Nepanikárte. Dodržiavajte
dôslednú hygienu, ký-

Máj 2021

chajte a kašlite do lakťa
alebo jednorazovej vreckovky, ktorú zahodíte
do krytého odpadkového
koša. Rúško noste podľa
odporúčaní zdravotníkov
a relevantných inštitúcií. Majte ho nasadené, ak
ste chorí, staráte sa o človeka náchylného na in-

fekcie alebo sa pohybujete v priestoroch, kde prichádzate do kontaktu so
zraniteľnými skupinami
populácie.
Alergia a koronavírus majú
iné príznaky. Naučte sa ich
rozlíšiť.
(SB)

Ilustračné foto: AdobeStock

TESGAL, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble, Slovakia
telefón/fax: +421 37 783 2674, e-mail: tesgal@tesgal.sk
– ZINKOVANIE ZÁVESOVÉ
– ZLIATINOVÝ POVLAK ZnNI: ZÁVESOVÉ
– FOSFÁTOVANIE SÚČIASTOK
– ZINKOVANIE BUBNOVÉ
– ZLIATINOVÝ POVLAK ZnNI: BUBNOVÉ
– PASIVÁCIA HLINÍKA
– ANODIZÁCIA HLINÍKA (ELOX)
– ODMASŤOVANIE, MORENIE, PASIVÁCIA
A KONZERVÁCIA SÚČIASTOK
– CHEMICKÉ MORENIE ANTIKÓRY (NEREZU)
– BRUNÍROVANIE – CHEMICKÉ ČIERNENIE
OCEĽOVÝCH SÚČIASTOK
– ELEKTRONICKÉ LEŠTENIE ANTIKÓRY
(NEREZU)

www.tesgal.sk

– KATAFORÉZA
– KOMPLETNÉ SLUŽBY PRI POVRCHOVEJ ÚPRAVE
– DOPRAVA
Kontrolná činnosť z pohľadu zabezpečenia kvality povrchovej úpravy
výrobkov v zmysle požiadaviek zákazníka a súvisiacich noriem spočíva
najmä v kontrole hrúbky vylúčeného povlaku na výrobkoch a ich vzhľadu.
Na kontrolu hrúbky povlaku sa používajú:
- stolový röntgenový fluorescenčný merací prístroj FISCHERSCOPE X-RAY,
ktorý okrem hodnoty hrúbky dokáže určiť i percentuálny pomer Ni a Zn
vylúčeného zliatinového povlaku ZnNi.
- prenosné digitálne hrúbkomery FISCHER resp. magnetické hrúbkomery
MIKROTEST.
Za účelom dodržiavania parametrov uvedených prístrojov ku kontrolnej
činnosti podliehajú prístroje pravidelnej kalibrácii.
Korózna komora
V rámci zvyšovania kontroly a kvality pokovených výrobkov zakúpila spoločnosť v roku 2010 koróznu komoru. V nej vykonáva prevádzkové skúšky
koróznej odolnosti výrobkov podľa STN a EN noriem v dopredu nadefinovanom a kalibrovanom prostredí.

TP213020371/002
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centrum
STAVEBNINY - STRECHY - PÍLA - KÚPELNE
’

Kúpeľnové štúdio
BenátCentrum

Tehelná 4, Zlaté Moravce

kupelne@benatcentrum.sk
TP213020491/001

0948 949 101

– paralelnosť.
–lotéria
I. Lahôdka,
maškrta (expr.) – číselná
Zvisle:
1. Pretože – rozsiahle roviny.
lotéria – paralelnosť.
– Zvisle:
2. Nádhery,
pôvaby
kto vykonáva
1. Pretože
––
rozsiahle
roviny.
dopravu
niečoho
–
výmena
(hovor.).
– 2. Nádhery, pôvaby – kto vykonáva
– 3. Matka
– okolitý
svet – osviežujúci
dopravu
niečoho
– výmena
(hovor.).
nealkoholický
nápoj.
– 4.– Typická
pre
– 3. Matka – okolitý svet
osviežujúci
nealkoholický
nápoj.
–
4.
Typická
pre
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oddelení.
– 7. Mliečny
nápoj – jelenie
kabátik
– vedúci
lekári nemocničných
mláďa – vyčkávalo.
8. Indický
lozof –
oddelení.
– 7. Mliečny– nápoj
– jelenie
skladba
v
miernom
tempe.
–
9.
Fintila,
mláďa – vyčkávalo. – 8. Indický lozof –
krášlila v– miernom
typická pre
kovral.
– 10.
skladba
tempe.
– 9.
Fintila,
Paznechty
–
hučali
–
pohovka,
diván.
krášlila – typická pre kovral. – 10.
– 11. Konské
mäso––pohovka,
mäkký nerast
Paznechty
– hučali
diván.–
– 11. Konské mäso
– mäkký nerast –
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RO
H Á Č I K
„Rudo, čo ťa to napadlo, že sa rozvádzaš?“
(Odpoveď
tajničke) že sa rozvádzaš?“
„Rudo,
čo ťajetov napadlo,
(Odpoveď je v tajničke)

1. Tajnička
Starostlivosť
1.2.Tajnička
3.
Obilie siate na jar
2. Starostlivosť
Nízkesiate
múriky
3.4.Obilie
na nad
jar hl. rímsami budov
5.
Dospelé
osoby
pohlavia
4. Nízke múriky nadženského
hl. rímsami
budov
Meno Eriky
5.6.Dospelé
osoby ženského pohlavia
SodíkEriky
(zn.)
6.7.Meno
Prvá samohláska
7.8.Sodík
(zn.)
8. Prvá samohláska

M

2
2

3
3

4
4

5
5

SMS

SMS
„Chlapče, večer som ťa zhodil zo schodov,
keď sisom
prišiel
požiadať
„Chlapče, večer
ťa zhodil
zo schodov,
o ruku mojej
dcéry,
a
ty
si tu dnes zase!“
keď si prišiel požiadať
„Keď
vy ste
o ruku mojej
dcéry,
a tyzabudli...“
si tu dnes zase!“
„Keď vy ste*zabudli...“
Odpoveď je
* v SMS-ke,
ktorú ľahko
dešifrujete,
ak odhalíte, aké
Odpoveď
je v SMS-ke,
písmená
sa
skrývajú
číslami:
ktorú ľahko dešifrujete, akpod
odhalíte,
aké

6
6

7
7

písmená sa skrývajú pod číslami:
7683328, 24 64 58 3283 25326 643

8
8

7683328, 24 64 58 3283 25326 643

1
1
4
4
GHI
GHI
7
P7
QRS
PQRS
*
*

M

2
2
ABC
ABC
5
5
JKL
JKL
8
T8
UV
TUV
0
0___
___

3
3
DEF
DEF
6
6
MNO
MNO
9
W9
XYZ
WXYZ
#
#

TP21305057

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

1
1

povlaky
– letisková
pristávacia
plocha.
roj
asi v polovici
novembra
– ochranné
– 15. Riečica
– doklad,
dodatok
– pukot,
povlaky
– letisková
pristávacia
plocha.
praskanie.
–
16.
Vodný
živočích
nie iba.
– 15. Riečica – doklad, dodatok ––pukot,
Pomôcky:
mastenec,
praskanie.
– 16.Mahariši,
Vodný živočích
– nie iba.
menáda Mahariši, mastenec,
Pomôcky:
Autor: MN
menáda
Autor: MN
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Starosvetské ploty podporovali biodiverzitu
Nový plot z prírodných materiálov? Čo poviete na kamene
a konáre? Práve teraz je čas takýto plot naplánovať.
Hraničná skala na kraji cestičky a pod ňou brázda, hlboko zarezaná do terénu. Nech
sa pristavíte pri záhumienkoch v ktorúkoľvek ročnú
dobu, vždy z terénu vyčítate
ich hranice. V pestrosti farieb
dozrievajúcej úrody, ale aj pod
snehovou perinou počas dní,
keď mráz zachádza až hlboko
do kostí.
Ako by mal vyzerať ten váš?
Ak sa vám zunoval pohľad
na hrdzavé pletivo a odhnité
stĺpiky lemujúce vašu záhradku za domom alebo chalupou,
možno by ste sa mali inšpirovať tými starosvetskými.
Z prírodných materiálov, vystavaných tradičnými remeslami. A možno aj v novom, modernejšom garde, ktoré vám
zníži náklady na ich vybudovanie.

Kameničky
Tam, kde spod plytkej hliny
pri každom zakopnutí vybehne skala, tam sa ich nazbiera
po každom rýľovaní, kopaní
a orbe.
Namiesto toho, aby ste ich
vyvážali kdesi na hromádku,
stanú sa vám cenným materiálom na budovanie kameničiek – suchých múrikov zo skál,
ktoré vekmi zarastú lišajníkom,
machom a bylinami.
Hoci pre začiatok múrik
do výšky kolien nepôsobí nijako majestátne, postupne predsa len naberá na dôraznosti.
Dovŕši výšku pása, vyšplhá sa
po plecia a už
ani nechcete, aby rástol vyššie.

Ak sa povie plot, málokto si
dnes už spomenie na vidiecku

Rohože
Na anglickom vidieku dodnes
rozkvitá záľuba v plotoch z rohoží. O čo ide? Lieskové palice
nabijete do zeme, aby ste z nich
vytvorili osnovu a potom z krútených lieskových palíc vytvárate jeden rad útoku za druhým
podobne, akoby ste tkali.
Každý panel je dlhý na deväť
palíc s rozostupom jednej stopy,
výška závisí od vkusu a potreby.
Takéto panely už nie je náročné
upevniť k stĺpikom osadeným
do zeme. Prednosťou tohto typu
plota je nielen rýchla montáž,
ale aj možnosť prestavby a drobných opráv. Okraje našich podhorských lesov sú na liesky bohaté.
Je preto prekvapením, že
po tomto materiáli častejšie

siahajú výrobcovia lupkových
košíkov ako tí, čo potrebujú obnoviť plot okolo svojej záhradky.

Palisády
Tam, kde sa vo výmladkových
lesoch pestuje žrďovina, tam neraz vyrastajú i palisádové ploty.
Nie také ako na pevnostiach zabudnutých časov, aby rodinné
klany ochránili pred útokmi kočovníkov.
Žrď po žrdi sú zasypávané vo
vopred vykopanej ryhe, aby
vytvorili plnú, celistvú stenu
do výšky pása. Vhodné sú všetky listnaté dreviny s trvácnym
drevom bez ohľadu na druh.
Výmladky sa zberajú v intervale siedmich rokov s tým, že vždy
sa vyťaží iba časť takéhoto lesa.
Tam, kde zostane v zemi peň
s koreňmi, o sedem rokov bude
zasa bohatá nádielka výmladkov
v požadovanej hrúbke.
Milan Gigel

Latkové ploty
Nájdete ich na každej horárni
a v nejednom dvore skanzenov. Latkové ploty sú akousi
klasikou slovenského vidieka
od chvíle, čo sa píly rozrástli
pod horami v celom našom
kraji. Z riedkych stredov a neúplných okrajov rýchlo vznikne
čosi užitočné.
Kým jednoduchšie ploty
majú stĺpiky, priečne zvlaky
a striedavú zvislú výplň rozostúpenými latkami, tie na horárňach bývajú mocnejšie. Latky na nich v dvoch vrstvách
nad sebou ubiehajú do šikma
tak, aby vytvorili akúsi sieť.
Spojovacím materiálom sú
klince, staršie ploty bývali viazané drôtikmi. Ak sa pustíte
do výroby novodobého variantu, preskúmajte obrázky

Ilustračné foto: Pixabay
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Vypletance

klasiku, ktorá dodnes zdobí nejednu záhradu v Škandinávii.
Na pol metra od seba nabijete
do zeme štepiny z jedlého gaštana, duba alebo agátu a cez
ne striedavo prepletáte všetky tenké konáre, ktoré máte
na dosah ruky.
Spočiatku to vyzerá ako umelecké dielo plné chaosu. Tam
prútiky z vŕby, inde letorasty
liesok a jelší, v inej časti zasa
ostrými rozdvojkami zdobené
konáre ovocných stromov. Postupne však naplníte dostupným materiálom osnovu a ste
nad vecou.
Takýto plot prekrásne splynie s okolím a hoci je vyrobený
z mŕtveho prírodného materiálu, predsa len prekypuje drobným životom. A ak ho skaza
húb nadobro vezme, ľahko si
vybudujete nový. Je ako kompostér dreva, ibaže s pridaným
úžitkom navyše.

záhrad, ktoré sú zdobené trelážami. Nájdete v nich mnohé
vzory, ktoré možno latkami reprodukovať.
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POTREBUJEME SUPERVÍZIU NAD KĽÚČOVÝMI
TÉMAMI AGROPOTRAVINÁRSTVA
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský dostal ďalšiu šancu na reparát. Slovenská
poľnohospodárska a potravinárska komora má však obavy, že pri plnení aj ďalších úloh opäť zlyhá. Čaká
nás náročné obdobie, nemáme už priestor na ďalšie sklamania. Podporujeme preto snahu premiéra Eduarda Hegera dohliadať na úlohy, ktoré sú pred ministrom Jánom Mičovským.
Po neúspechu vybojovať z Plánu obnovy a odolnosti do agropotravinárskeho
sektora finančnú pomoc, čakajú ministra Jána Mičovského ďalšie dôležité výzvy. Na jeseň musí potvrdiť akreditáciu
Pôdohospodárskej platobnej agentúry
a do konca roka musí pripraviť a zároveň poslať Európskej komisii Strategický
plán k Spoločnej poľnohospodárskej politike do roku 2027. Ide o kľúčové oblasti
slovenského agropotravinárstva, kde
štát nesmie urobiť žiadnu výraznú chybu. Rovnako to vníma aj premiér Eduard
Heger. Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska komora po skúsenostiach z ostatného roka má však obavy, či
tieto výzvy dokáže minister Ján Mičovský
zvládnuť.

Bilancia činnosti ministra
Jána Mičovského
Počas roka, kedy je Ján Mičovský ministrom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka, sme boli svedkami mnohých
vážnych prešľapov a zlyhaní, ktoré nemali nič spoločné s posunom sektora
k lepšiemu. Navyše, minister nielenže
pobúril odbornú verejnosť, ale svojimi
výrokmi aj ju samotnú rozdelil na viacero tábor. Počas roka zlyhal minister
v týchto oblastiach: plánovaný nekoncepčný presun financií medzi 1. a 2.
pilierom Spoločnej poľnohospodárskej
politiky, dodatky k nájomným zmluvám
od Slovenského pozemkového fondu
so spätnou platnosťou, zavedenie redistributívnej platby bez diskusie, 0 eur
z Plánu obnovy, samostatnou kapitolou
je aj výber generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Fakt,
že riadenie rezortu charakterizujú chýbajúce odborné a manažérske zručnosti,
potvrdzujú aj viaceré personálne výmeny na kľúčových pozíciách (odchod štátneho tajomníka, odchody viacerých ľudí
z poradného zboru ministra, odchod generálne riaditeľa PPA).

Ján Mičovský a Ján Budaj

Reálne máme preto obavy, do akej miery
bude minister Ján Mičovský úspešný pri
potvrdení akreditácie Pôdohospodárskej
platobnej agentúry. Minister má mať
pod palcom prípravu procesov v rámci
Spoločnej poľnohospodárskej politiky,
ktorá výrazne ovplyvní fungovanie nášho agropotravinárstva na najbližšie roky.
On má efektívne prerozdeľovať miliardy,
ktoré prídu do sektora. Minister Mičovský už dostal viacero šancí na reparát,
no zakaždým zlyhal. Oprávnene preto

máme obavy, či dokáže čeliť výzvam,
ktoré sú pred ním. „Čaká nás náročné
obdobie, ktoré nemôžeme podceniť. Poučení z minulosti preto kričíme hlasnejšie
a žiadame, aby bolo pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov urobené
maximum,“ povedal podpredseda SPPK
Miroslav Štefček.
SPPK prijalo slová Eduarda Hegera, že
sa bude viac zaujímať o agropotravinárstvo, s veľkou nádejou. Podporujeme
snahu premiéra Eduarda Hegera dohliadnuť na nášho rezortného ministra
Jána Mičovského pri plnení dôležitých
úloh. Zároveň ho žiadame, aby situáciu
vôbec nepodcenil, od najbližšieho obdobia totiž závisí budúcnosť nášho vidieka.
„Hazardujeme s už aj tak nízkou potravinovou sebestačnosťou a ľuďmi, ktorí tvrdo pracujú na našom vidieku. Potrebujeme vidieť jasnú víziu a podporu nášho
sektora. Náš osud má momentálne v rukách človek, ktorý neovláda elementárne základy procesov prípravy legislatívy
a nedokáže presadiť prioritné návrhy na
vláde,“ hovorí Marián Šolty, podpredseda SPPK.
SPPK aj naďalej ostáva v štrajkovej pohotovosti. Ak nedôjde k radikálnej zmene v riadení rezortu, poľnohospodári
a potravinári sú pripravení vyjadriť svoj
postoj aj konkrétnymi aktivitami. (kw)

TP21630105078

Najnovšie sme mohli v médiách sledovať aj absurdný boj ministra Jána
Mičovského s ministrom životného
prostredia Jánom Budajom k vyhláške
zákona o ochrane prírody a krajiny. Deň
po podpise vyhlášky zo strany Jána Budaja vydal minister Ján Mičovský tlačo-

vé vyhlásenie, v ktorom požiadal ministra Budaja, aby vyhlášku nepredkladal
na vyhlásenie do Zbierky zákonov skôr,
ako sa uskutočnia odborné rokovania
s cieľom dosiahnutia dohody na takej
úprave k nedoriešeným rozporom, ktorá by minimalizovala negatívne dopady
na činnosti v oblasti poľnohospodárstva
a lesníctva. Minister Budaj však tvrdil,
že k tejto vyhláške má doslova písomný
súhlas z ministerstva pôdohospodárstva.
Minister pôdohospodárstva síce deklaroval, že svoje pripomienky uplatnilo
ministerstvo v rámci medzirezortného
pripomienkového konania, ale iniciovanie stretnutia na úrovni štatutárov
k zásadným problémom v tejto vyhláške
nikdy nebolo zrealizované. Takto háji záujmy poľnohospodárov a potravinárov
náš rezortný minister, na ktorého by sme
sa mali v týchto procesoch spoliehať. Po
funuse, cez médiá, bez argumentov...
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Chren na stôl nielen na Veľkú noc
Nastrúhaný koreň chrenu záhradného nemusí byť súčasťou iba veľkonočného jedálnička.
Hoci k šunke s vajíčkom uvareným na tvrdo neodmysliteľne patrí. Rovnako ako žerucha
siata alebo kapucínka obsahuje látky s antibiotickým účinkom, možno ho využiť na pravidelnú konzumáciu, lebo už
jeho malé množstvo aktivizuje obranný systém nášho
organizmu, ktorý sa skoncentruje na boj proti vírusovým
ochoreniam.
Chren by sme preto v našich záhradkách mali opatrovať a pravidelne ho konzumovať. Koreň obsahuje vitamín C,
železo, draslík, vápnik a látky,
ktoré spôsobujú jeho ostrú
chuť. Takú, pri ktorej si aj poplačete, keď koreň strúhate.

sa dlho variť. Inak stratí svoju
typickú štipľavosť a ostrú chuť,
kvôli ktorej ho máme radi.
Ako chren lieči? Ak máte
odvahu, na internete nájdete množstvo návodov na výrobu rôznych náplastí, octov,
výluhov a podobne, ktoré pomáhajú napríklad na odstraňovanie pečeňových škvŕn
a pieh, na posilnenie žalúdka,
prípravu čistiacich pleťových
vôd, liečbu omrzlín, uvoľnenie stuhnutého svalstva a podobne. Chrenové placky sa

Silica má liečivý účinok, preto sa chren používa aj na zakonzervovanie uhoriek či cvikly. Má močopudný účinok,
povzbudzuje trávenie a niekto ho používa aj na liečbu
reumy. Ak chren pestujete
v blízkosti kultúrnych rastlín,
máte postarané o ich odolnosť voči hubovitým chorobám.
Najlepšie je, keď chren zbierate na jeseň. Vtedy má vysoký obsah vitamínu C.
Nastrúhaný chren sa používa ako príloha k jedlám, veľmi
dobre chutí k rybám. Ale gazdinky ho využijú na prípravu
omáčok, pomôže im zakonzervovať zeleninu. No nesmie

používajú ako obklady na boľavé miesta, čo ocenia hlavne
reumatici. Ak si chren nastrúhate, zmiešate ho v prijateľnom pomere s medom, znalci tvrdia, že podporí trávenie
a prekrví tkanivá. No oželieť ho
musia ľudia, ktorí majú chorý
žalúdok. Pre nich chren nie je
vhodný v žiadnej podobe.
Chren je možné uskladniť
si aj na zimu. A aj teraz na jar
je dobré urobiť si ho do zásoby do pár pohárikov a odložiť
do chladničky.

Ilustračné foto: Adobe Stock
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Tipy do vašej kuchyne
Škvarkové pagáče
Potrebujeme: 500 g hladkej múky špeciál, 1 vajce, 200 g
kyslej smotany, 150-170 ml
mlieka, 1 PL cukru, 1 PL soli,
50 ml oleja, 1/5 KL čierneho
korenia, 400 g mletých oškvarkov, 2-3 PL bravčovej masti, 42 g droždia a na potretie
ďalšie vajce.
Postup: Najskôr si urobíme
kvások. Medzitým do preosiatej múky pridáme všetky
suroviny na cesto – cukor, soľ,
korenie, dobre ho premiešame, pridáme vlažné mlieko
rozmiešané s kyslou smotanou a vajíčkom. Keď je hotový
kvások, pridáme aj ten spolu
s olejom a cesto dobre vypracujeme. Necháme ho potom
na hodinu na teplom mieste
kysnúť.
Keď vykysne, vyberieme ho

na dosku, rozvaľkáme a potrieme rozpustenou bravčovou masťou. Ak máte poruke domáce škvarky naložené
v masti, cesto nenatierajte.
Na to rozotrite pomleté škvarky, ale len asi tri centimetre
od kraja, aby nevytekali von

Zdravím Vás,
ak dovolíte, rád by som Vám ukradol chvíľku času.
Keďže sa uvoľňujú opatrenia a chceme ľuďom vyjsť v ústrety, vďaka začínajúcej
spolupráci siete MY novín (najčítanejších regionálnych na Slovensku) a mesta
Zlaté Moravce Vám ponúkame výhodnú ponuku inzercie v Tekovských novinkách,
ktoré sú s nákladom 4 500 výtlačkov distribuované raz mesačne do všetkých
domácností v Zlatých Moravciach. Majú tradíciu i serióznosť, sú rozvážané Slovenskou poštou v spolupráci s mestom.
Keď teda so svojou spoločnosťou chcete byť na očiam celému
nášmu mestu, máte na to ideálnu príležitosť .
Prosím kontaktujte ma na:

erik.barat@petitpress.sk

vystlali papierom na pečenie.
Tu by mali kysnúť ešte asi 20
minút. Potrieme ich rozšľahaným vajíčkom, zakryjeme papierom na pečenie a vložíme
do rúry vyhriatej na 200 stupňov Celzia. Na spodok rúry
dáme hrnček s vriacou vodou.
Pagáčiky treba piecť asi
15-20 minút s ventilátorom.
No záleží aj na tom, akú rúru
máte. Dôležité je, aby ste pagáčiky piekli do ružova. Z jednej dávky urobíte 50 – 60 malých pagáčikov.

ProfiZlaté
TAXI
Moravce

Soňa Kamenská

0904 555 325
0915 565 838
0918 188 228
0911 188 228

www.profitaxizm.sk

 Mesačník mesta Zlaté Moravce  Vydavateľ: Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce  Schvaľuje redakčná rada
Šéfredaktor: Mgr. Peter Klimant, mobil: +421 904 560 678, e-mail: msks.tekovskenoviny@gmail.com
 Evidenčné číslo: EV 3148/09  ISSN 1338 – 8800  Adresa vydavateľa a redakcie: Nám. A.Hlinku č.1, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676  Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s.  Príspevky dopisovateľov nehonorujeme
 Uzávierka čísla je vždy k 25. dňu v mesiaci  Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov

TP213020383/002
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a cesto sa dalo dobre skladať.
Preložíme ho „na obálku“, zakryjeme a vložíme ho v mise
asi na polhodinku do chladničky, kde ešte pekne nakysne.
Toto zopakujeme ešte trikrát,
celkovo je cesto v chladničke
90 minút. Zakaždým ho treba
rozvaľkať a potrieť bravčovou
masťou a zložiť „do obálky“.
A už sa blížime do ﬁnále.
Naposledy cesto rozvaľkáme
(ak robíme pagáčiky z dvoch
dávok, môžeme si cesto rozdeliť na dva kusy), urobíme
na ňom nožom hustú mriežku a vykrojíme pagáčiky. Uložíme ich na plech, ktorý sme

