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V tomto čísle:
Požehnanie
cintorína
Požehnanie novej časti
mestského cintorína v Zlatých Moravciach sa uskutočnilo vo štvrtok 13. mája 2021
o 13.00 hodine. Požehnanie
vykonal zlatomoravecký farár Peter Štálnik.
Čítajte na strane 2

Dážď spôsobil
problémy
Veľká voda narobila v Zlatých Moravciach problémy.
V pondelok 17. mája 2021 sa
vo večerných hodinách z koryta vylial Hostiansky potok,
hrozilo i vyliatie Žitavy.
Čítajte na strane 2

Mestská polícia
bilancuje
Mestská polícia v Zlatých
Moravciach zverejnila správu o svojej činnosti za rok
2020. V nej sa dozvedáme
viaceré zaujímavé čísla.
Čítajte na strane 4

Spomienková
slávnosť
Mesto Zlaté Moravce si tohto
roku pripomína 135. výročie
úmrtia Antónie Migazziovej
rod. grófky Marczibányiovej
a blížiace sa 125. výročie úmrtia Viliama Migazziho.
Čítajte na strane 6

Úradníci sa presťahovali do
vynovenej radnice
Mestský úrad v Zlatých Moravciach má za sebou rozsiahlu rekonštrukciu. Aktuálne je už pre občanov otvorený.
S rekonštrukčnými prácami
sa začalo v lete minulého roka
a trvali do konca decembra
2020. Postupné sťahovanie
úradníkov z ich dočasných
pracovísk späť do vynovených priestorov začalo v polovici apríla 2021 a skončilo začiatkom júna. „Pre pandémiu
koronavírusu sme sa nezačali
sťahovať hneď v januári. Čakali sme, kým sa situácia začne
zlepšovať,“ povedal primátor
Zlatých Moraviec Dušan Husár.
Oprava radnice pozostávala z projektovej časti, ktorá bola financovaná z európskych štrukturálnych fondov
a 5 percentného spolufinancovania mesta a z časti, ktorá

bola hradená čisto z prostriedkov mesta.
Ministerstvo životného prostredia SR poskytlo z Operačného programu Kvalita životného prostredia na základe
žiadosti dotáciu na opravu
radnice vo výške 445 643,44
eur. Celkové oprávnené výdavky projektu boli vo výške
469 098,36 eur. Rozdiel doplatilo mesto v rámci povinného
spolufinancovania. Tento projekt zabezpečil rekonštrukciu
strechy, otvorových konštrukcií, fasády, kúrenia, svietenia,
zateplenie strechy a vybudovanie systému rekuperácie
vzduchu.
Druhá časť rekonštrukcie
bola hradená čisto zo zdrojov

mesta vo výške 489 807,79
eur. Za tieto peniaze sa zreali
zovala úprava vnútorných
priestorov, rekonštrukcia zdravotechniky, kanalizačná prípojka a rekonštrukcia plynovej
kotolne.
„Oprava úradu priniesla viaceré novinky. Okrem toho,
že nám pribudli nové kancelárie, sociálne zariadenia, či
kuchynky pre zamestnancov,
vznikla na prízemí radnice aj
takzvaná klientska zóna, kde
obyvatelia, keď prídu, vybavia všetku bežnú agendu bez
toho, aby museli chodiť po celom úrade,“ uviedol primátor.
Radnica aj s novou klientskou
zónou je prístupná pre občanov od 20. mája 2021.

Peter Klimant
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Nová časť cintorína bola požehnaná kňazom
Požehnanie novej časti mestského cintorína v Zlatých
Moravciach sa uskutočnilo vo štvrtok 13. mája 2021
o 13.00 hodine. Požehnanie vykonal zlatomoravecký
farár Peter Štálnik.
Aktu požehnania sa zúčastnili zástupcovia mesta Zlaté
Moravce a zástupcovia stavebnej spoločnosti ViOn a.s.,
ktorá realizovala projekt rozšírenia mestského cintorína.
Spoločnosť ViOn zároveň
mestu darovala centrálny drevený kríž novej časti cintorína.
„Toto požehnanie je pre
Zlaté Moravce dobrá správa. Konečne po tých rokoch
a peripetiách máme cintorín
rozšírený. Najbližších dvadsať
rokov tu môžeme pochovávať našich zosnulých občanov.
Celkovo hrobových miest aj
s urnovými miestami je sedemsto, po výstavbe kolumbária sa toto číslo môže navýšiť až o tristo ďalších miest,“
povedal primátor Zlatých

Moraviec Dušan Husár.
Požehnanie cintorína vykonal zlatomoravecký farár Peter Štálnik, ktorý ako prezradil,
požehnával vôbec prvý cintorín vo svojom kňazskom živote. „Som veľmi rád, že som
mohol vykonať toto požehnanie. Cintorín je pre nás posvätné miesto. Prichádzame
sem spomínať na svojich príbuzných zosnulých. Pre nás
veriacich to ale nie je záležitosť len nejakej spomienky na
minulosť, ale je to aj nádej na
vzkriesenie a očakávanie nového večného života,“ povedal kňaz Peter Štálnik.
Projekt rozšírenia cintorína vyšiel zlatomoraveckú samosprávu na viac ako 170-tisíc eur. Pietne miesto bolo

rozšírené o pozemok vo veľkosti približne 2 000 m². V novej časti sa začalo pochovávať už v januári tohto roka,
nakoľko pandémia COVID-19

si vyžiadala aj v Zlatých Moravciach viacero obetí.

Peter Klimant

Dážď spôsobil v Moravciach problémy
Veľká voda narobila v Zlatých Moravciach problémy.
V pondelok 17. mája 2021 sa vo večerných hodinách
z koryta vylial Hostiansky potok, hrozilo i vyliatie Žitavy.

Prípravy na „veľkú vodu“
začali v Zlatých Moravciach
ešte počas dňa. Hladina rieky
Žitava na Žitavskom nábreží

začala popoludní nebezpečne stúpať. „Na mieste
sme vykonali protipovodňové opatrenia umiestnením

protipovodňových vakov plnených vodou. Následne sme
situáciu na rieke Žitava a Hostianskom potoku monitorovali,“ povedal primátor Zlatých
Moraviec Dušan Husár. K vyliatiu rieky na tomto úseku nakoniec našťastie nedošlo.
Väčšie problémy však boli
zaznamenané na Hostianskom potoku pri Radlinského ulici. Situácia sa tu zhoršila
vo večerných hodinách, kedy
došlo k vyliatiu potoka a vytopilo okolité záhrady. Uväznené sa tu ocitli dva psy vo
voliére. „V spolupráci s majiteľmi a mestskou políciou sme
z voliéry zachraňovali dvoch
psov. Zvieratá boli následne dočasne umiestnené do

útulku v meste Zlaté Moravce,“ uviedol Husár. Na mieste
boli rozmiestnené protipovodňové vaky, nakoľko voda
začala ohrozovať aj jeden rodinný dom.
Problémy boli podľa Husára
zaznamenané aj na Priemyselnej ulici, kde voda ohrozovala
priemyselné objekty. „Zasahovali tu jednak dobrovoľní
hasiči zo Sľažian, Technické
služby mesta a profesionálni
hasiči zo Zlatých Moraviec,
ktorí odčerpávali vodu. Situácia sa začala upokojovať zhruba po polnoci, kedy tok začal
klesať,“ povedal primátor.

Peter Klimant
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V zlatomoraveckej nemocnici daroval krv
rekordný počet dobrovoľníkov
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce aj v tomto období potrebuje vo zvýšenej miere najvzácnejšiu tekutinu – krv.
Dňa 25. mája 2021 sa v budove laboratórií uskutočnilo
v spolupráci s Nemocnicou AGEL Komárno prvé darovanie
krvi v tomto roku, čím sa spustil projekt s názvom ,,Som
tvoja krv, zachránim ti život“. Toto darovanie krvi bolo
mimoriadne úspešné, dobrovoľníkov bolo rekordných 59.
Obete úrazov či nehôd, ľudia podstupujúci operácie,
pacienti liečiaci sa na rôzne
diagnózy, všetci potrebujú najvzácnejšiu tekutinu, ktorou je
krv. Keďže krvi nikdy nie je dosť
a hematologicko-transfúziologické pracoviská spoločnosti AGEL SK potrebujú dopĺňať
neustále zásoby pre pacientov, v Nemocnici AGEL Zlaté
Moravce sme spustili pilotne
projekt s názvom Som tvoja
krv, zachránim ti život. Projekt
je zameraný na to, aby spojil rizikové skupiny ľudí, ktorými sú
napríklad motocyklisti, cyklisti, cestní či necestní športovci.
Každý darca krvi dostal aj malý

darček – nálepku s jeho krvnou
skupinou, ktorú si bude môcť
nalepiť napríklad na prilbu, bicykel či motorku.
Darovania krvi sa zúčastnilo o 100% viac dobrovoľníkov ako obvykle, až 59 darcov.
,,Rozhodol som sa zareagovať
na výzvu a prísť darovať najvzácnejšiu tekutinu, pretože aj
napriek pandemickej situácii
je potrebné si pomáhať. Aj my,
darcovia, si musíme uvedomiť
krehkosť toho, že sa nám kedykoľvek môže stať, že my budeme tí, ktorí krv budú potrebovať,“ hovorí Oliver, dobrovoľník,
ktorý prišiel darovať krv a podporiť tým projekt. ,,Sme veľmi

radi, že aj toto darovanie krvi
môžeme označiť za úspešné,
okrem motorkárov prišli dobrovoľníci aj ,,pešo“. Ďakujeme
každému jednému z nich, že
im situácia v zdravotníctve nie
je ľahostajná, každého darcu si
vážime,“ hovorí riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce
Nina Horniaková. Dopĺňa ju
primárka oddelenia hematológie a transfúziológie z komárňanskej nemocnice Enikö

Radi: ,,Takýto úspešný odber
krvi v Zlatých Moravciach si
s kolegyňami ani nepamätáme. Vysoký záujem zo strany
darcov nás veľmi milo potešil.“
Projekt s názvom ,,Som tvoja
krv, zachránim ti život“, bude
počas tohto roka pokračovať
aj v ostatných nemocniciach
Skupiny AGEL SK.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK

Nemocnica  AGEL Zlaté Moravce povolila
návštevy pacientov
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce od 17. mája 2021 povolila návštevy pacientov. Každý z príbuzných však musí
dodržať stanovené pravidlá. Návštevy umožnila zlepšená pandemická situácia a nové usmernenie ministerstva
zdravotníctva.
,,Od pondelka 17. mája 2021
umožňujeme návštevy pacientov v nemocnici. Je to
pozitívna správa tak pre pacientov, ako aj príbuzných,
ktorí sa nemohli celé mesiace vidieť osobne. Platia však
presné pravidlá, ktoré všetci
príbuzní musia rešpektovať.
Návštevy pacienta v nemocnici sa môžu uskutočniť v stanovenom čase návštevných

hodín pondelok až piatok,
ako aj počas víkendu od
14.00 do 16.00 hod. v maximálnom počte 1 osoba po
dobu 30 minút,“ vysvetľuje
nové pravidlá riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce
Nina Horniaková.
Každý návštevník musí byť
buď očkovaný proti koronavírusu, alebo sa preukáže, že
ochorenie covid-19 prekonal.

Na odsúhlasenie návštevy pacienta bude stačiť aj preukázať sa negatívnym antigénovým testom, nie starším ako
24 hodín, alebo negatívnym
PCR testom, nie starším ako
72 hodín. U covidových pacientov sú návštevy z pochopiteľných dôvodov naďalej
zakázané.
Výrazné zlepšenie pandemickej situácie v regióne
dokazujú aj aktuálne čísla
pacientov či zamestnancov
nemocnice, u ktorých bolo
potvrdené ochorenie covid-19. ,,K 17. máju nemáme
žiadneho covid pozitívneho

kolegu ani pacienta, 2 pacientov evidujeme ešte ako
covid suspektných. Z uvedeného dôvodu pristupujeme
aj k reorganizácii covid lôžok
tak, aby väčšina bola znovu
k dispozícii pre bežných pacientov,“ vysvetlila riaditeľka
nemocnice. Zmena nastala
aj pri triáži, kde od 17. mája
skončila výpomoc dvojčlenných tímov vojakov, zostal už
len jeden, do 31. mája.

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK
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Mestská polícia bilancuje uplynulý rok
Mestská polícia v Zlatých Moravciach zverejnila správu
o svojej činnosti za rok 2020. V nej sa dozvedáme viaceré zaujímavé čísla.
Správa o činnosti mestskej
polície za vlaňajšok bola odprezentovaná poslancom
Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach na jeho
19. zasadnutí, ktoré sa konalo
koncom mája 2021.
Ako sa zo správy dozvedáme, v roku 2020 mestská polícia riešila 495 priestupkov,
z tohto 394 v blokovom konaní v celkovej sume 5545
eur. Pre porovnanie, v roku
2019 bolo zaevidovaných 638
priestupkov a z nich 503 v blokovom konaní v celkovej sume
6 450 eur.
Pokuty u nás neplatili len
Slováci, bolo tu i niekoľko
zahraničných previnilcov.
Konkrétne sa do štatistiky
priestupkov zapísalo 53 zahraničných občanov. Z toho

41 prípadov sa riešilo blokovou pokutou, v sume 530 eur.
Priestupky boli vlani rôzne.
Najviac prevládali dopravné
prehrešky. V štatistikách ale
nájdeme napríklad aj rušenie
nočného pokoja či znečistenie verejného priestranstva.
„Celkovo bolo v priebehu roku
prijatých telefonicky, osobne
alebo písomne 970 oznámení. Väčšinu týchto oznámení
mestská polícia prijala telefonicky prostredníctvom bezplatnej linky 159. Objasnenosť
priestupkov objasňovaných
mestskou políciou v roku
2020 (mimo priestupkov prejednaných v blokovom konaní) bola vo výške 84 %, kde
z 25 celkovo objasňovaných
priestupkov sa ku koncu roka
2020 nepodarilo objasniť 4

priestupky,“ informuje správa mestskej polície.
K zaujímavým číslam patrí
i odchyt túlavých psov. Ide
o jednu z mnohých činností,
ktorú musia mestskí policajti
počas svojho výkonu bežne
riešiť. „Na základe vlastného zistenia, alebo na podnet

občanov bolo odchytených
viac ako 28 túlavých a zabehnutých psov, ktoré boli následne umiestnené v miestnom útulku,“ píše sa v správe.

Peter Klimant

Pripomenuli sme si víťazstvo nad fašizmom
Primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár položil veniec
k Soche partizána pri príležitosti 76. výročia ukončenia
druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.
Pietny akt sa uskutočnil
v piatok 7. mája 2021 o 11.00
hodine na Námestí hrdinov
v Zlatých Moravciach. Pre

stále pretrvávajúce riziko šírenia koronavírusu sa tento pietny akt uskutočnil bez účasti
verejnosti. Primátor Dušan

Husár v sprievode poslankyne Klaudie Ivanovičovej položil veniec k Soche partizána
a uctil si tak pamiatku ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.
Ukončenie druhej svetovej
vojny v Európe si jednotlivé

štáty starého kontinentu každoročne pripomínajú dňa 8.
mája. Deň víťazstva nad fašizmom je na Slovensku štátnym
sviatkom a dňom pracovného
pokoja.

Dušan Husár, Klaudia Ivanovičová

Peter Klimant
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Oslavy 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
a oslobodenia Slovenska Červenou armádou
Krásne, slnečné i keď trochu
studené ráno na Zlatomoravecku. Vo vzduchu cítiť rozvinutú
jar plnú vône rozkvitnutých
kvetov. Oku lahodí svieža zeleň a hlavne krásne, fialové kvety orgovánu a čistá, sýta červeň
rozkvitnutých tulipánov. Áno,
hlavne tá červeň pripomína
každý rok v tomto čase preliatu
krv všetkých ľudí v nezmyselnej
vojne, ktorú rozpútal zlý a nenávistný režim totality a fašizmu.
Pri pomníku padlých partizánov na Ulici SNP v Zlatých Moravciach sa zišli výsadkári, veteráni z miestneho klubu spolu
s rodinnými príslušníkmi. Prítomný bol i predseda OKVV
BB spolu s ďalšími dvomi kolegami. Celkovo sa nás pri pomníku zišlo približne zo dvadsať ľudí
z toho 12 vojakov výsadkárov.
Po odznení štátnej hymny sme
položili k pomníku padlých veniec a uctili sme si ich minútou
ticha. Po stranách pomníku viali Slovenská a klubová Bojová
zástava.
Z tohto pietneho miesta sme
sa presunuli k farskému kostolu
v Zlatých Moravciach. Tu stojí pamätník, kovový rebrový
stožiar elektrického vedenia,
na ktorý pre výstrahu miestnemu obyvateľstvu, zavesili
fašisti štyroch umučených ľudí
z odboja. Tabuľa umiestnená pri
päte stožiaru navždy pripomína mená týchto hrdinov. Lebo
nie je väčšieho hrdinstva, ako
obeta prinesená na oltár vlasti
v prospech národa. Po uctení
pamiatky, týchto ľudí utýraných
gestapom a príslušníkmi Hlinkovej gardy, sme prešli k ďalšiemu monumentu Zlatých
Moraviec.
Pri gigantickej Soche partizána, vhodne umiestnenej do
priestoru v blízkosti predajne

Billa, sme sa stretli s delegáciou Okresného úradu, vedenou pani prednostkou JUDr.
Hanou Kováčikovou.
Po srdečnom zvítaní sme sa
rozhodli vykonať slávnostný
pietny akt spoločne. Po odznení hymny sme položili vence
a kvetinovú výzdobu ako jednoliata skupina. Navrhli sme
pani prednostke, aby sa spoločne s nami presunula aj s jej delegáciou do Zlatna a nakoniec
i k pamätníku padlým sovietskym letcom na 12. table v katastri obce Zlatno. Tento návrh
bol uvítaný a spoločne sme sa
presunuli do Zlatna. Naše konanie pred kostolom i pomníkom
Partizána prilákalo i zvedavých
Zlatomoravčanov.
V obci Zlatno nasledovalo
položenie venca pri pomníku
v areáli Obecného úradu. Tu už
na nás čakal starosta pán Ing.
Martin Zeman. Náš sprievod
potom pokračoval po dvoch
trasách na 12. tablu. Tých, ktorí
tu neboli už dlhšiu dobu, privítal priestor novým, ligotavým
jasom práve dokončenej rekonštrukcie a prestavby. Celý
priestor v slávnostnom šate
vhodne pripomínal dôležitosť
akcie. Po stranách monumentu

znovu zaviali zástavy a náš
predseda spoločne s pani prednostkou a predsedom OKVV BB
slávnostne položili k pomníku
veniec. Nasledovali príhovory,
z ktorých jednoznačne vyplynula potreba, pripomínať si dôležité medzníky v histórii nášho
národa. A nedovoliť tým, ktorí
sa dnes snažia prepisovať minulosť a doslova ju vymazať
z učebníc a pamäti národa, naplniť ich zvrátené ciele. Národ,
ktorý si neváži svoju minulosť,
si nezaslúži ani budúcnosť.
Celá akcia tohto sobotného
dňa mala o to väčší význam, že
sme sa pripojili k medzinárodnej
výzve, ktorá prichádzala z Českej
republiky. O tomto bude rozprávať i náš člen, redaktor RTVS
plk. v. v. Miroslav Minár, vo vysielaní Rádia Regina „Plná poľná“, bol samozrejme prítomný
s nami na púti po významných
miestach bojov po časti okresu
Zlaté Moravce.
Po ukončení oficiálnej časti prebiehala družná rozprava
a hosťom, ktorí nepoznali históriu dvoch padlých sovietskych
lietadiel, bolo vysvetlené, ako
k udalosti v priebehu SNP prišlo.
Pani prednostka spolu s kolektívom sa po srdečnom rozlúčení

a prísľubom ďalšej spolupráce
rozlúčila a odišla. Dominik Valkovič spolu s Mirkom Keselym
priviezli od priateľov poľovníkov, z Poľovného združenia
Krasno Zlatno, hotový zverinový guláš, na ktorom sme si všetci pochutili. V priebehu našej
akcie sme sa rozrástli o ďalších
sympatizantov, ktorí sa prišli
pozrieť, a tým podporiť naše
konanie. Nálada bola výborná,
iba chlad blízkej hory nás nútil
zdržiavať sa v blízkosti ohniska.
Výbor miestneho klubu ako
posledný bod programu pripravil štvrťročnú členskú schôdzu.
Na tejto sme mimo iného prijali troch nových členov klubu. Jedného výsadkára Vlada
Slaného, celkom 12 zoskokov
a dvoch sympatizantov. Jedného dokonca z Českej republiky. Áno, rozrastáme sa. Plne sa
potvrdzuje, že naše „My chceme!“ je správnou cestou a sme
pokračovateľmi ideálov a zásad
našich predchodcov, hlavne Jozefa Gabčíka. Je treba pracovať
v prospech nás všetkých a vysvetľovať, hlavne mládeži, ale
dnes už aj tej strednej generácii,
význam slov vlasť, národ, sloboda a demokracia.
plk. v. v. Ing. Ján Návoj
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Spomienková slávnosť v Mauzóleu rodiny Migazzi
Mesto Zlaté Moravce si tohto roku pripomína 135. výročie úmrtia Antónie Migazziovej rod. grófky Marczibányiovej a blížiace sa 125. výročie úmrtia Viliama Migazziho.
Pri tejto príležitosti usporiadal v piatok 21. mája 2021
Spolok pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva
našich predkov v spolupráci
s mestským Rímskokatolíckym farským úradom Zlaté
Moravce, MSKŠ a Mestským
múzeom v Zlatých Moravciach Spomienkovú slávnosť.
V príjemnej atmosfére sviatočného popoludnia v Mauzóleu rodiny Migazzi otvorila svojím spevom podujatie
Spevácka skupina Zlatomoravčianka pod vedením Vladimíra Rumanka. Regionálny
historik Marián Tomajko privítal primátora mesta Dušana Husára, poslankyňu MsZ
a programovú manažérku
MSKŠ Klaudiu Ivanovičovú,
riaditeľku Ponitrianskeho múzea v Nitre Patríciu Žáčikovú
a všetkých hostí.
Tohtoročné slávenie svätej
omše celebroval kaplán Zlatomoraveckej rímskokatolíckej farnosti Marek Sedlár so
svojimi miništrantmi a organistom pánom Turzom.

Antónia a Viliam Migazzi.

Antónia Migazziová
(1838-1886), rodená
Marczibanyiová
Bola zakladateľkou Červeného kríža v Tekovskej župe,
pomáhala chudobným deťom a sirotám. Za jej charitatívnu činnosť jej cisár udelil
vyznamenanie Dámsky rád
hviezdneho kríža, ktorý udeľoval panovník len príslušníčkam habsburského rodu, arcikňažnám a vojvodkyniam.
Bola matkou šiestich dcér.
Zomrela pomerne mladá vo
veku 49 rokov na zápal mozgových blán. Pochovaná bola
najskôr v krypte farského kostola sv. Michala Archanjela
v Zlatých Moravciach a po
roku jej telo preniesli do jedného zo sarkofágov mauzólea,
ktoré dal vybudovať manžel.
O desať rokov neskôr boli do
druhého sarkofágu uložené
pozostatky aj Viliama.
Najstaršia z dcér Irma sa
vydala za Imricha Erdödyho
do Hlohovca, kde s manželom zriadila počas 1. svetovej
vojny poľnú nemocnicu pre

ranených vojakov. Druhá Migazziho dcéra Eugénia bola
manželkou grófa Karola Forgácha a matkou posledného
Forgácha vlastniaceho hrad
Gýmeš. Vilma sa stala manželkou Huga Oberndorfa, ktorému patrili kúpele Dudince.
Tiež sa venovala charitatívnej činnosti a pochovaná je
v Kráľovičovej pri Hokovciach.
Najmladšia z dcér Antónia sa
vydala za baróna Štefana Ambrózyho, ktorý v roku 1892 vo
Vieske nad Žitavou na Mlyňanskom veľkostatku založil
svetoznámy park Arborétum
Mlyňany.

Prvý z rodiny
Migazzi v našom
meste pôsobil
kardinál Migazzi
Viedenský arcibiskup, vácovský biskup, vyslanec španielskeho kráľa Ferdinanda
VI. a legát pápežov Klementa XIII., Benedikta XIV. a Pia
VI. Zaslúžil sa o stavby a prestavby vyše 100 kostolov financované z výnosov svojich
majetkov, ku ktorým patrili aj
stavby nemocníc, sirotincov
a domovy pre starých kňazov.
Z lásky k nášmu mestu a ľudu
prideľoval pôdu chudobným. Rodina Migazzi počas

svojho pôsobenia v Zlatých
Moravciach znamenala veľký prínos pre mesto a bývalú
Tekovskú župu, ktorej sídlom
boli takmer 200 rokov Zlaté
Moravce.

Posledný potomok
talianskeho
šľachtického rodu
Gróf Viliam Migazzi (18301896) bol Tekovským županom, poslancom snemu,
nositeľom rádu sv. Štefana,
patrónom kostola sv. Michala
Archanjela v Zlatých Moravciach a kostolov v Tekovskej
župe, zakladateľom sirotinca,
predsedom Karpatského spolku turistov so sídlom v Dolnom
Smokovci a predsedom Uhorského rybárskeho zväzu. Príslušníci tohto rodu prestavali
od základov farský kostol sv.
Michala Archanjela.
Súčasťou podujatia bolo aj
pekné slnečné počasie, ktoré účastníkom ponúkalo prechádzku chráneným územím
Národnej kultúrnej pamiatky
Slovenska, jedinečným dielom záhradnej architektúry strednej Európy. Na záver
spomienkovej slávnosti členky
speváckej skupiny obdarili návštevníkov krásnym spevom.
Anton Kaiser
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Krojované bábätká v USA
Rodinná fotografka Monika Klučiarová zo Zlatých Moraviec úspešne prezentuje svoje umelecké fotografie
a netradičné zaodievanie bábätiek do miniatúrnych
slovenských ľudových krojov doma a v zahraničí.
Umenie priťahovalo Moniku od raného detstva a talent
k fotografovaniu zdedila po
starom otcovi. Vyštudovala
cestovný ruch a teológiu. Fotografické námety nachádzala
spočiatku v prírode, neskôr ju
zaujala krása folklóru v umeleckej fotografii.

Dáma zo zámku
alebo eklektické
reminiscencie
Prvým Monikiným fotografickým úspechom bola výstava architektonickej krásy

exteriéru Národnej kultúrnej
pamiatky Zámku v Topoľčiankach a oživenie jeho atmosféry z čias dávnej minulosti
s autenticky sprítomnenou
dámou v podaní fotomodelky Lucie Fazekašovej.

Monikinou veľkou
vášňou sa stalo
fotografovanie
novorodencov
v ľudových krojoch
a toto neopísateľné
čaro spájať s krásou
tejto starej ľudovej
tradície
„Jedinečnosť projektu Bábätká v kroji sa nezrodila

náhodne. Keď som na svoje
narodeniny dostala bábiku
v kroji, už vtedy som mala skúsenosti s novorodeneckou fotografiou, povedala som si, že
bábiku vyzlečiem a pokúsim
sa kroj aplikovať na živé dieťatko. Krásu ľudových krojov
vnímam ako mozaiku zloženú z množstva detailov, ktoré
okrem kultúrnej hodnoty dedičstva ponúkajú aj bohatú
farebnosť, geometrické tvary
a tvoria základ vo fotografii.“
Kroje, s výnimkou výšiviek,
sú Monikinou ručnou prá-

cou. S veľkou úctou propaguje kroje z rôznych regiónov Slovenska, ktorým vďačí
za zrod projektu a bohatú
zbierku ľudových krojov pre
najmenších.

Putovné výstavy
krojovaných
bábätiek
Úspešné realizovanie projektu priniesol rok 2017 organizovaním putovných výstav po
celom Slovensku, ktorých súčasťou bolo aj vydanie prvého kalendára Krojovaných bábätiek na rok 2018. Unikátne
snímky bábätiek zaodetých
do originálnych mini krojov

z rôznych oblastí Slovenska si
milovníci umenia mohli pozrieť najskôr na výstave v Bratislave.
Originalitu a krásu Monikiných krojovaných bábätiek
zaujalo množstvo médií, ako
Nový čas, časopis Slovenka,
Slovenské národné noviny,
STV1, televízia Markíza a iné.
Úspešné výstavy umeleckých
fotografií pokračovali v Trnave, Nitre, Piešťanoch, Topoľčiankach, Žiline a v ďalších,
doteraz asi 20 mestách Slovenska. Bábätká v Múzeu v Radenovom dome v Čičmanoch
si svojou krásou získali poctu
zriadením stálej expozície.

Bábätká zaodeté do
našich krásnych
slovenských
ľudových krojov
prezentovali kultúru,
zručnosť, tvorivosť
a úctu nášho národa
k tradičným
hodnotám aj
v zahraničí
Dobre reprezentovali našu
krajinu v Bosne a Hercegovine, v Macedónsku a Česku.
Nevšednú krásu dávnej tradície našich predkov uzreli návštevníci na Monikiných výstavách aj v Austrálii a Amerike.
Doteraz najväčším úspechom profesionálnej fotografky bolo usporiadanie

výstavy krojovaných bábätiek v USA. Prestrihnutím
pásky 12. apríla 2019 s prezidentkou a súčasne generálnou riaditeľkou múzea
Cecíliou Rokusek v Národnom Českom a Slovenskom
múzeu a Knižnici v Cedar Rapids, štát Iowa.
V kultúrnom programe sa
najskôr prihovorila k návštevníkom a zahrala na fujare pieseň Uspávanka.
„Fotografovaniu novorodencov sa venujem dlhší čas
a slovenské ľudové kroje ma
vždy fascinovali. Ich kombináciou s folklórom vzniká
jedinečné umelecké dielo,
ktoré spája nevinnú krásu
novorodencov s cennými
tradíciami našich predkov.
Slovenské bábätká po narodení, ktoré majú 10 dní, obliekam do krojov šitých na
mieru zaužívanými výrobnými technikami.“
Z výstavy sponzorovanej
Westernom bratského života, ktorá trvala do jesene
9. októbra 2019, si návštevníci domov mohli odniesť
niektoré z umeleckých diel
Moniky Klučiarovej v podobe kalendárov a pohľadníc.

Anton Kaiser
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Po stopách svätca Jána Nepomuckého
Ponitrianske múzeum v Nitre otvorilo 11. mája 2021
v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach expozíciu výstavy sakrálnych kultúrnych pamiatok Jána Nepomuckého na území NSK s ukážkami reštaurátorských prác.
V rámci celoslovenského
podujatia Dni európskeho
kultúrneho dedičstva sa zapojilo tohto roku Ponitrianske
múzeum do projektu s témou
Minulosť vzdeláva prostredníctvom výstavy Jána Nepomuckého popularizovaním
sakrálnej kultúry na území
mesta a v širšom okolí regiónu.
Kňaz a mučeník Ján Nepomucký bol jeden z najvýznamnejších českých svätcov. Narodil sa okolo roku
1345 v obci Pomuk pri Plzni.
Vzdelanie získal v kláštore cisterciánov, potom v slávnych
latinských školách v Žatci a nakoniec sa dostal na univerzitu do Prahy. V roku 1370 sa
stal notárom a pisárom v arcibiskupskej kancelárii, ako aj
osobným tajomníkom biskupa. V rokoch 1382-1387 študoval kanonické právo v Padove, kde získal doktorát. Po
nezhodách s benediktínskym

opátstvom v Kladruboch sa
Ján Nepomucký dostal do nemilosti kráľa Václava IV., ktorý jeho umučené telo nechal
v roku 1393 zhodiť z pražského mosta do rieky Vltava. Po
niekoľkých dňoch jeho telo
pochovali v kostole sv. Kríža
a neskôr preniesli do chrámu
sv. Víta.
Jánovi Nepomuckému je zasvätených množstvo kostolov
a jeho sochy, ktoré patria ku
kultúrnemu dedičstvu našich
predkov, zdobia mosty a námestia v Česku ale i v ďalších
krajinách. Je patrónom Čiech
a Bavorska, patrónom spovedníkov, kňazov, námorníkov,
pltníkov a mlynárov. Ľudia sa
k nemu utiekali pred potopou,
búrkou a chorobami jazyka.

Minulosť vzdeláva
Najzaujímavejším exponátom výstavy je najstarší zachovaný zvon v Nitre z farského
kostola sv. Urbana na Zobore

zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, ktorý pochádza
z roku 1743. V roku 1930 po
výstavbe novej murovanej
kostolnej veže bol starý poškodený zvon nahradený
novým, patriaci Panne Márii.
Najcennejším z nich je tretí,
ktorý má klasickú šesťramennú korunu s dvoma reliéfmi.
Na jeho čelnej strane je znázornený sv. Ján Nepomucký
s krížom a mučeníckou ratolesťou. Na opačnej strane je
reliéf Svätej rodiny.
Relikviár z farského kostola zasväteného sv. Tomášovi Becketovi v Novej Vsi nad
Žitavou a plastiky zo zbierky
nitrianskeho historika prof.
Imricha Točku a Ponitrianskeho múzea v Nitre. Kamenná socha v areáli Kostola sv.
Petra a Pavla v Janíkovciach,
artefakty svätca Jána Nepomuckého v interiéri Kostola
Petra a Pavla v Nitre a pieskovcové súsošie pozostávajúce zo samotnej sochy sv.
Jána Nepomuckého s dvoma anjelmi po stranách pred
Kostolom sv. Ondreja v obci
Dolné Krškany.

Poďakovanie patrí
reštaurátorom
Súčasťou výstavy sú aj fotografie, ktoré približujú detailné práce pri renovácii poškodených pamiatok a ich
prinavrátenie do pôvodného stavu. O dôstojný vzhľad
umeleckých predmetov kultúrneho dedičstva zbierkového fondu Ponitrianskeho
múzea v Nitre sa dlhé roky
venuje reštaurátorka a autorka výstavy Lívia Šumichrastová.
Partnermi prvej časti výstavy Ján Nepomucký – stopy
minulosti v Nitrianskom kraji,
ktorá potrvá do 23. júla 2021
sú Nitriansky samosprávny
kraj, Biskupský úrad v Nitre,
Tatiana Danieličová z Krajského pamiatkového úradu
v Nitre, Jozef Dobiš zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Nitre, Milan
Hlôška fotograf a Iveta Žitňanová z odboru kultúry Mestského úradu v Nitre.

Anton Kaiser
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Takmer zabudnutá kamenná studňa kaštieľa už
rok obohacuje mesto Zlaté Moravce
Súčasťou zlatomoraveckého panského kaštieľa bol
minimálne v 19. storočí rozsiahly park, ktorý sa rozprestieral juhozápadným smerom od kaštieľa. Časť parku
sa zachovala dodnes. Však od
kaštieľa, s ktorým v minulosti
tvorili neodlučiteľnú súčasť
každodenného života panstva, ich dnes oddeľuje zástavba rodinných domov na
uliciach A. Kmeťa a Sládkovičova. Zástavba vznikla po rozparcelovaní okrajových častí
parku pre stavebnú činnosť
v priebehu 20. storočia. Zachovanú časť parku využívajú
v súčasnosti obyvatelia Zlatých Moraviec na rekreáciu
ako mestský park. V priamom
prepojení s kaštieľom ostala len nepatrná časť parkovej plochy – Sad Janka Kráľa.
Nádvorie kaštieľa s historickou okrasnou úpravou bolo
v 20. storočí upravené betónovou dlažbou s novodobým kvetinovým záhonom.
O nádhernom panskom parku prináležiacom ku kaštieľu,
jeho veľkoleposti a honosnej
parkovej úprave vypovedajú
už len zachované historické
mapy a fotografie.
V roku 2019 začalo Mesto
Zlaté Moravce s prípravami
na úprave nádvoria kaštieľa. V priebehu mesiaca máj
2020, počas odstraňovania novodobej betónovej
zámkovej dlažby na nádvorí
kaštieľa, narazili pracovníci
realizačnej firmy na betónovú dosku štvorcového tvaru
rozmerov 2x2m s asymetricky umiestneným otvorom
rozmerov 0,8x0,8m, nad ktorým bolo z tehál vymurované teleso v podobe komína.
Cez otvor v betónovej doske

bolo vidno podzemnú časť
kamennej studne. Nález studne bol okamžite nahlásený
Krajskému pamiatkovému
úradu Nitra, ktorého pracovníci studňu zdokumentovali
a zadatovali. Studňa murovaná z kameňa mala vnútorný priemer približne 2,5m
a hlboká bola 8,3mpo vodnú hladinu. Pri určení doby
vzniku studne boli rozhodujúce informácie pozorované
už priamo v teréne, na nádvorí kaštieľa pri obhliadke
nálezu. Datovať studňu je
možné, v štádiu dnešného
poznania, len na základe jej
konštrukčného riešenia a situovania na nádvorí v nadväznosti na kaštieľ. Studňa sa
nachádza na ploche pôvodnej parkovej úpravy kaštieľa. Situovaná je na nádvorí
kaštieľa tvoreného tromi jeho
krídlami, komponovaná je na
os hlavného krídla kaštieľa.
Na základe týchto daností je
možné s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať,
že sa jedná o renesančnú
studňu a jej založenie súvisí
priamo s výstavbou kaštieľa, ktorého postavenie sa pripisuje Forgáčovcom v roku
1630. Prípadne jej založenie
alebo sekundárne úpravy súvisia s niektorou mladšou stavebnou úpravou kaštieľa, a to
buď realizovanou Jurajom Paluškom v prvej tretine 18. storočia alebo stavebnou úpravou realizovanou kardinálom
Krištofom Bartolomejom Migazzim po roku 1779. Konkrétnejšie informácie o dobe
vzniku studne a jej stvárnení
je možné získať vykonaním
pamiatkových a archívnych
výskumov. Existenciu studne
dokladá historická fotografia

z roku 1954. Fotografia zachytáva nádvorie kaštieľa so
studňou, ktorej nadzemnú
časť tvorila v tom čase ručná pumpa. Studňa prešla aj
novodobými zásahmi. V čase
jej odkrytia, v máji 2020,bola
cez murivo studne prerazená vodárenská trubka, smerujúca ku kaštieľu. Potrubie už
v tomto čase nebolo funkčné
a studňa neplnila svoj účel.
Podľa novodobých stavebných úprav kaštieľa je možné
konštatovať, že studňa bola
pre účely kaštieľa zdrojom
vody ešte aj v druhej polovici 20. storočia. Jej existenciu
by si mali pamätať starší obyvatelia Zlatých Moraviec, tzv.
pamätníci. Informácie o nej
sa však medzi obyvateľmi nereprodukujú. Nadzemná časť
studne zmizla z očí a ešte donedávna by málokomu napadlo, že na nádvorí kaštieľa,
tesne pod úrovňou terénu je
studňa zachovaná vo výbornom stavebno-technickom
stave, ktorú od terénu delí iba
betónová doska a konštrukčné vrstvy betónovej dlažby.
Pracovníci Krajského pamiatkového úradu Nitra zhodnotili stav studne

ako zachovaný, umožňujúci
jej prezentáciu bez výraznejších zásahov. Z hľadiska historického a kultúrno-spoločenského je pre mesto Zlaté
Moravce dôležité, aby bola
studňa zachovaná a prezentovaná. Studňa prezentovaná v kompletne zachovanom
stave podzemnej časti, vhodne dotvorená (nadmurovaná
s prekrytím otvoru) doplnila
narušenú historickú hmotovo-priestorovú kompozíciu
mesta, zároveň zvýšila kultúrno-spoločenskú a historickú
hodnotu Zlatých Moraviec.
Málokto vie, že v Zlatých
Moravciach sa okrem nálezu tejto, pomerne „mladej“
studne podarilo zachytiť aj
nálezy ešte starších studní.
Zlaté Moravce sú mesto so
stredovekým základom. Ako
vyzerali Zlaté Moravce v stredoveku nie je známe. Vieme
však, že na dnešnom Námestí
Andreja Hlinku, v polohe súsošia Kalvária, pred kaštieľom
Migazziovcov stál stredoveký
kostol sv. Michala. Studňa ako
dôležitý zdroj pitnej vody, nevyhnutnej pre život bola súčasťou každého stredovekého
(pokračovanie na str. 10)
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Takmer zabudnutá kamenná studňa kaštieľa už rok obohacuje
mesto Zlaté Moravce
(pokračovanie zo str. 9)
mesta. Záchranným archeologickým výskumom vykonaným v roku 2001 (Archeologický ústav SAV, Ponitrianske

múzeum) na Ulici Janka Kráľa
v mieste, vtedy len plánovanej výstavby COOP Jednota
sa zistili archeologické nálezy, ktoré predstavujú zatiaľ

Nádvorie kaštieľa so studňou, historická fotografia
z roku 1954; zdroj: archív KPÚ Nitra

najstarší doklad o historickom
osídlení územia mesta a s najväčšou pravdepodobnosťou
súvisia s existenciou stredovekej osady hospodárskeho
charakteru s najstarším horizontom datovaným od prelomu 12. a 13. storočia až do 16.
storočia. V tejto lokalite sa odkryli, okrem napr. časti obydlí, zásobných jám, pecí aj dve
studne z obdobia vrcholného
stredoveku až novoveku. Do
obdobia prelomu stredoveku a novoveku bolo možné
zrejme zaradiť aj fragment kamennej valcovej studne, ktorá

bola porušená výstavbou ďalšej kamennej studne rámcovo
datovanej do 16. - 17. storočia.
Podľa zistených nálezov je
preukázateľné, že studne tvorili súčasť Zlatých Moraviec
od nepamäti a obnovenie
objavenej studne na nádvorí
kaštieľa je pre mesto prínosom z hľadiska historicko-dokumentačného, urbanistického, ale i z hľadiska estetického.
Spracoval:
Eva Gažiová, Michal Gróf,
Krajský pamiatkový
úrad Nitra

Knižnica rozšírila knihovnícky program o modul
„výpožičný systém“
Mestská knižnica v Zlatých
Moravciach využíva pre svoju činnosť elektronické služby
knižničného systému Proflib.
V roku 2015 bol zakúpený modul „katalogizácia“, ktorý slúži
na elektronické spracovávanie
fondu knižnice, či už novokúpených kníh alebo postupné
retrospektívne spracovávanie
celého knižničného fondu. Výstupom spracovania je on-line
katalóg, obsahujúci zoznam
všetkej literatúry, ktorá sa nachádza vo fonde knižnice.
Koncom apríla 2021 bol knihovnícky program doplnený
o modul „výpožičný systém“,
súčasťou ktorého je elektronická evidencia čitateľov a výpožičiek, možnosť rezervácie kníh
prostredníctvom pracovníčok
knižnice, zobrazovanie štatistických ukazovateľov a výpožičného stavu publikácie v rámci on-line katalógu. Zakúpenie
„výpožičného systému“ umožňuje čitateľom zistiť, či je kniha

k dispozícii alebo požičaná.
V tomto období pracujeme
na elektronickej registrácii čitateľov a výpožičiek. Až po zaregistrovaní a spracovaní všetkých čitateľov a vypožičaných
titulov sa táto skutočnosť zobrazí v on-line katalógu našej
knižnice v podobe informácie,
či je publikácia momentálne
k dispozícii alebo vypožičaná.
Tešíme sa, že pandemická situácia na Slovensku sa zlepšuje,
knižnice sú opäť otvorené pre
verejnosť a môžu poskytovať
svoje služby. V prípade potreby
nám zakúpenie „výpožičného
systému“ umožní poskytovať
služby aj cez „výdajné okienko“,
čo doteraz nebolo možné. Čitateľ si v on-line katalógu našej
knižnice vyberie knihy, o ktoré
má záujem, zistí ich dostupnosť
a mailom, prípadne telefonicky, si ich objedná. Pracovníčky
knižnice mu žiadané tituly pripravia a oboznámia ho, kedy
si ich môže vyzdvihnúť. Tento

spôsob objednávania kníh platí
iba v prípade, ak bude knižnica
zatvorená a bude fungovať len
cez výdajné okienko.
Spolu so zakúpením modulu „výpožičný systém“ bolo obnovené aj technické vybavenie
knižnice. Zakúpené boli tri nové
počítače so snímačmi čiarových
kódov.
Veľmi nás teší, že rozšírenie
knihovníckeho programu nám
umožní poskytovať našim čitateľom kvalitnejšie knižnično-informačné služby.
V súčasnosti je knižnica opäť

otvorená pre verejnosť, takže čitatelia nás môžu osobne
navštíviť a vypožičať si knihy.
Zatiaľ fungujeme pre čitateľov
v obmedzenom výpožičnom
čase: pondelok a piatok od 9.00
do 14.00 hod.; utorok a štvrtok
od 13.00 do 17.00 hod. O každej zmene výpožičných hodín
vás budeme informovať oznamom v Tekovských novinách,
na stránke Mesta Zlaté Moravce a na facebooku stránke
knižnice.
Alena Malá,
vedúca knižnice
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Pestrá škála úspechov na Pribinke
Každé dieťa je jedinečné a výnimočné svojím spôsobom, preto je dôležité dať mu priestor na rozvoj toho,
o čo prejavuje záujem. Naša škola otvára dvere a srdcia všetkým deťom a ponúka svojim žiakom vyrastať
v priateľskom a tvorivom prostredí, ktoré podnecuje ich
záujmy. Dôkazom toho je rôznorodosť zamerania našich
žiakov, o čom svedčia mnohé súťaže – vedomostné, jazykové či výtvarné a ich výsledky v nich.
Každoročne sa zapájame
do mnohých súťaží, aby sme
deťom pomohli vyniknúť
v tom, čo ich zaujíma. Napriek tomu, že už viac ako
rok bojujeme s nepriaznivou situáciou – pandémiou
koronavírusu, ktorá zasiahla
celý svet a prináša mnohé
obmedzenia aj v samotných
školách, naši učitelia vzbudzujú u žiakov záujem zapájať sa do rôznych súťaží
a olympiád. Napriek sťaženým podmienkam a novým
online formám dosahujeme stále krásne umiestnenia. Pozrime sa spoločne
na úspechy, ktoré sa našim
šikovným žiakom podarili dosiahnuť v jednotlivých
súťažiach.
Dňa 17. apríla 2021 sa konalo krajské finále jazykovo-umeleckej súťaže v cudzích jazykoch s názvom
Jazykový kvet. V tejto mimoriadne náročnej súťaži sme
mali zastúpenie v kategóriách anglického a ruského
jazyka, kde sme obsadili popredné miesta. V bilingválnej sekcii anglického jazyka
sa na 1. mieste umiestnili
sestry Ellie (1.A) a Mia Treacy
(5.A), ktoré budú našu školu
reprezentovať aj v celoslovenskom kole súťaže. Armando Junior Benček (1.A)
skončil vo svojej kategórii druhý. Ôsmačka Diana
Kollárová obsadila v rámci monodrámy tiež krásne1. miesto a bude robiť

spoločnosť Ellie a Mii v celoslovenskom kole. Ruský jazyk zastupoval piatak
Maxim Novosád, ktorý sa
umiestnil na 2. mieste.
Jazykové znalosti a schopnosti preukázali naši žiaci aj
na Olympiáde z nemeckého
a anglického jazyka, ktorá
sa konala online a boli mimoriadne úspešní. Dňa 13.
januára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády
z anglického jazyka. V kategórii 1A sa umiestnil Lukas
Strieška (7.B) na 3. mieste
a v kategórii 1B obsadil Pavol Šúry (8.B)tiež3. miesto.
Dňa 20. januára sa konalo
okresné kolo Olympiády
z nemeckého jazyka, kde sa
v kategórii 1B umiestnil Marko Zrasták (9.A) na 1. mieste
a postúpil tak do krajského
kola.
Na Pribinke nájdeme aj
množstvo šikovných matematikov, o čom svedčia nasledovné výsledky. V dňoch
13. a 14. apríla 2021 sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Ide
o súťaž určenú pre žiakov
tretieho až ôsmeho ročníka základnej školy. Naši žiaci mali početné zastúpenie
a dosiahli výborné výsledky.
Na popredných miestach sa
umiestnili: Nikki Zara Klučiarová zo 4.B (1. miesto – P4),
2. – 3. miesto: Ivana Mravíková z 3.A (P3), Rastislav
Szeredy (P5), Zuzana Szeredyová (P5) obaja z 5.B, Nina

Bednárová (P8), Gregor Gutman
(P8) z 8.B triedy. Ďalších 13
žiakov bolo zaradených do
kategórie úspešní riešitelia.
Dňa 31. marca 2021 sa
uskutočnilo okresné kolo
Matematickej olympiády
v kategóriách Z6, Z7 a Z8.
Žiaci našej Pribinky si zmerali svoje zručnosti, logické
myslenie, argumentačné
schopnosti, písomný prejav
a, samozrejme, matematické vedomosti s rovesníkmi
z iných škôl, ktoré sú súčasťou okresu Zlaté Moravce.
Rovnako ako väčšina súťaží a olympiád v tomto školskom roku aj táto olympiáda prebehla dištančnou formou.
Žiaci sa potrápili s tromi príkladmi. Na ich vypracovanie
mali dve hodiny. A oplatilo sa...Dárius Tonkovič (6.B)
obsadil krásne 3. miesto
v kategórii Z6. Lukas Strieška (7.B) sa umiestnil v kategórii Z7 na vynikajúcom
2. mieste, jeho spolužiačky
Henrieta Horváthová(7.B)
a Veronika Kováčová (7.A)
sa stali úspešnými riešiteľkami. V kategórii Z8 získal
Tomáš Jakab z 8.B výborné
2. miesto.
V kategórii Z5 sa spomedzi
piatakov z okresu Zlaté Moravce umiestnili na 2. mieste
Michal Kéry, Zuzana Szeredyová a Saskia Fašánková.
Všetci traja z 5.B triedy.
Chémia je pre mnohých
ťažká veda, ale náš žiak Jozef Krúpa z 9.A sa jej nezľakol a v silnej konkurencii 47
žiakov z Nitrianskeho kraja
sa stal úspešným riešiteľom
krajského kola Chemickej
olympiády.
Február a apríl 2021 sa
niesli v znamení Biologickej
olympiády. V apríli prebehlo okresné kolo v kategórii

E, kde našu školu v odbornosti zoológie reprezentovali súrodenci Szeredyovci.
Rastislav obsadil 2. miesto
a Zuzana sa stala úspešnou
riešiteľkou.
V kategórii C sa konalo
okresné kolo vo februári.
V projektovej časti sa so svojím projektom o netopieroch na Slovensku umiestnila na krásnom 3. mieste
Petra Jenisová z 8.B triedy.
Petra zároveň reprezentovala našu školu aj v prakticko-teoretickej časti, kde sa
spolu s Beátou Mokrou(9.B)
stali úspešnými riešiteľkami
okresného kola.
Naši žiaci nám urobili radosť aj v Geografickej olympiáde. Najlepšie si v okresnom kole viedol Rastislav
Szeredy, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v kategórii
G, jeho sestra Zuzana obsadila 3.miesto. Spomedzi
piatakov sa stal úspešným
riešiteľom aj Alexander Mechenski (5.B).V kategórii F
sa stali úspešnými riešiteľmi Jakub Pallya (6.B), Veronika Kováčová(7.A), Henrieta Horváthová(7.B). Petra
Jenisová obsadila 4. miesto
a Beáta Mokrá bola úspešnou riešiteľkou.
Umenie robí náš svet krajším, preto nás veľmi teší, že
sú súčasťou našej školy aj
malí umelci, ktorých diela
vynikajú medzi výtvarnými prácami. Jednou z umeleckých súťaží výtvarného charakteru je aj Vesmír
očami detí, kde sme obsadili tiež popredné miesta vďaka tvorivému duchu
žiakov a iniciatíve pani učiteliek. Mená našich umelcov sú nasledovné – Oliver
Šusták (1.B), Lívia Kobesová
(pokračovanie na str. 12)
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Pestrá škála úspechov na Pribinke
(pokračovanie zo str. 11)
(2.A), Sofia Herdová (1.A)
a Zara Bánová (5.A).Ich práce bude posudzovať porota v rámci celoslovenského
kola v Hurbanove.
Umele cké p ôsob enie
spojené s teoretick ými

vedomosťami z náboženstva vyústilo zaslaním prác
do súťaže Biblia očami detí,
kde boli ocenení Oliver
Šusták (1. miesto),Tamara
Šustáková z 3.A (1. miesto)
a Daniela Koláriková z 3.B
(2. miesto). Víťazné práce

taktiež postupujú do celoslovenského kola súťaže.
Všetkým žiakom, ktorých
práce postúpili do najvyššieho kola súťaže, držíme
palce. Zároveň chceme poďakovať za pomoc a ochotu aj
rodičom, ktorí to v ostatnom

období nemali ľahké. Tešíme
sa zo vzájomnej spolupráce,
ktorá priniesla viditeľné výsledky aj v čase pandémie.
Ďakujeme!
Mgr. Marianna Hajková

Rozlúčka v Materskej škole Slnečná
Mesiac jún je v našich školách a škôlkach už tradične
spätý s rozlúčkou. Zvyčajne
sa lúčime s našimi predškolákmi, z ktorých sa onedlho
stanú prváci, zamávame kamarátom, s ktorými sa uvidíme až po prázdninách. Tohtoročný jún je však v Materskej
škole Slnečná iný... Lúčime sa
s dvoma osobami, ktoré sú už
desiatky rokov neodmysliteľnou súčasťou našej škôlky.
Pani riaditeľka Mgr. Eva Bieliková a pani učiteľka Rozália
Brunclíková uzatvárajú význam"nú etapu svojich životov a odchádzajú do dôchodku na zaslúžený oddych.
Pri tejto príležitosti by sme
v mene súčasných aj bývalých
žiakov a ich rodičov chceli vyjadriť slová úprimnej vďaky
a uznania za roky ich práce
nielen v našej materskej škole. Desaťročia zo svojho života
zasvätili práci v školstve, výchove tých najmenších. Ich

Rozália Brunclíková
láskavými rukami prešli stovky detí, ktoré práve vďaka nim,
budú na škôlkarské roky spomínať ako na tie najmilšie.
Pani riaditeľke Bielikovej sa
svojím profesionálnym prístupom, radosťou z práce,
ľudskosťou a neúnavnosťou v práci podarilo z MŠ Slnečná vybudovať obľúbenú
škôlku rodinného typu, prosperujúcu a s potenciálom
pre ďalší rozvoj. Pani učiteľka
Ruženka (ako ju deti volajú)
so svojím elánom, láskavosťou a dobrou náladou bola

Máj, máj, máj zelený...

,, ...stojíme tu v tejto chvíli
plní lásky, plní vďaky
ako rozkvitnuté maky,
aby sme vám povedali,
ako sme Vás radi mali,
za Váš úsmev, milé slová,
ktorými ste vždy a znova
roztvárali naše oči
ako kvety na úbočí.
Za to všetko, čo už vieme
s láskou Vám dnes ďakujeme.“
neodmysliteľnou súčasťou
kolektívu a obľúbenou triednou učiteľkou. Spoločným
výsledkom ich každoročnej
snahy boli kvalitne pripravení
predškoláci, ktorí sa na základných školách nestratili.
Obidve dávali našej materskej škole nezameniteľnú pečať, ktorá tu zostane aj po ich
odchode. A hoci v septembri už bude škôlka bez nich
iná, ich odkaz zostane nielen v deťoch, ktorých vzdelávanie a výchova sa pre nich
stali životnou náplňou, ale aj

Eva Bieliková
v príklade učiteľskej práce ako
poslania.
Pani riaditeľka a pani učiteľka uzatvárajú jednu kapitolu
života, keď po rokoch obetovaných školstvu prišiel čas,
kedy sa môžu naplno venovať svojim záľubám a rodine.
Zo srdca im prajeme pevné
zdravie a veľa radosti. Budeme
na nich spomínať a tešiť sa na
ich návštevu.
Mgr. Lucia Pavlová,
predsedníčka rady
školy pri MŠ Slnečná

Staviame my máje, čo nám dajú za ne... aj tieto slová piesne sprevádzali deti v materskej škole v Prílepoch pri vyzdobovaní Mája.
Pani učiteľky M. Hučková a Z. Šalingová, po dlhej odluke spoločnej práce s deťmi, využili stavanie Mája, aby deťom formou
zážitkového učenia priblížili, ako sa deti hrávali na lúke, ako spievali, zabávali sa a ako za veselých tónov piesní zdobili MÁJ, symbol lásky. Cez vítanie slnka, hrou na telo a napodobňovaním kačky, žabky si deti veselo pospevovali riekanky, ktoré sa naučili.
Krásne vyobliekané deti v krojoch si zatancovali na pieseň Žalo dievča, žalo trávu...a navodili veselú náladu pred samotným vyzdobovaním Mája. Aby si lepšie predstavili atmosféru, do spevu im prišli zaspievať členovia skupiny Kolovrátok a viazanie stužiek
deťom išlo krásne od ruky. Vyzdobený Máj potom osadili a ešte si zaspievali pieseň Mala som milého..., Močila konope močila...
Veríme, že tento zážitok zanechá u detí pekné spomienky a predstavy o kultúre a o ľudových tradíciách, čo bolo úlohou, ktorú sme splnili.
Zuzana Šalingová
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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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Potrebujete právnika? Mesto Zlaté Moravce aj v tomto
roku zabezpečilo bezplatné právne poradenstvo
V živote sa udeje množstvo nepríjemných situácií, ktoré si
spôsobíme vlastnou nerozvážnosťou. Niekedy však máme iba
smolu a nepríjemnosti prídu takpovediac samé od seba. Stačí
si pustiť KRIMI noviny a zistite, o čom hovorím.
Ak ste nepríjemnosti zažili na vlastnej koži, určite viete, že práve v takýchto chvíľach je dobrá právna rada na nezaplatenie.
Právne rady však nie sú zadarmo a častokrát si ich ľudia nemôžu dovoliť. Aj z tohto dôvodu Mestský úrad v Zlatých Moravciach v spolupráci s Advokátskou kanceláriou CIMMERMANN zabezpečil pre obyvateľov, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt,
bezplatné základné právne poradenstvo. Obyvatelia môžu službu využiť  každú druhú stredu v mesiaci v priestoroch Mestského úradu na Ulici 1. mája 940, v Zlatých Moravciach na prvom
poschodí v zasadacej miestnosti v čase od 15.00 do 16.00 hod.
Miesto:
Mestský úrad, Ulica 1. mája 940, Zlaté Moravce 1. poschodie
- zasadacia miestnosť
Termíny právneho poradenstva:
09. 06. 2021 (STREDA) 15:00 - 16:00
23. 06. 2021 (STREDA) 15:00 - 16:00

PRIJÍMACIE POHOVORY DO
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ
ŠKOLY ZLATÉ MORAVCE
POSLEDNÝ JÚNOVÝ A POSLEDNÝ
AUGUSTOVÝ TÝŽDEŇ
Prihlasovať sa môžte počas celého júna, posledný
augustový týždeň a prvé 2 septembrové týždne.

ČO U NÁS MÔŽTE ŠTUDOVAŤ?
HUDOBNÝ ODBOR (HRA NA HUDOBNÝCH
NÁSTROJOCH, ŠTÚDIUM SPEVU, KAPELY A HUDOBNÉ
SKUPINY, SPEVÁCKY ZBOR CARMINA VOCUM)
VÝTVARNÝ ODBOR (HRNČIARSKY KRUH, MODELOVANIE,
PC GRAFIKA, PRÁCA SO SKLOM, MAĽBA, PRÁCA S
TEXTILOM, ŠITIE, PALIČKOVANIE, MAĽBA NA HODVÁB,
RECYKLÁCIA A TVORBA NOVÝCH ODEVOV, NOVÁ
TRIEDA MLADÝCH KRAJČÍROK)
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR (MODEROVANIE,
HERECTVO, PRÁCA S KAMEROU A MIKROFÓNOM,
TVORIVÉ PROJEKTY, TVORBA ŠKOLSKÝCH NOVÍN,
LITERÁRNA TVORBA, PRÍPRAVA NA UMELECKÉ ŠKOLY)
TANEČNÝ ODBOR (CONTEMPORARY DANCE, HIP-HOP,
MTV STYLE, BALET, JAZZ, ĽUDOVÝ TANEC, TANEČNÁ
SKUPINA DANCINY, NOVÁ TRIEDA DETSKÉHO
BALEŤÁČIKU)

Prihlásiť sa môžte na www.zuszm.sk.
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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: služby.
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.
n časť oplotenia nehnuteľnosti- pozemku parcely KN registra
,,C“, č. parc. 1565/13, druh pozemku: ostatná plocha o celkovej
výmere 6804 m2 (oplotenie ZŠ Pribinova od ulice 1. mája) vo
vlastníctve mesta Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3453, účel
využitia prenajímanej časti oplotenia: umiestnenie reklamného
zariadenia (o rozmere max. 3 m x 1,5 m)
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 24.06.2021
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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Krajské osvetové stredisko v Nitre
Nitriansky samosprávny kraj
Mestské stredisko kultúry a športu p.o. v Zlatých Moravciach
organizuje detské tvorivé dielne zamerané na tradičné ľudové
remeslá v rámci aktivity

CESTA K
REMESLU I.
19. 6. 2021 od 9.00 – košikárstvo
26. 6. 2021 od 9.00 – drotárstvo
3. 7. 2021 od 9.00 – tkáčstvo
Miesto konania:
Mestské stredisko kultúry a športu p.o.,
Námestie A. Hlinku 1, Zlaté Moravce
Vstup na tvorivú dielňu je voľný!

Aktivita v rámci projektu: Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
KRAJSKÉ
OSVETOVÉ
STREDISKO
V NITRE

Info: mariana.fuleova@kosnr.sk, 0911 540 023
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Fatranská 3, 949 01 Nitra
www.kosnr.sk

Zriaďovateľ KOS:

Hlavný partner:

Partner:

Krajské osvetové stredisko v Nitre
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Chronická bolesť sužuje viac ako štvrtinu Slovákov

S bolesťou môže pomôcť aj
psychológ
"Pokiaľ pacienti majú silné bolesti, tak tam samotné
medikamenty nestačia, treba voliť aj ďalšie postupy, ako
intervenciu psychiatra, psychológa, rehabilitačných pracovníkov, ktorí sa snažia toho
pacienta nejakým spôsobom
zbaviť pocitu krivdy, že tú bolesť má, naučiť ho žiť s tou bolesťou."
Nemčíková priblížila, že dlhotrvajúca bolesť prináša so
sebou príznaky, ktoré môžu
byť pre ľudí zaťažujúce viac
ako bolesť samotná. Tie podľa
jej slov zhoršujú kvalitu života
pacientov napríklad v podobe obmedzenia pohyblivosti
a psychických problémov.
Ako ukázala štúdia v podobe ročného sledovania pacientov trpiacich chronickou
bolesťou realizovaná v 13 európskych krajinách, aj napriek
celoročnej liečbe šesť z desiatich pacientov má pocit, že

Chronická bolesť sa dnes dá
liečiť, na trhu sú aj medikamenty, ktoré tiež redukujú jeden z vedľajších účinkov liečby
bolesti, ktorá negatívne vplýva na tráviaci trakt, zápchu.
Práve tá je podľa Nemčíkovej
častým sprievodným javom
užívania liekov proti bolesti.
(TASR)

Ilustračné foto: Pixabay

Vlasy znoVa rastú

Odkaz pre Zlatka z Myjavy, Katarínu z Martina a Petra z Trnavy,
ktorých trápi ubúdanie vlasov, nám poslal Stano z Bratislavy.

Pána Stana otravovalo rýchle
ubúdanie vlasov s vytváraním
nepríjemných kútov na čele až
do chvíle, než sa stretol so špeciálnymi prípravkami SALON
TEXTURES - terapeutický šampón za 23 € a kondicionér 16 €,
podotýka, že je dôležité používať
súčasne! Prípravky užíva dva
mesiace a nemôže si ich vynachváliť, pretože u neho vraj došlo k rekonvalescencii vlasových

váčkov, k obnoveniu ich životnej
funkcie a k novému rastu vlasov
tam, kde sa už zmieril s plešinou.
Poslal nám i adresu kde je možné účinné výrobky objednať i na
dobierku.
Je to:
KVATROFIN s. r. o.,
ul. Lichardova 10,
909 01 Skalica,
034/664 74 35,
www.vlasovakura.sk

TP213020115

Chronická bolesť môže sužovať asi 25 až 30 percent Slovákov, pričom v Európe ňou
trpí okolo 30 miliónov ľudí.
Ako ozrejmila neurologička
Ľubomíra Nemčíková, presná štatistika neexistuje, Slovensko sa ale zaraďuje medzi
vyspelé krajiny, kde sa výskyt
chronickej bolesti pohybuje
na spomínanej úrovni.
"Predpokladá sa dosť prudký nárast v súvislosti s predlžovaním veku, pribúdaním
ochorení pohybového systému a civilizačných ochorení.
Výskyt bolesti stúpa s vekom,"
doplnila.
Vysvetlila, že za chronickú
sa považuje taká bolesť, ktorá pretrváva minimálne tri až
šesť mesiacov alebo presahuje dobu nevyhnutného liečenia napríklad po operáciách.
Upozornila, že samoliečba dlhodobej bolesti voľnepredajnými analgetikami môže priniesť aj negatíva v poškodení
orgánov.

bolesť ovláda ich život.
Prichádzajú nové lieky
Základom liečby stredne silnej a silnej bolesti sú opioidy.
Antesteziologička Eva Salamonová poukázala, že opiáty
používali mnohí králi a kráľovné alebo sa v minulosti používali už o novorodencov.
"Samozrejme, že toto nebol
normálny stav," konštatovala s tým, že podávané liečivá
mali v tomto prípade rýchly
nástup účinku, čo spôsobovalo eufóriu a vyvolávalo tak
závislosť. V modernej medicíne sa preto v 90. rokoch 20.
storočia začali využívať lieky,
z ktorých sa opioidy uvoľňujú
postupne.

TP213020769

Viac ako štvrtina ľudí na Slovensku trpí chronickou
bolesťou. Dlhotrvajúca bolesť prináša so sebou príznaky, ktoré môžu byť pre ľudí zaťažujúce viac ako bolesť
samotná.
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KAMENÁRSTVO s.r.o. Zlaté Moravce
Firma KAMENÁRSTVO s.r.o. sa zaoberá
spracovaním prírodného kameňa (pílenie, lámanie, drobenie, …) a jeho úpravou na konečný tvar (brúsenie, gravírovanie, písanie, osekávanie, …). Využívajú
sa pri tom najmodernejšie technológie.

Adresa: Tekovská 36
953 01 Zlaté Moravce
email: info@kamenarstvo-zm.sk
web: www.kamenarstvo-zm.sk

tel.kontakt:
0905 267 424
0907 722 054

TP213020679

• vyhotovenie stavebných prvkov: schody, parapety, dlažby, obklady z prírodných a umelých materiálov, obrubníky, frézované obklady
remienkové, dlažba formátovaná, dlažba pásová a atypické výrobky profilované
• vyhotovenie náhrobných pomníkov všetkých
vzorov a materiálov
• vyhotovenie krycích platní z prírodného
a umelého kameňa so zameriavaním na cintorínoch

Macesové knedličky do polievky
Suroviny:
2 pláty macesu
1 vajce
KL oleja
soľ
korenie

TP213020680

Postup:
Maces si nalámeme do misky a polejeme vodou.
Necháme chvíľu postáť. Prebytočnú vodu zlejeme,
môžeme vyžmýkať. Pridáme rozšľahané vajíčko, olej,
soľ a korenie podľa chuti. Všetko spolu zmiešame.
Tvarujeme knedličky vo veľkosti orecha. Varíme
v polievke 10 minúť.
Tip: Chuť knedličiek môžete zmeniť použitím iného
korenia.
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centrum
STAVEBNINY - STRECHY - PÍLA - KÚPELNE
’

Kúpeľnové štúdio
BenátCentrum

Tehelná 4, Zlaté Moravce

0948 949 101

TP213020681

kupelne@benatcentrum.sk
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Odborníci pre región vyrastajú v zrekonštruovaných priestoroch
Strednej odbornej školy technickej v Zlatých Moravciach

Štatistika o umiestnení našich absolventov
na trhu práce hovorí o vysokej uplatniteľnosti
na trhu, nakoľko je zo strany zamestnávateľov
veľký dopyt po odborníkoch v technických
odboroch. Regionálne uplatnenie absolventov
školy, ktoré sa uvádza v pomere k miere evidovanej nezamestnanosti v okrese je na úrovni
0,7 % nezamestnaných absolventov školy.
Tieto údaje sú z oficiálnych zdrojov agentúry
INEKO, ktorá čerpá informácie priamo z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Rekonštrukciou priestorov praktického vyučovania v rámci projektu IROP sa zabezpečila
ešte väčšia možnosť študovať technické odbory aj dievčatám, čím sme zabezpečili rovnosť
príležitostí na trhu práce. Škola disponuje plne
bezbariérovým prístupom a v rámci realizácie
projektu sme zlepšili dostupnosť vzdelávania
aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Osobitný dôraz si vyžadujú aj osoby pochádzajúce

zo znevýhodneného prostredia, ktorým sme
realizáciou projektu uľahčili prístup k odbornému vzdelávaniu.
Na základe identifikácie oblastí špecializácie SR sa naša škola zameriava na perspektívne
oblasti špecializácie – pre chladiacu a klimatizačnú techniku, má celoslovenskú pôsobnosť
v tejto oblasti a je jedinou svojho druhu na
Slovensku. Prípravou vzdelaných absolventov
škola prispieva k zvýšeniu inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.
V rámci projektu sme realizovali 3 hlavné
aktivity:
1.) zariadenie odborných učební a dielní
Dielne pre ručné spracovanie kovov sme vybavili novými pracovnými stolmi so zverákmi a
príslušenstvom.
Zámočnícku dielňu sme doplnili o nové zváracie pracoviská.
Dielňu CNC sme vybavili ITNC programovacími stanicami Heidenhain a špičkovým vertikálnym obrábacím centrom VMC 550
Do dielne pre elektroniku sme zakúpili vývojové systémy na programovanie mikroprocesorov
Novovybudovaná dielňa pre odbor mechanik
mechatronik obsahuje všetko potrebné vybavenie pre pneumatiku, hydrauliku a robotiku.
Pri realizácii tejto dielne sme čerpali informácie aj od zamestnávateľov tak, aby sme ju čo
najviac priblížili potrebám výrobného procesu.
Dielňu chladiarenskej techniky sme doplnili
o najmodernejšie tepelné čerpadlo, ktoré slúži
na diagnostiku a dlhodobé merania v súlade
s potrebami a zámerom Slovenského zväzu
pre chladiacu a klimatizačnú techniku, ktorý je
hlavným partnerom Centra odborného vzdelávania a prípravy pre chladiacu a klimatizačnú
techniku, zriadeného na našej škole.
2.) stavebné úpravy SOŠ technickej v Zlatých Moravciach – vykonali sa kompletné
rekonštrukčné práce v pavilóne praktického
vyučovania – rekonštrukcia elektrických rozvodov (výmena hliníkových vodičov za medené

dostatočného prierezu, doplnenie prúdových
chráničov, výmena istiacich prvkov, zmena
typu rozvodnej siete na TN-S), rekonštrukcia
osvetlenia v celom pavilóne PV, inštalovali
sa moderné priemyselné LED svietidlá, ktoré
majú dlhšiu životnosť, postačujúci výkon a
omnoho nižšiu spotrebu elektrickej energie.
Urobili sa nové omietky a nátery stien.
Vo všetkých sociálnych zariadeniach prislúchajúcich k dielenským priestorom sa vymenili obklady, dlažby, batérie, umývadlá,
toalety.
3.) vybudovanie EKO učebne s rozvodmi
IKT a elektrickej energie – na doteraz nevyužitej terase sa urobilo zastrešenie a nainštalovali sa fotovoltické panely a technológia,
ktorá úplne pokrýva energetické potreby
tejto novej učebne z obnoviteľného zdroja
energie – zo slnka.
Stredná odborná škola technická, Ul. 1.
mája 22, Zlaté Moravce sa venuje aj celoživotnému vzdelávaniu. Formou rekvalifikačných kurzov, formou školení pre rôzne firmy
pôsobiace v regióne, formou externého štúdia a ponukou pomaturitného vzdelávania.
Realizáciou projektu IROP sa vytvoria ďalšie
kapacity aj v tejto oblasti.
Úspešnou realizáciou projektu IROP s názvom „Kvalitným odborným vzdelávaním
SOŠT ZM k dobrému pracovnému miestu“
sme priniesli do Zlatých Moraviec možnosť
študovať pre žiakov denného, ako aj externého štúdia na najmodernejších technológiách,
v progresívnych odboroch, ktorých absolventi sú a v budúcnosti naďalej budú vyhľadávaní
na trhu práce. Toto štúdium navyše prebieha
v priestoroch a v podmienkach s vysokým
štandardom priestorového a materiálového
vybavenia.
Veríme, že investícia do kvalitného odborného vzdelávania v spolupráci so všetkými relevantnými zamestnávateľmi v regióne sa bude
v budúcnosti vracať nielen škole, ale aj celým
Zlatým Moravciam.

TP213020667

Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája
22 Zlaté Moravce vychovala a stále vychováva
svojich absolventov pre množstvo podnikov
nielen v regióne Zlatých Moraviec, ale aj v širokom okolí. Pri tvorbe projektu IROP s názvom
„Kvalitným odborným vzdelávaním SOŠT ZM
k dobrému pracovnému miestu“ sme preto
úzko spolupracovali so zamestnávateľmi,
kde na základe pracovných stretnutí sme do
projektového zámeru zapracovali ich pripomienky a požiadavky na moderné odborné
vzdelávanie v súlade so štvrtou priemyselnou
revolúciou „Industry 4.0“. V rámci týchto pracovných stretnutí prišlo aj k úprave školských
vzdelávacích programov, aby tieto lepšie reagovali na súčasné potreby zamestnávateľov.
Škola spolupracuje s vyše 20 zamestnávateľmi, s ktorými má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Medzi najväčších patria: ZKW
Krušovce, Miba Steeltec Vráble, Muehlbauer
Technologies Nitra, Secop Zlaté Moravce, Matador Vráble, Bauer Gear Motor Zlaté Moravce
a i. Pre nich sa v systéme duálneho vzdelávania
pripravuje150 žiakov našej školy.
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Jedenásť životabudičov pre tých, ktorých stále
trápi únava. Zaraďte si ich do denného režimu

3. Denne vypite dva až tri litre
minerálky, ovocného čaju alebo zriedených ovocných štiav.
Takto z tela vyplavíte jedovaté
škodliviny.
4. Do pohára s vodou primiešajte dve polievkové lyžičky
jablčného octu a pomasírujte
ňou celé telo. Tekutina osvieži
pokožku.
5. Únava je často dôsledkom
nedostatku železa. Preto by ste
do jedálneho lístka mali práve teraz častejšie zaradiť sóju,

6. Aj keď vám to ráno padne
zaťažko: striedavé sprchy (studená-teplá-studená) prebúdzajú životný elán a posilňujú
obranyschopnosť organizmu.
Následne si suchou kefou premasírujte telo od chodidiel až
po srdce - tak zaženiete aj zvyšok únavy.
7. Denne vypite pohár kyslého mlieka. V ňom obsiahnutý
vitamín B hrá dôležitú úlohu pri
tvorbe krvi a dýchaní buniek.
8. Ovocné extrakty, napr.
z čiernych ríbezlí, obsahujú veľa
vitamínu C. Ich konzumáciou
na celé hodiny zlepšíte svoju
výkonnosť.
9. V prípade, že únavou trpia
aj vaše črevá: ráno nalačno vypite pohár vlažnej vody alebo
kapustovej šťavy.
10. Povystierajte sa: A) ľahnite si na chrbát, pravú nohu
zohnite a desaťkrát jemne tlačte smerom von. Nohy vystriedajte. B) ľahnite si, jednu nohu
pritiahnite k telu, druhú vystrite
a pomocou uteráka desaťkrát
pomaly pritiahnite čo najbližšie
k hrudníku. Nohy vystriedajte.

TP2130603027

1. Prechádzky alebo kratšie
bicyklové túry na čerstvom
vzduchu aktivizujú celý organizmus. Na to, aby ste sa cítili
"živší", stačí týmto aktivitám venovať 20 minút denne.
2. To, čo teraz organizmus
potrebuje najviac, sú vitamíny.
Jedzte čo najväčšie množstvo
ovocia, zeleninových šalátov,
ale aj obilné zrná a oriešky. Tie
obsahujú vitamín E, ktorý potrebujú hormóny, aby precitli zo
zimného spánku. Okrem toho
zvyšujú aj výkonnosť a schopnosť sústredenia.

slnečnicové jadrá, celozrnné
výrobky a cviklu. Aktivizujú látkovú výmenu, podporujú vznik
červených krviniek a funkcie
obranného systému.

11. Na lačný žalúdok pite bylinkové čaje. Rozmarínový povzbudzuje krvný obeh, hloh
posilňuje srdce.
(TOM)

TP213020767

Lenže to, čo u jedného vyvolá nespútané príjemné pocity, spôsobuje u druhého iba
unavené zívanie. Cítite sa aj vy
unavení, ospalí a bez nálady? Je
načase niečo robiť s posilnením
celkovej imunity organizmu.
Organizmus po jari stále funguje na nižšom stupni a šetrí
energiou, aj imunitný systém je
oslabený a chráni nás len s námahou. Obidvoje však možno
prebudiť niekoľkými protiopatreniami.

TP213020005

Teplé lúče slnka nás šteklia v nose. Zo zeme už dávnejšie vykukli jarné kvety a v záhradách rozkvitajú letničky
i trvalky.
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Varíme tradičnými spôsobmi
pivo pre moderný svet

Pivá Trogár
TROGÁR LEŽIAK 115

TROGÁR APA 125

TROGÁR KYSELÁČ

Spodne kvasené pivo vyrobené
zo svetlého Levického sladu,
chmelu Hallertau a vody (4,9% alk.)

APA - Vrchne kvasené pivo typo
American pale ale, chmelené
s Cascade a Huell Melon (5,4% alk.)

Plum Sour - vrchne kvasené pivo
typu Sour Ale vyrobené z vody,
sladu, slivkového pyré (4,6% alk.)

0,66l ﬂ. 2,60 €
0,33l ﬂ. 1,90 €

0,66l ﬂ. 2,80 €
0,33l ﬂ. 2,10 €

0,66l ﬂ. 3,00 €
0,33l ﬂ. 2,40 €

Donáška domov
OBJEDNAJTE SI lokálne pivo
priamo pred váš prah

OBJEDNÁVKY 8:00 - 15:00
minimálna objednávka 10ks

Spája nás spoločná vízia
Tradičné spôsoby

Solídne základy

Kvalitné suroviny

Žiadne triky

Všetky naše pivá sú
vrchne kvasené,
neﬁltrované
a nepasterizované.

Pivo varíme od roku 2011
a snažíme sa každoročne
inovovať produkciu
a skvalitňovať výrobný proces.

Pri výrobe
využívame len preverené
suroviny od vybraných
dodávateľov.

Nepožívame maltózový
sirup, žiadne napeňovače“,
neurýchľujeme výrobný
proces.

Pivovar

Biovetská 32, 949 01 Nitra

Objednávky

Volajte na +421 0908 064 839, mail: info@trogar.eu
TP20311268

Kontakt:
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Riviera Nitra: Spolu s bytom získate aj výnimočnú
oddychovú zónu pri rieke so sedením pri móle

www.profitaxizm.sk

Na nábreží rieky vzniká nádherný bytový komplex s názvom Riviera Nitra. Investorom je moderná stavebná spoločnosť ISMONT, ktorá má na slovenskom
trhu dlhoročné skúsenosti. Nie je náhodou, že hlavným reklamným partnerom
aktuálneho ročníka MISS Slovensko je práve spoločnosť ISMONT – Riviéra Nitra.

www.zravamrska.sk

Špecializujeme sa na predaj Kvalitného krmiva,
kŕmnych zmesí a príslušenstva pre chov
juhoamerických činčíl, zakrslých králikov
a ostatných hlodavcov, ježkov a fretiek.
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na relax a trávenie voľného času. Slogan
investora znie: „Developerský projekt
Riviera Nitra prináša bývanie, aké ste si
v meste pod Zoborom vždy predstavovali, no nikdy nenašli.“
„Vo vzťahu k vysokému štandardu
sme cenovo dostupný. Každý byt má
veľkorysú exteriérovú časť a podlahové
kúrenie. Pre náročných klientov ponúkame aj možnosť skombinovať bývanie
v byte s vlastnou záhradkou.“ hovorí
Róbert Petík.
Do pozornosti dáva aj výhody 1,5-izbového bytu. Jeho zaujímavá dispozícia
a vnútorná metráž ho robí dostupným pre
mladých ľudí, ktorí sa chcú osamostatniť.
Je dobrou voľbou aj pre seniorov, ktorí túžia po pokojnom bývaní a chcú mať ešte
veľkorysý priestor.
Benefitov je hneď niekoľko – park so
zeleňou, občianska vybavenosť, výborná
lokalita aj samotná poloha. Do centra mesta sa peši dostanete za desať minút, výjazd
na rýchlostnú cestu R1 trvá päť minút.
V dosahu je obchodná zóna, mestský park,
popri rieke vedie cyklochodník.
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„Je pre nás výzva pretvoriť nevyužitý
priestor vo výbornej časti Nitry na nové
krásne miesto, kde sa bude dobre žiť. Ide
síce o mestské byty, ale budúci rezidenti
budú mať okrem komfortu a vysokého
štandardu moderného bývania aj pokojné bývanie pri rieke,“ hovorí Róbert Petík, obchodný riaditeľ spoločnosti Ismont.
Výstavbu plánujú ukončiť na jar 2023.
V komplexe bude 240 bytov (od jednoizbových po päťizbové) a štyri obchodné
priestory. Investor v nich plánuje menšie
potraviny, kaviarničku, či služby ako kaderník, manikúra/pedikúra a podobne.
Súčasťou komplexu sú, samozrejme, aj
parkovacie miesta. „Vytvoríme 255 garážových a približne 45 vonkajších stojísk,
takže budúci rezident si zaparkuje na
svojom vyhradenom stojisku,“ dodáva
obchodný riaditeľ.
Byty sú situované v typickom mestskom centre (McDonald’s, Tesco, OMW)
a v pešej blízkosti Starého mesta. Príjemným osviežením je práve zelená lokalita na
brehu rieky Nitra. Zelená oddychová zóna
so sedením pri móle poskytne priestor
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STREDOEURÓPSKY UNIKÁT V NAŠOM MESTE
KONO PIZZA dorazila z najprestížnejšej
kuchárskej školy Talianska
Chrumkavý kornút
a v ňom šťavnaté
pokušenie, takže až
osem druhov pizze
alebo plnka z nutely
či cheesecaku – ponuka je široká. A veruže
ide na dračku! Na
Deň detí nestíhali
čerstvé maškrty vyberať z pece, šarvanci
sa novinky nevedeli
dojesť.

Záujem budí aj exotická špecialitka – káva
priamo z Bali! Zrnká sa
sušia 15 dní na horskom slnku uprostred
sopečných vrchov,
chémiu by ste hľadali
márne.
„V Zlatých Moravciach a celkovo na
Slovensku i v strednej
Európe sme od decembra a teší nás rastúci
záujem zákazníkov.
Vracajú sa a postupne
ochutnávajú celú našu
ponuku, dokonca si
vymýšľajú vlastné
špeciálne kombinácie,
ľudí je stále viac. Zakladáme si na dennej
čerstvosti a dodržiavaní receptov pána
Boscola,“ prízvukuje
Matej Schnierer, držiteľ licencie svetozná-

mej spoločnosti v našej
krajine.
Či po práci, či s priateľmi, či ako večerné
prekvapenie (donáška
už funguje na čísle
0940 072 126) – ochutnajte čosi, čo široko-ďaleko nikde nie je. KONO
PIZZA je jasná voľba!
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KONO PIZZA je
v Dubaji, Ríme i New
Yorku, ale v strednej
Európe nikde, iba
v Kauflande v Zlatých Moravciach!
Patent sladkej i slanej
myšlienky vymyslel
uznávaný Rossano
Boscolo, zakladateľ
najprestížnejšej kuchárskej školy v Taliansku.

A čo suroviny?
Žiadny polotovar.
Kornúty (vyrábané
z tradičného cesta
na pizzu), pomodoro a mozzarella
sa vozia priamo zo
severotalianskeho
Udine. V kombinácii
od výmyslu sveta
skáču z pece za tri
minúty. Z pizzových
kornútov vykukujú
rôzne druhy pizze
(tradičné kombinácie
ako Margherita, Prosciutto funghi alebo
Salami Pepperoni), zo
sladkých zas nutela,
čokoláda, oriešky,
kokos, jahody a iné
ovocie, ku fresh
kornútom so šalátmi
je čerstvá pomarančová šťava grátis.
Hladní neodídu ani
vegáni.
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