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V tomto čísle:
Finančný
dar
Spoločnosť Wienerberger
darovala mestu 3-tisíc eur určených na pomoc utečeneckým
rodinám z Ukrajiny. Symbolický šek odovzdali zástupcovia
spoločnosti Wienerberger do
rúk primátora Zlatých Moraviec Dušana Husára v piatok
22. apríla 2022.
Čítajte na strane 2

Rekonštrukcia
Ulice Janka Kráľa
25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.
Vodiči sa dočkali. Ulica Janka Kráľa v Zlatých Moravciach,
ktorá bola známa svojou zničenou vozovkou, sa začala rekonštruovať. Opravné práce
by mali trvať približne do polovici leta.
Čítajte na strane 3

Schôdza Jednoty
dôchodcov
V utorok 5. apríla 2022 sa
uskutočnila v divadelnej sále
Mestského strediska kultúry
a športu v Zlatých Moravciach
výročná hodnotiaca schôdza
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Zlaté Moravce.
Čítajte na strane 4

Výročie
Janka Kráľa
Pietna spomienka pri príležitosti 200. výročia narodenia
štúrovského básnika Janka
Kráľa sa uskutočnila v nedeľu 24. apríla 2022 v obradnej
sále Kaštieľa Migazziovcov
v Zlatých Moravciach.
Čítajte na strane 9

Mesto Zlaté Moravce zriadilo fond
pomoci pre Ukrajinu
Zlatomoravecká samospráva vyhlásila dobrovoľnú
finančnú zbierku ,,Fond pomoci mesta Zlaté Moravce
pre Ukrajinu“ . Rozhodli o tom mestskí poslanci na 25.
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa konalo dňa 28. apríla 2022.
Mesto Zlaté Moravce zriadilo transparentný účet SK43
0900 0000 0051 8964 2498
v Slovenskej sporiteľni a.s.,
na ktorý môžu prispievať finančnými čiastkami občania
mesta, firmy, podnikateľské
subjekty, finančné inštitúcie
a ostatné organizácie.
„Prostriedky budú použité na zabezpečenie pomoci utečencov a odídencov
z Ukrajiny (strava, ubytovanie, preprava, hygienické potreby a pod.) alebo zaslanie
finančných prostriedkov na
transparentný účet iného

subjektu verejnej správy za
účelom pomoci utečencom
a odídencom z Ukrajiny,“ informuje magistrát.

Materiálna zbierka
Okrem finančnej zbierky mesto Zlaté Moravce už
niekoľko týždňov organizuje
aj materiálnu zbierku. Centrum zbierky je zriadené na
Ulici Továrenskej č.46 v Zlatých Moravciach – v telocvični mestského futbalového štadióna. Kontaktnou
osobou je Ivan Horvát (telefónne číslo: 0948 016 610).

„V súčasnosti zbierame najmä potraviny a hygienické potreby. Šatstva máme
aktuálne dostatok,“ povedal Ivan Horvát. Mater iálnu
pomoc je možné nosiť do
telocvične v pracovných
dňoch v čase od 10.00 hod.
do 16.00 hod..
„V mene vedenia mesta Zlaté Moravce ďakujem
všetkým ľuďom, ktorí sa zapojili do tejto zbierky. Špeciálne ďakujem patrí pánovi Martinovi Münzebergovi,
ktorý nám doniesol skutočne veľké množstvo zásob.
Veľmi si túto pomoc vážime,“ poďakoval Horvát.

Peter Klimant

Strana 02

SPRAVODAJSTVO

Máj 2022

Spoločnosť Wienerberger darovala mestu 3-tisíc
eur určených na pomoc utečeneckým rodinám
z Ukrajiny
Symbolický šek odovzdali zástupcovia spoločnosti
Wienerberger do rúk primátora Zlatých Moraviec Dušana Husára v piatok 22. apríla 2022.
Šek odovzdal výkonný riaditeľ spoločnosti Wienerberger
Miroslav Cino spoločne s obchodným riaditeľom Petrom
Vrablecom. „Utečenci vojnou
postihnutej Ukrajiny nám nie
sú ľahostajní, preto sme sa
rozhodli adresne podporiť
humanitárne aktivity v lokalitách, kde pôsobíme. Naším
cieľom je pomôcť utečeneckým rodinám postihnutých
aktuálnym vojnovým konfliktom,“ povedal Miroslav Cino.
Počas odovzdávania symbolického šeku diskutovali zástupcovia spoločnosti
Wienerberger s primátorom

Dušanom Husárom aj o ďalšej
možnej pomoci. „Rozprávali
sme sa ešte o možnosti dočasného zamestnania ukrajinských utečencov v závode
na drobné pomocné práce,
pričom rozsah a špecifikácia
budú upresnené na základe
obhliadky našich priestorov
terénnou pracovníčkou mesta,“ prezradil Cino.
Spoločnosť Wienerberger
nepomáha len v Zlatých Moravciach. „V našich priestoroch
v Stupave sme napríklad vytvorili obývateľný priestor pre
2 rodiny a našim zamestnancom umožňujeme čerpať deň

Miroslav Cino, Dušan Husár, Peter Vrablec
voľna každý mesiac na dobrovoľnícke aktivity súvisiace
s pomocou utečencom,“ povedal Cino.
Spoločnosť Wienerberger
pôsobí na Slovensku 30 rokov. Tehelňa v Zlatých Moravciach bola oficiálne uvedená do prevádzky 13. mája

1994. Spoločnosť má aktuálne
175 zamestnancov, z toho 76
v Zlatých Moravciach. Wienerberger má v portfóliu všetko,
čo je potrebné na prípravu
hrubej stavby od základov až
po strechu.
Peter Klimant

Na cintoríne v Prílepoch pribudlo nové kolumbárium
Cintorín v mestskej časti Prílepy má nové kolumbárium
– urnovú stenu. Nachádza sa v blízkosti domu smútku.

Kolumbárium bolo na
cintoríne vybudované začiatkom jari 2022. Je v ňom
miesto pre deväť urnových
hrobov.
„Veľkosť urnovej bunky je
40 x 40 cm. Je umiestnené
v blízkosti domu smútku na
cintoríne v mestskej časti Prílepy. Konštrukčné riešenie je zo žulovej platne
a nosná doska jednotlivých
podlaží v odtieni svetlošedá
žula. Nápisné dosky sú v odtieni tmavošedá žula, má 4x
ozdobné matice (otvárací
systém) na bunke z nehrdzavejúcej ocele,“ povedala
Miroslava Kováčová, vedúca oddelenia Strategických
činností na Mestskom úrade
v Zlatých Moravciach.

Ako ďalej uviedla, vybudovanie kolumbária stálo
4 680,00 eur, išlo o peniaze z rozpočtu mesta Zlaté
Moravce.
Podobné kolumbáriá vyrástli v roku 2021 aj v ostatných cintorínoch Zlatých
Moraviec – v centrálnom
mestskom cintoríne a na
cintoríne v mestskej časti
Chyzerovce. V Chyzerovciach je podobne ako v Prílepoch urnová stena, má
deväť hrobových miest,
v centrálnom cintoríne
je o niečo väčšia – až pre
dvadsaťštyri urien.

Peter Klimant
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Rekonštrukcia Ulice Janka Kráľa v Zlatých Moravciach
Vodiči sa dočkali. Ulica Janka Kráľa, ktorá bola známa
svojou zničenou vozovkou, sa začala rekonštruovať.
Opravné práce by mali trvať približne do polovici leta.
S rekonštrukciou sa začalo
dňa 25. apríla 2022. Podľa slov
Miroslavy Kováčovej, vedúcej Oddelenia strategických
činností na Mestskom úrade
v Zlatých Moravciach, by rekonštrukčné práce mali trvať
do 19. júla 2022. Počas tohto
obdobia musia vodiči rátať na
danom úseku s dopravnými
obmedzeniami.
„K rekonštrukcii sa pristúpilo z dôvodu poškodenej
komunikácie a chodníka od
Supermarketu Coop Jednota
po úroveň prevádzky chovateľských potrieb. Plošne budú
navrhované spevnené plochy
kopírovať existujúce spevnené plochy. Pred polyfunkčnou
budovou oproti Supermarketu Coop Jednota sú vedľa
komunikácie po ľavej strane
navrhované pozdĺžne parkovacie miesta so vstupmi na

pozemky a zelený pás. Pred
polyfunkčnou budovou bude
zrealizovaný nový chodník až
po Pohostinstvo na rohu ulice
Janka Kráľa a Ul. Migazziho,“
uviedla Kováčová.
Rekonštrukcia Ulice Janka
Kráľa bude prebiehať v dvoch
etapách. Prvá sa realizuje v súčasnej dobe a na druhú etapu
žiada mesto financie v rámci
dotačných zdrojov, v súčasnej
dobe sú tieto žiadosti v hodnotiacom procese. „Cena rekonštrukcie prvej etapy je
197 904,20 eur a je hradená
z mestského rozpočtu,“ dodala Kováčová.

Na mieste pracovali
i archeológovia
Počas prvej etapy rekonštrukčných prác archeológovia odhalili na stavenisku
zvyšk y staršej cesty. „Ide

o staršiu komunikáciu alebo spevnenú plochu, ktorú
v súčasnom stave nálezu nie
je možné nejako datovať,“
povedala Eva Gažiová z Krajského pamiatkového úradu
Nitra. Môže sa vraj jednať
o novovekú ale i o stredovekú cestu.
Ako ďalej povedala, ar
cheologický výskum nebude

znamenať pre stavbu žiadne
výrazné zdržanie. „Archeológovia musia nálezovú
situáciu prečistiť a zdokumentovať. Nález sa prekryje
separačnou vrstvou a stavebné práce môžu pokračovať,“
uviedla Gažiová.

Peter Klimant

Mestská polícia vyzbierala vlani na pokutách 7 720 eur
Mestská polícia v Zlatých Moravciach zverejnila správu
o svojej činnosti za rok 2021. V nej sa dozvedáme viaceré
zaujímavé čísla.
Správa o činnosti mestskej
polície za vlaňajšok bola odprezentovaná poslancom
Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach na
jeho 25. zasadnutí, ktoré sa
konalo vo štvrtok 28. apríla 2022.
Ako sa zo správy dozvedáme, v roku 2021 mestská polícia riešila 626 priestupkov,
z tohto 485 v blokovom konaní v celkovej sume 7 720
eur. Pre porovnanie, v roku
2020 bolo zaevidovaných

495 priestupkov, z tohto
v počte 394 v blokovom
konaní v celkovej sume 5
545 eur.
Pokuty u nás neplatili len
Slováci, bolo tu i niekoľko
zahraničných previnilcov.
Konkrétne sa do štatistiky
priestupkov zapísalo 47 zahraničných občanov. Z toho
39 prípadov sa riešilo blokovou pokutou, dokopy
v sume 605 eur.
Priestupk y 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 798
oznámení. Väčšinu týchto
oznámení mestská polícia
prijala telefonicky prostredníctvom bezplatnej linky
159. Objasnenosť priestupkov objasňovaných mestskou políciou v roku 2021
(mimo priestupkov prejednaných v blokovom konaní)
bola vo výške 68,75%, kde zo
16 celkovo objasňovaných

priestupkov sa ku koncu
roka 2021 nepodarilo objasniť 5 priestupkov,“ 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 36 túlavých a zabehnutých psov,
ktoré boli následne umiestnené v miestnom útulku,“
píše sa v správe.
Peter Klimant
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Mesto chce zakúpiť polopodzemné kontajnery
a nové zberové vozidlo na odpad
V Zlatých Moravciach by časom mohli pribudnúť nové
polopodzemné kontajnery určené na odpad a pribudnúť
by mohlo i zberové vozidlo pre tento typ kontajnerov.
Mesto Zlaté Moravce sa
uchádza o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR
na projekt „Triedený zber komunálnych odpadov v meste
Zlaté Moravce“. O podaní žiadosti o dotáciu rozhodli zlatomoraveckí mestskí poslanci
na 25. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 504 000 eur.

Mesto pritom žiada dotáciu
vo výške 478 800 eur. Rozdiel
by doplatila samospráva zo
svojho vlastného rozpočtu
v rámci povinného spolufinancovania.
„Mesto Zlaté Moravce v rámci vyhlásenej výzvy plánuje
nákup zberového vozidla pre
zber polopodzemných kontajnerov, nákup polopodzemných kontajnerov a veľkoobjemových kontajnerov
určených na triedený zber

Foto: ilustračné, zdroj: Mesto Nitra, Roman Oravec
komunálnych odpadov,“ informuje magistrát.
Projekt bude zrealizovaný
v prípade schválenia žiadosti. Či bude mesto so svojou
žiadosťou úspešné, ukážu

najbližšie mesiace. V prípade
jej schválenia vás o tom budeme informovať.

Peter Klimant

Výročná schôdza Jednoty dôchodcov Zlaté Moravce
V utorok 5. apríla 2022 sa uskutočnila v divadelnej sále
Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach výročná hodnotiaca schôdza Základnej organizácie (ZO) Jednoty dôchodcov Zlaté Moravce.
V preplnenej divadelnej sále
si seniori na začiatku schôdze
pozreli kultúrny program.

Vystúpila spevácka skupina
Kolovrátok z Prílep a harmonikár Ján Ďurech.

Po kultúre prišlo na rad
samotné rokovanie, počas
ktorého zlatomoravecká organizácia dôchodcov zhodnotila svoju činnosť za rok
2021 a vytýčila plán činnosti
na rok 2022. Okrem toho si
seniori zvolili vedenie, pod
ktorým bude ich organizácia pracovať. Predsedníčkou
Jednoty dôchodcov ZO Zlaté
Moravce sa opätovne stala
Helena Holečková. „Ďakujem
veľmi pekne všetkým členom za prejavenú dôveru.
Mám z toho dobrý pocit, že
aj naďalej môžem viesť túto
organizáciu, hoci je to veľmi
náročné, no snažíme sa s celým výborom. Dúfam, že aj
do budúcna nám to pôjde
dobre a budeme pokračovať
snáď ešte lepšie ako doteraz,“ povedala.
Schôdzi sa zúčastnili pozvaní hostia, ako napríklad
primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár, krajská

predsedníčka Jednoty dôchodcov v Nitre Anna Oťapková či poslankyňa mesta
Zlaté Moravce Klaudia Ivanovičová. Nechýbala ani bývala dlhoročná predsedníčka
zlatomoraveckých dôchodcov pani Emília Páleníková.
„Celú schôdzu hodnotím
pozitívne. Veľmi som prekvapená, že sa jej zúčastnilo tak
veľa členov. Som z toho potešená. Dúfam, že boli spokojní všetci, rovnako ako ja.
Len ma mrzí, že málo ľudí sa
nám zapája do diskusie na
konci schôdze. V diskusii sa
môžeme dozvedieť dôležité informácie, čo treba viac
pre dôchodcov robiť. No málokto využil túto možnosť sa
nám posťažovať,“ zhodnotila
schôdzu staronová predsedníčka zlatomoravekých dôchodcov Helena Holečková.

Peter Klimant
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Zdravotná sestra Eva Pacalajová: Diabetik by
nemal so svojím ochorením zostať sám
Zdravotná sestra Eva Pacalajová pôsobí od roku 2006
ako tajomníčka Zväzu diabetikov v Zlatých Moravciach.
V piatok 1. apríla sa po dvoch rokoch obmedzení uskutočnila výročná schôdza zväzu diabetikov.
Stretli sa na nej členovia
v spoločnosti predsedníčky zväzu pani Anny Gubovej, primátora mesta Zlaté
Moravce Dušana Husára,
riaditeľa školy a poslanca
Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Galabu a sestry diabetologickej ambulancie Dominiky
Blažovej. Okrem v yhodnotenia práce pacientskej
organizácie, zazneli aj príhovor y hostí a diabetici
si mohli dať odmerať krvný tlak, glykémiu, telesnú
teplotu a hladinu kyslíka
v kr vi. V rámci v ýročnej
schôdze sme sa tajomníčky Zväzu diabetikov v Zlatých Moravciach opýtali na
začiatky organizácie a ich
aktivity.

Aké sú vaše aktivity
v rámci zväzu?

S akou myšlienkou ste
založili Zväz diabetikov
v Zlatých Moravciach?

Spolupracujete aj
s ďalšími pacientskymi
organizáciami?

V roku 2006 sa otvorila
diabetologická ambulancia v Zlatých Moravciach,
v ktorej som začala pracovať. Keďže moja mama,
predsedníčka z väzu, má
tiež diabetes, počet otázok ohľadom fungovania ľudí s cukrovkou začal
rásť. V tomto systéme chýbala dostatočná edukácia
a spoločenstvo ľudí, ktorí
by si navzájom pomáhali.
Na základe tohto sme sa
rozhodli združiť diabetikov
v Zlatých Moravciach do
zväzu. Postupne sa pridávali ďalší členovia a zväz sa
rozrastal.

Áno, spolupracujeme s pacientskymi organizáciami,
ktoré sa združujú v Zlatých
Moravciach, rovnako ako aj
s Klubom dôchodcov a Regionálnou komorou sestier
a pôrodných asistentiek.

Naším cieľom je dostatočne
a kvalitne edukovať pacientov. Vo väčšine prípadov je situácia v ambulanciách taká,
že ordinujúci nemajú dostatok času a priestoru na širšie
vzdelávanie pacientov. My ako
pacientska organizácia spadáme pod Zväz diabetikov Slovenska. Pod jeho hlavičkou sa
organizovali edukačné prednášky, ktorých sa zúčastňovali
aj odborníci z iných oblastí.
Zo začiatku to boli napríklad
kardiológovia a lekári z urológie. Išlo o veľmi prínosné
prednášky, pretože je potrebné si uvedomiť si, že cukrovka je ochorenie, ktoré prináša
viaceré chronické komplikácie
v životoch pacientov.

S akými prekážkami sa
najčastejšie stretávate?
Ako všade, aj u nás sú to väčšinou finančné prekážky. Pokiaľ
chceme zorganizovať atraktívne podujatie s adekvátnymi
prednášajúcimi, ktorým chceme zabezpečiť aj poďakovanie, takáto aktivita si vyžaduje
isté prostriedky. Tým, že našimi
členmi sú starší ľudia a invalidní

Eva Pacalajová
dôchodcovia, je nepredstaviteľné zvyšovať finančný ročný
príspevok na zväz, keďže im to
ich osobná finančná situácia
nedovoľuje. Keďže nechceme
prísť o členov, musíme držať
príspevok v nízkej sume. Práve
z týchto dôvodov sa potýkame
s finančnými prekážkami.

majú pocit menejcennosti v pracovnom kolektíve.
Majú strach z hyperglykémie
a z toho, že by im musel niekto pomáhať, hanbia sa za
ňu. Obávajú sa, že nezvládnu
svoju prácu. Skôr sami dávajú výpovede, než by ich
dostávali od zamestnávateľa.

Je diabetes stále stigmatizovaný? Myslím
tým v súvislosti so získavaním zamestnania
a s tým, ako je cukrovka
vnímaná spoločnosťou.

Zaznamenávame stúpajúci trend ochorenia
na cukrovku, cítia diabetici podporu zo strany štátu?

V združení máme minimum pracujúcich ľudí. Väčšinou sú to už ľudia v dôchodkovom veku. Napriek
tomu je časté, že diabetici
majú problém udržať si svoje zamestnanie, ale nie je to
v dôsledku toho, že by ich
spoločnosť istým spôsobom odsúvala. Skôr je to ich
osobný problém. Oni sami

Prezident Zväzu diabetikov Slovenska pán Borovka
sa často zúčastňuje rokovaní na Ministerstve zdravotníctva. Snaží sa o to, aby
pacienti mali preplácané
pomôcky. Pomôcky, ktoré sú v zahraničí dostupné
pre diabetikov, sa pomalými
krokmi dostávajú aj k našim
pacientom.
(pokračovanie na str. 6)
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Zdravotná sestra Eva Pacalajová: Diabetik by nemal so svojím
ochorením zostať sám
(pokračovanie zo str. 5)

Sú členmi zväzu aj rodiny s deťmi? Ak áno, čo
pre nich robíte?
Je mi to ľúto, ale nie sú. Môže
to byť následkom toho, že v Zlatých Moravciach nie je detská
endokrinologická ambulancia.
Naši detskí diabetici sú nútení
cestovať za lekárom niekoľko
sto kilometrov mimo svojho
bydliska. Tým pádom ich nemáme podchytených. Skutočnosť

je taká, že pacientska organizácia si musí sama vyhľadávať
svojich členov.

Robíte aj edukačné
prednášky v školách?
V minulosti som chodila
prednášať deťom do základných škôl v rámci projektu
Modrý kruh. Bol rozdelený na
dve časti, pre mladšie a staršie deti. V jednom roku som
prednášala v deviatich školách v rámci Slovenska. Vždy

sa snažím hravou formou deťom vysvetliť, že pohyb a zdravé stravovanie je pre ich život
to najlepšie. Zakaždým, keď
ma niekto osloví, rada deťom
zodpoviem otázky ohľadom
cukrovky.

ktorí nemusia mať cukrovku. Ak by nás oslovil ukrajinský diabetik žijúci v našom
meste s tým, že by mal záujem vstúpiť do nášho zväzu,
je samozrejmé, že by sme ho
prijali.

Každý deň nám na
Slovensku pribúdajú odídenci z Ukrajiny.
Vytvorili ste pre nich
podmienky na to, aby
mohli vstúpiť do vášho
zväzu?

Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí ochorejú na
diabetes?

Neprešiel dostatočne dlhý
čas na to, aby sme im vytvorili adekvátne podmienky.
Zväz diabetikov Slovenska
nám zatiaľ neposkytol odporúčania, ako máme v tejto situácii postupovať. Do
našej organizácie však prijímame aj sympatizantov,

Povedala by som im, že to
ochorenie je ako ich partner
na celý život, ktorého musia
mať pod kontrolou, žiť s jeho
nevyspytateľnosťou, mať určité pravidlá a že na tej ceste
majú pomoc v modernej medicíne, v svojej diabetologickej
ambulancii i v pacientskych
organizáciách.

Kamila Sopková

Navždy nás opustil kňaz Mons. Ján Pristač
Smutná správa nás zastihla v druhej polovici mesiaca
apríl 2022. Vo veku 82 rokov nás opustil kňaz Mons.
Ján Pristač.
Mons. Ján Pristač odišiel do
večnosti dňa 21. apríla 2022.
Posledná rozlúčka s nebohým
sa konala v nedeľu 24. apríla 2022 o 15.00 hod. v kostole sv. Jána Nepomuckého vo
Veľkých Chrašťanoch. Jeho telesné pozostatky boli uložené
na večný odpočinok na miestnom cintoríne. Pohrebnú svätú omšu celebroval nitriansky
diecézny biskup Mons. Viliam
Judák.
Mons. Ján Pristač sa narodil 1. januára 1940 v Jasovej.
Po ukončení štúdia teológie
na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave
bol 23. júna 1963 vysvätený

za kňaza a nastúpil na základnú vojenskú službu. Po návrate bol v rokoch 1965-1967
kaplánom v Dunajskej Strede, v rokoch 1967-1971 kaplánom v Zlatých Moravciach.
V roku 1971 sa stal farským
administrátorom v Chrašťanoch v okrese Zlaté Moravce, kde pôsobil dvadsať rokov.
Od roku 1991 bol rektorom
kňazského seminára sv. Cyrila
a Metoda v Bratislave. Od 1.
júla 2005 bol farárom v Čeľadiciach v nitrianskom okrese
až do roku 2014, odkiaľ odišiel
do dôchodku a zároveň pôsobil ako výpomocný duchovný
vo farnosti Beladice. V rokoch

2008-2010 zastával úrad biskupského vikára pre maďarsky hovoriacich veriacich
v Nitrianskej diecéze. V roku
2010 sa stal katedrálnym kanonikom Nitrianskej kapituly.

Česť jeho pamiatke!
Peter Klimant
Informácie poskytol
Peter Štálnik,
farár Zlatých Moraviec.

Mons. Ján Pristač, zdroj: Ľuboš Mihálka
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Nemocnica Zlaté Moravce zrušila covidové
oddelenie
Výrazné zlepšenie pandemickej situácie a enormný
pokles hospitalizácií COVID-19 pozitívnych pacientov.
To je fakt, ktorý sa pozitívne dotýka zamestnancov,
pacientov aj klientov Nemocnice AGEL Zlaté Moravce.
Ruší sa totiž úplne COVID oddelenie, vstup k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
nebude pre pacientov a návštevníkov podmienený očkovaním ani testovaním.
Po uvoľnení opatrení, ktoré
boli v Nemocnici AGEL Zlaté
Moravce realizované už koncom apríla, prichádza absolútna
dereprofilizácia COVID oddelení. Znamená to, že nemocnica,
ktorá na základe príkazu ministra, pacientom chorým na
ochorenie COVID-19, vyčleňovala zo svojho lôžkového fondu určitý počet lôžok, respektíve celé oddelenia, už zrušila
reprofilizované COVID oddelenie, a to na základe osobného
listu ministra zdravotníctva. „Na
každom oddelení máme vyčlenenú izolačnú izbu pre pacienta, ktorý bude hospitalizovaný
s inou primárnou diagnózou

ako COVID-19. Takýto pacient
dostane plnú zdravotnú starostlivosť pre danú primárnu
diagnózu. Pacienti so základným ochorením COVID-19
budú hospitalizovaní na infekčných oddeleniach a klinikách
vyššieho pracoviska,“ vysvetľuje riaditeľka Nemocnice AGEL
Zlaté Moravce Nina Horniaková. Znamená to, že po niekoľkomesačnom covid období sa
nemocnica vracia k dlho očakávanému bežnému režimu.
„Vstup do ambulancií nebude
podmienený očkovaním ani
testovaním. Tiež pacienti prijímaní na hospitalizáciu sa nebudú musieť preukazovať očkovaním ani testovaním,“ zhrnula
Horniaková. Indikácia pre hospitalizáciu je v plnej kompetencii
ošetrujúceho lekára. V prípade
klinických príznakov sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii,

môže poskytovateľ vo svojom
zariadení otestovať túto osobu
antigénovým testom. „Návštevy sa môžu uskutočniť počas
návštevných hodín denne od
14.00 do 16.00 hod., so súhlasom primára, alebo ošetrujúceho lekára, aj mimo návštevných hodín. Každá návšteva
alebo sprievod musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 alebo FFP3 bez
výdychového ventilu. U covidových pacientov sú návštevy z pochopiteľných dôvodov
naďalej zakázané,“ dodáva na
záver Horniaková. Nemocnica
AGEL Zlaté Moravce aj naďalej
vykonáva komerčné (platené)

PCR a Ag testovanie, preto v prípade záujmu je možné objednať sa prostredníctvom rezervačného portálu AGELLAB.
Za účelom hospitalizácie covid pozitívnych pacientov Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
v čase pandémie COVID-19 reprofilizovala (vyčlenila) lôžka na
oddelení dlhodobo chorých.
Zlatomoravecká nemocnica
celkovo hospitalizovala viac
ako tri stovky covid pozitívnych
pacientov a takmer päťsto suspektných.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK

Nemocnica v Zlatých Moravciach má vďaka
dobrovoľníkom ďalšie zásoby krvi
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce pripravila ďalší zo svojich odberov krvi. Dobrovoľní darcovia prišli nezištne
darovať najvzácnejšiu tekutinu a pomohli tak neznámym pacientom, ktorým ich krv pomôže pri operáciách
či záchrane života.
V priebehu pár hodín počas dopoludnia 21. apríla 2022
v dočasných priestoroch v pavilóne chirurgických disciplín
zlatomoravskej nemocnice
dobrovoľní darcovia darovali takmer šesť litrov krvi. ,,Sme
veľmi vďační všetkým darcom, ktorí nám opäť pomohli

zlepšiť zásoby krvi. Tak ako aj
doposiaľ, odbery sa realizovali
bezproblémovo, zdravotníci aj
darcovia sa snažili spríjemniť
si chvíle dobrou náladou, hoci
ide o vážnu vec, za ktorú vo
veľkej miere ďakujeme ako darcom, tak aj personálu odberného tímu,“ hovorí riaditeľka

Nemocnice AGEL Zlaté Moravce Nina Horniaková. Medzi darcami boli tentokrát prevažne zástupcovia silnejšieho
pokolenia. „Čo nás nesmierne
teší je fakt, že takmer každého
odberu sú medzi darcami prítomní aj kolegovia z Nemocnice AGEL Zlaté Moravce, za čo
aj im vyjadrujeme veľkú vďaku.
Dnes nás navštívila pani Marika z oddelenia laboratórnej
medicíny a pani Danka z oddelenia vnútorného lekárstva“,
dodala N. Horniaková.

Ďalší plánovaný odber krvi
nemocnica uskutoční opäť 12.
mája v čase od 7:30 do 10:00
hodiny v dočasných priestoroch, a to v pavilóne chirurgických disciplín na 1. poschodí
vpravo. Darcom krvi sa môže
stať každý dospelý vo veku 18
až 60 rokov, ktorý má najmenej 50 kg a spĺňa aj zdravotné
kritériá.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK
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Tradičné stavanie mája
Stavanie mája sa v našom meste uskutočnilo v piatok
29. apríla 2022. Stavalo sa za sprievodu ľudovej hudby
a tanca na tradičnom mieste – na Námestí Andreja Hlinku. O jeho výzdobu sa postarali malí folkloristi.
Tradičné stavanie mája sa
uskutočnilo v popoludňajších
hodinách. Zúčastnilo sa ho
niekoľko desiatok Zlatomoravčanov. Tí si v úvode podujatia mohli pozrieť zaujímavý
folklórny program.
Ako prví sa predstavili malí
folkloristi z Detského folklórneho súboru Zlatňanka. Po nich
vystúpili hudobníci a tanečníci
z folklórneho súboru Inovec.
Počas ich vystúpenia sa deti zo
Zlatňanky pustili do vyzdobovania mája pestrými stužkami.

Keď boli s vyzdobovaním
hotové, máj bol za pomoci pracovníkov Technických
služieb mesta Zlaté Moravce
vztýčený na svoje tradičné
miesto, vedľa turistickej informačnej kancelárie.
Máj sa v rovnaký deň staval
aj v mestskej časti Prílepy. Tu
sa o kultúrny program postarali folklórny súbor Kolovrátok
a deti z Materskej školy Prílepy.
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy

Stavanie mája Zlaté Moravce.
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.

Stavanie mája Zlaté Moravce.

Stavanie mája Prílepy.

Stavanie mája Zlaté Moravce.

Stavanie mája Prílepy.

Stavanie mája Zlaté Moravce.

Stavanie mája Prílepy.

V neskoršej dobe sa máje stavali pred domy, v ktorých bolo
dievča súce na vydaj.

Peter Klimant
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Pripomenuli sme si 200. výročie narodenia
Janka Kráľa
Pietna spomienka pri príležitosti 200. výročia narodenia štúrovského básnika Janka Kráľa sa uskutočnila
v nedeľu 24. apríla 2022 v obradnej sále Kaštieľa Migazziovcov v Zlatých Moravciach.
Podujatie zorganizovalo
mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom
kultúry a športu s pobočkou
Ponitrianskeho múzea – Mestského múzea v Zlatých Moravciach a s Gymnáziom Janka Kráľa v Zlatých Moravciach.
Slávnosť začala o 14.00 hodine. Vystúpil tu zmiešaný spevácky zbor Carmina Vocum
a študenti Gymnázia Janka
Kráľa, ktorí predniesli Kráľovu
tvorbu a zároveň divákom priblížili jeho život a dielo v pútavej prezentácii. Moderátorkou

celého programu bola Tatiana
Kováčová.
Na záver podujatia sa prítomní presunuli do Parku Janka Kráľa, kde primátor Zlatých
Moraviec Dušan Husár položil
k buste Janka Kráľa kvetinový veniec. Tí zúčastnení, ktorí
mali záujem, mohli ešte navštíviť Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach a pozrieť si mu
zeálnu expozíciu.

Janko Kráľ
Janko Kráľ (24. apríl 1822
– 23. máj 1876) bol často

označovaný ako básnik – búrlivák. Bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu
a jeden z najvýznamnejších
a najradikálnejších básnikov
štúrovskej generácie.
Vo svojom pomerne krátkom živote žil najdlhšie práve v Zlatých Moravciach, konkrétne v rokoch 1862 až 1876.
Pôsobil tu ako úradník a advokát. V Zlatých Moravciach

postupne býval na troch
miestach. Najskôr na Župnej
ulici č. 18 (neskôr Gottwaldova ul., v súčasnosti opäť Župná
ulica), potom na Keglevichovej
ul. č. 7 (v súčasnosti Robotnícka ulica) a napokon i najdlhšie
„Pod sýpkami“ v Ulici zeleného
stromu č. 5 (v súčasnosti Ulica
Janka Kráľa), kde aj zomrel.
Peter Klimant

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy
Janka Kráľa
Recitátori z nášho mesta a okolia sa stretli v Mestskej
knižnici v Zlatých Moravciach. Dôvodom bola súťaž
v prednese tvorby Janka Kráľa.

Štvrtý ročník tejto regionálnej súťaže sa uskutočnil vo
štvrtok 21. apríla 2022. „Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom je Miestny odbor
(MO) Matice slovenskej v Zlatých Moravciach v spolupráci s mestom Zlaté Moravce

a Mestskou knižnicou. Keďže
si v tomto roku pripomíname
200. výročie od narodenia
Janka Kráľa, štvrtý ročník našej súťaže bol venovaný práve
jeho tvorbe,“ povedala Alena
Malá, vedúca Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach.

Súťažiť mohol prísť ktokoľvek, stačilo sa len prihlásiť.
Recitátori boli podľa veku
rozdelení do troch kategórií.
V prvej súťažili žiaci do 15 rokov, v druhej od 15 do 25 rokov a v tretej predviedli svoj
talent dospelí nad 25 rokov.
V súťaži malo zastúpenie viacero škôl, konkrétne – Základná škola (ZŠ) Pribinova, ZŠ
Mojmírova, ZŠ Robotnícka, ZŠ
sv. Don Bosca, ZŠ J.V. Šimka Žitavany, Reedukačné centrum,
Obchodná akadémia, Gymnázium Janka Kráľa a Stredná
odborná škola polytechnická.
Prednes hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení:
Veronika Bilicová – riaditeľka Domu Matice slovenskej
v Nitre, Klaudia Ivanovičová – zastupujúca predsedníčka MO Matice slovenskej

v Zlatých Moravciach a Dagmar Chrenková z Mestského
úradu v Zlatých Moravciach.
A tu sú výsledky. 1. kategória: do 15 rokov: 1. Tadeáš ONDREJKA: Slovo (ZŠ sv. Don Bosca), 2. Rastislav SZEREDY: Dva
orly (ZŠ Pribinova), 3. Michal
MULICA: Moja pieseň (ZŠ Mojmírova). 2. kategória: od 15 do
25 rokov: 1. Kristína ŠÚTOROVÁ: Návrat (Gymnázium J. Kráľa), 2. Filip TONKA: Šahy (Gymnázium J. Kráľa), 3. Simona
HAVRANOVÁ: Kvet (Obchodná akadémia). 3. kategória:
nad 25 rokov: 1. Darina TURČÁNIOVÁ: Zakliata panna vo
Váhu a divný Janko, 2. Anna
KIŠŠOVÁ: Slovenská duma, 3.
Emília PÁLENÍKOVÁ: Orol vták.

Peter Klimant
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Spisovateľ Miroslav Pius sa stretol so študentmi
Regionálny spisovateľ a historik Miroslav Pius oslávil
v tomto roku svoje 80. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa stretol so študentmi Obchodnej akadémie Zlaté
Moravce, aby im porozprával o svojom pestrom živote.
Beseda so spisovateľom sa
uskutočnila v stredu 27. apríla 2022 v priestoroch Mestskej
knižnice v Zlatých Moravciach
v dopoludňajších hodinách.
Stretnutia sa zúčastnilo niekoľko desiatok študentov Obchodnej akadémie Zlaté Moravce z 1.B a 3.A triedy.
V úvode stretnutia priblížila
vedúca knižnice Alena Malá
stručný životopis Miroslava Piusa. Ten potom vo videoprezentácii hovoril bližšie o svojom
živote, rodine a o svojej tvorbe.
Študenti sa mohli dozvedieť
napríklad o príhodách z jeho

„vojenčiny“ ale aj o jeho literárnych začiatkoch, či o tom, ako
sa píše literatúra faktu.
Celá beseda bola obohatená
o prednesy poézie z pera Miroslava Piusa. Jeho básne recitovala Anna Kiššová. Na záver
stretnutia boli najaktívnejší študenti odmenení knihou s podpisom od pána Piusa.
Ak vás táto beseda zaujala, Mestská knižnica má pre
vás dobrú správu. „V mesiaci
máj pripravujeme podobné
stretnutie s Miroslavom Piusom pri príležitosti jeho životného jubilea, no tentokrát

bude určené pre širokú verejnosť. Uskutoční sa v utorok
17. mája 2022 so začiatkom
o 15.00 hodine v priestoroch
Mestskej knižnice v Zlatých
Moravciach. Všetci ste srdečne pozvaní,“ povedala vedúca
knižnice Alena Malá.
Miroslav Pius sa narodil 16.
februára 1942 v dedinke Nová

Ves nad Žitavou. V súčasnosti
žije a tvorí v obci Nemčiňany.
Za svoj život vydal niekoľko
desiatok publikácií, od básní,
cez rozprávky až po literatúru
faktu. Vo svojich dielach sa zameriava najmä na región Požitavia.

postavy zo Snehovej kráľovnej, ktorá je inscenáciou
hry zo siedmich príbehov.
K autorovým rozprávkam patrí
aj Malá morská panna. Obohatením výstavy sú aj krásne
kostýmy.

Czambelom od autora Ondreja Spišáka. K ďalším hrám patrí
Čin-Čin z rozprávok Ľudmily
Podjavorinskej, Zakliati bratia,
Cesta za šťastím a iné.
Súčasťou výstavy bolo aj organizovanie tvorivých dielní,
kde si deti vyfarbovali omaľovánky svojich obľúbených rozprávkových postavičiek a hrdinov, a tak rozvíjali kreatívne
myslenie a umelecké sklony.
Kurátorkami výstavy sú Katarína Beňová a Zuzana Vilčeková.
Partnermi výstavy je Nitriansky samosprávny kraj a Staré
divadlo Karola Spišáka v Nitre.

Peter Klimant

Z rozprávky do rozprávky
Ponitrianske múzeum otvorilo vo štvrtok 7. apríla 2022
v Zlatomoraveckom múzeu pre tých najmenších a mládež výstavu bábik a kostýmov z rozprávkových predstavení v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

Výstava Z rozprávky do rozprávky vznikla v septembri
roku 2021 pri príležitosti 70.
výročia založenia bábkového
divadla v Nitre v spolupráci
so Starým divadlom Karola
Spišáka ako súčasť série výstav
s divadelnou tematikou pod
názvom Divadlo v múzeu,
múzeum v divadle usporiadaná v Ponitrianskom múzeu.

Divadelné inscenácie na
motívy rozprávkara Hansa Christiana Andersena.
Expozícia výstavy predstavuje svojim návštevníkom
bábky a kostýmy, ktoré sú
známe z mnohých divadelných hier bábkového divadla. Od dánskeho spisovateľa
a rozprávkara Andersena nájdeme na výstave rozprávkové

Oživenie spomienok na
čarovný svet rozprávok
bývalého režiséra bábkového divadla Jána Romanovského.
Bábky z rozprávky Alica
v krajine zázrakov je o láske z predstavenia Princezná
Kukulienka od bývalého režiséra Jána Romanovského
a umeleckého vedúceho nitrianskeho profesionálneho
bábkového divadla. Od spisovateľa Pavla Dobšinského
bola spracovaná rozprávka
Svetská krása. Najväčšie cigánstvo o Laktibradovi na
motívy ľudových rozprávok
zaznamenaných Samuelom

Výstava Z rozprávky do rozprávky potrvá do 26. júla 2022.
Anton Kaiser
Zdroj:
Ponitrianske múzeum v Nitre
Staré divadlo Karola
Spišáka v Nitre
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3. Hudobná jar, tri koncerty, traja básnici
Pomyselné brány festivalu Hudobná jar v Zlatých Moravciach otvoria aj tento rok umelci Musica Cordis. Záštitu nad festivalom prevzal primátor mesta Zlatých Moraviec Dušan Husár.
Dramaturgia tretieho ročníka podujatia sa cielene venuje
zhudobnenej poézii, no špeciálne poézii básnikov, ktorých
život je alebo bol prepojený
s naším mestom Zlaté Moravce. V podaní Musica Cordis
Chamber Choir sa pod taktovkou dirigenta Mareka Štrbáka na slávnostnom Otváracom koncerte 15. mája 2022
vo Farskom kostole sv. Michala
Archanjela o 16:30 hod. rozozvučia básne Jozefa Leikerta
– výnimočného človeka, básnika, spisovateľa, niekoľkokrát
nominovaného na Nobelovu
cenu za literatúru, narodeného v Zlatých Moravciach. Jeho
poézia zo zbierky Pavučina bytia bola pre hudobných skladateľov – Víťazoslava Kubičku a Ľubicu Podolskú natoľko

inšpiratívna, že sa stala podkladom k vzniku nádherných
diel v podobe zborových piesní s duchovnou tematikou
v sprievode huslí, violončela,
spinetu, či klavíra.
Poézia Pavla Stanislava Piusa
pochádzajúceho z obce Nemčiňany si našla miesto v srdci
festivalových koncertov. Ľudová nôta vsadená do štruktúr
klasickej hudby Bartolomeja
Urbanca, interpretovaná lyrickým hlasom šarmantnej sopranistky Stanislavy Dubanovej
Maggioni v sprievode klaviristky Magdalény Pažitnej a sláčikového kvarteta Nitrianskeho komorného orchestra ZOE
ponúkajú príjemnú atmosféru
nedeľného popoludnia, ktorú
si môžeme vychutnať 12. júna
2022 v Obradnej sále MSKŠ so

začiatkom o 16:30 hod..
Bez Janka Kráľa by sme si
tohtoročnú paletu koncertov
ani nemohli predstaviť. K oslavám 200. výročia básnikovho
narodenia sa svojím programom pripája aj Záverečný
koncert festivalu Hudobná
jar - netradične a originálne
vďaka jazzovému zoskupeniu
František Báleš Ansámbel, čerstvo ocenenému prestížnou
cenou Radio Head Awards.
Tvorba Janka Kráľa, Rudolfa
Dilonga, Jána Smreka, Pavla
Országha Hviezdoslava a ďalších významných slovenských
básnikov v zmyselnej, príťažlivej jazzovej piesni... Vieme
si toto spojenie predstaviť?
Kto príde do Parku Janka Kráľa 19. júna o 16:30 hod. zažije,
spozná nové rozmery a premeny poézie s hudbou.
Neopakovateľný zážitok, nevšedné hudobné diela, kultúrne podujatia s klasickou hudbou, výnimočnými interpretmi,

to je tohtoročná Hudobná jar
v Zlatých Moravciach.
Srdečne vás pozývame na
ktorýkoľvek z ponúknutých
koncertov bez rozdielu, pretože dobrá hudba povznesie,
obohatí, poteší. Vstupné na
všetky festivalové koncerty je
realizované formou dobrovoľného finančného príspevku.
Tento projekt sa uskutočnil
vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.
Tento projekt podporil Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis.
Realizované s finančnou
podporou Mesta Zlaté Moravce.
Realizované s finančnou
podporou NSK.
Za ďalšiu pomoc a podporu
ďakujeme Súkromnému konzervatóriu v Nitre a MSKŠ Zlaté
Moravce.

Ľubica Podolská

Poďakovanie školskej odborárke Klaudii Ivanovičovej
Dňa 11. marca 2022 sa uskutočnila Konferencia Krajskej
rady Združenia základných škôl kraj Nitra Odborového
zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Na rokovaní boli odovzdané ocenenia pre odborárov. Poďakovanie dostala aj zlatomoravčanka Klaudia Ivanovičová.
Ďakovný list si Klaudia Ivanovičová prevzala z rúk predsedu školských odborárov Pavla
Ondeka. „Združenie základného školstva Odborového zväzu školstva si dovoľuje vám
čo najsrdečnejšie poďakovať
za to, že ste svoj život zasvätili starostlivosti o našich pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov.
Vyslovujeme vám našu úctu
a poďakovanie. Ďakujeme za
váš aktívny prístup, za vašu
tvorivú prácu, za vaše nápady,

za váš čas. Veľmi si to vážime,“
píše sa v ďakovnom liste.
„Pre mňa je to veľké vyznamenanie, za ktoré ďakujem.
Je už druhé, ktoré som dostala. Cením si, že si vedia oceniť moju prácu, ktorú robím
nezištne pre ľudí,“ okomentovala vyznamenanie ocenená
Klaudia Ivanovičová, ktorá zastáva funkciu podpredsedníčky Okresnej školskej odborovej
organizácie v meste Zlaté Moravce. V odboroch zastupuje
v Zlatých Moravciach materské

školy, ktoré patria pod mesto
i niekoľko škôl z okresu Zlaté
Moravce. Okrem toho zastupuje Centrum voľného času

Klaudia Ivanovičová (vpravo)

a Mestské stredisko kultúry
a športu Zlaté Moravce.
Peter Klimant
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Odborná stáž, projekt ERASMUS +

SOŠ polytechnická Zlaté Moravce   –  Gymnázium  a SOŠ  Podbořany ČR
V dňoch od 28. marca 2022 – do 8. apríla 2022 sme
v našej škole opäť privítali na odbornej stáži v rámci projektu ERASMUS + 5 študentov z Českej republiky. Žiaci
študujú v odbore opravár poľnohospodárskych strojov
a odbor automechanik.
Chlapci vykonávali odbornú stáž vo firmách zaoberajúcich sa predajom a servisom osobných i nákladných
áut a poľnohospodárskych
strojov.
Dvaja študenti absolvovali
stáž vo firme AGROTEC SLOVENSKO s.r.o. Pohranice pod
vedením pána Jozefa Václava, ďalší boli vo firme AGRI
CS SLOVAKIA s.r.o. Nitra pod
vedením Ing. Tomáša Gundu
a jeden študent bol vo firme
ALBEX PLUS s.r.o. Nitra pod
odborným dohľadom pána
Jozefa Bellera.

Celá stáž bola zameraná
na opravy a servis osobných
a nákladných áut a poľnohospodárskych strojov.
Realizovala sa pod dohľadom odborníkov z praxe,
vďaka ktorým žiaci nadobudli
bohaté skúsenosti a praktické
zručnosti.
Myslím, že spokojnosť bola
na obidvoch stranách a projekt splnil všetky očakávania
a ciele.
Touto cestou by som chcela
poďakovať pánovi Jakubovi
Frunimu za firmu AGROTEC
SLOVENSKO s.r.o. a AGRI CS

SLOVAKIA s.r.o. a pánovi Ing.
Ivanovi Bednárikovi za firmu
ALBEX PLUS s.r.o. , bez ktorých
by sa táto stáž neuskutočnila.
Okrem pracovných povinností študenti spoznávali aj
krásu Slovenska a nášho kraja
v popoludňajších aktivitách.
Verím, že sa im odborná stáž

páčila a odišli spokojní a obohatení o nové odborné skúsenosti, pevne verím, že naša
spolupráca bude pokračovať
aj naďalej.

Ing. Marcela Kováčová,
Koordinátor projektu

Úspech študentov SOŠ obchodu a služieb na
celoslovenskej súťaži
SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach využíva
vzdelávacie programy JA Slovensko, ktoré podporujú
podnikateľské prostredie a ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie
sa na pracovnom trhu.

V rámci vzdelávacieho
programu Viac ako peniaze sa dňa 22. marca 2022
v Banskej Bystrici konala celoslovenská súťaž s názvom
Iuventa Innovation Camp.
Celodenná súťaž Innovation Camp predstavuje
pre študentov intenzívnu
skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné
schopnosti. Študenti pracovali v zmiešaných 4 členných tímoch na reálnej výz
ve, zameranej na finančnú
gramotnosť, ktorú vytvoril
organizátor súťaže. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou
porotou, ktorú tvorili zástupcovia komerčných bánk.

Súťaž bola priestorom pre
mladých, aby si precvičili svoje
komunikačné a prezentačné
zručnosti, vyskúšali si tímovú
prácu pri riešení zadanej výzvy. Súťaž im priblížila fungovanie reálneho podnikateľského prostredia.
SOŠ obchodu a služieb
v Zlatých Moravciach úspešne reprezentovali študenti 1.
A triedy – Eva Babocká, Filip
Očovay, Denisa Širková, Kristína Švolíková.
Veľmi nás teší, že súčasťou
tímu, ktorý sa umiestnil na
2. mieste bola aj žiačka SOŠ
obchodu a služieb – Kristína
Švolíková.
Srdečne blahoželáme.
Ing. G. Ondrejmišková
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PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE
MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté
Moravce SM_001/2017, účinných od 01.01.2017
v znení neskorších dodatkov vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so súpisným číslom 1330 (Daňový úrad - 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) zapísanej na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: služby,
n nebytové priestory o výmere 84,84 m2
nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so
súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej
vybavenosti“) na Ul. Duklianskej 2/A v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku - parcele
KN registra „C“, č. parcely 2490/2 o výmere 849
m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: služby, maloobchod,
kancelárske priestory,
n nebytové priestory o výmere 104,70 m2
nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so
súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej

vybavenosti“) na Ul. Duklianskej 2/A v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku - parcele
KN registra „C“, č. parcely 2490/2 o výmere 849
m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: služby, maloobchod,
kancelárske priestory,
n nebytové priestory o výmere 8,00 m2 nachádzajúce sa na prízemí v nehnuteľnosti –
stavbe so súpisným číslom 444 (Dom služieb),
na Ul. Sládkovičova 1 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcele KN registra
„C”, č. parcely 1885 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453
pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel
využitia prenajímaných nebytových priestorov: obchodné, kancelárske priestory, skladové priestory,
Lehota na predkladanie ponúk končí
dňa 24.05.2022 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)

V apríli nás
navždy opustili títo
Zlatomoravčania
Ondrej Dudáš
vo veku 79 rokov
Ladislav Egri
 vo veku 72 rokov
Ján Harangózo
 vo veku 81 rokov
Silvester Hók
 vo veku 78 rokov
Emil Hudák
 vo veku 62 rokov
Oldřich Kočtář
 vo veku 90 rokov
Františka Kočtářová
 vo veku 92 rokov
Anna Lukáčová
 vo veku 73 rokov
Anna Mášiková
 vo veku 92 rokov
Jozef Ondreáš
 vo veku 63 rokov
Ján Raniak
 vo veku 72 rokov


PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta

Oznam
Mesto Zlaté Moravce, zastúpené primátorom mesta
PaedDr. Dušanom Husárom, podľa ustanovenia § 4
ods.1 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
zzMaterskej školy, Štúrova 15, Zlaté Moravce
zzMaterskej školy, Žitavské nábrežie 1, Zlaté Moravce
zzZákladnej umeleckej školy, Janka Kráľa 4, Zlaté Moravce
Požadované kvalifikačné predpoklady, iné požiadavky ,
doklady potrebné k výberovému konanie a všetky informácie ohľadne výberového konania sú zverejnené na stránke
Mesta Zlaté Moravce.

Oznámenie:
Zlatomoravecký vinohradnícky spolok oznamuje vinohradníkom, záhradkárom a širokej verejnosti , že 28.5.2022 o 15:00
hod. sa budú konať slávnosti svätého Urbana.
Slávnosti budú zahájené sv. omšou pri kaplnke sv. Urbana
na viniciach pod Zlatomoraveckou kalváriou.
Po sv. omši výbor ZMVS zabezpečí občerstvenie v podobe
dobrého vína a gulášu pri hudobnej produkcii.
Výbor ZMVS
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pustiť ani vo vode, ani v krvi, ani v moči. Dá sa rozpustiť
iba v tukoch. To znamená, že sa ukladá v telesných orgánoch, ktoré tieto tuky obsahujú, ako je mozog, pohlavné
PÄŤ DÔVODOV, PREČO JE MARIHUANA DROGA
žľazy, slezina, pľúca a pečeň. Odbúravanie je také pomalé,
že i príležitostný konzument má drogu neustále v tele i po
dlhšej dobe (týždne, mesiace).
Marihuana, mnohými ľuďmi ospevovaná a mnohými zatracovaná. Už dlhšiu dobu je

JE TO NAOZAJ NEBEZPEČNÁ DROGA?

počuť debaty o tom, že by sa marihuana mala legalizovať, teda že by jej užívanie nebolo
trestné a bolo by povolené. Niekto s ňou má svoju vlastnú skúsenosť. Niekto ju užil a nič
sa nestalo. Niekto mohol mať „fajn“ pocit. A tak teda vzniká otázka, že prečo sa teda
kvôli marihuane robí toľko kriku. Nie sú tu snáď horšie drogy? NIE SÚ!

3. MARIHUANA VPLÝVA NA PSYCHIKU človeka. Vymenujme
iba niektoré – zraková halucinácia; spôsobuje poruchy pamäte a zmeny
osobnosti,
či nálad;
vyvoláva
úzkosť
a paniInformovanosť
o marihuane
je veľmi malá,
a aj keď nejaká
je, tak je
premiešaná
rôznymi protichodnými informáciami a niekedy i klamstvami. Z tohto dôvodu sme vybrali päť
ku;
zhoršuje
reakčný
čas.
praktických dôvodov, prečo je marihuana droga a to droga nebezpečná.

4. MARIHUANA VPLÝVA NA FYZICKÝ STAV človeka. Vymenujme iba niektoré – riziko ochorenia na rakovinu je 5 až
2. MARIHUANA SA, ako aj ďalšie drogy, UKLADÁ V TUKOCH. Hlavná účinná látka ma10-krát
vyššie
fajčiarov
rihuany
je THC
a tá sanež
nedáurozpustiť
ani vocigariet;
vode, ani v spôsobuje
krvi, ani v moči.poruchy
Dá sa rozpustiť iba v tukoch. To znamená, že sa ukladá v telesných orgánoch, ktoré tieto tuky
menštruačného
cyklu
a
poruchy
plodu;
deformuje
spermie
obsahujú, ako je mozog, pohlavné žľazy, slezina, pľúca a pečeň. Odbúravanie je také
pomalé,
i príležitostný
konzumentna
máneplodnosti
drogu neustále v tele
i po dlhšej
dobe (týžda týmžesa
môže podieľať
mužov;
spôsobuje
ne, mesiace).
nesprávne
delenie
buniek
a
vážne
dedičné
poškodenia.
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1. MARIHUANA JE, ako všetky ďalšie drogy (extáza, pervitín alebo napríklad aj alkohol),
JED. A preto marihuanové omámenie nie je nič iné než otrava.
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Skutočným riešením je poznať fakty a nie užívať drogy
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Potrebujete právnika? Mesto Zlaté
Moravce aj v mesiaci máj zabezpečí
bezplatné právne poradenstvo.
Mesto Zlaté Moravce
v spolupráci s Advokátskou kanceláriou CIMMERMANN aj v roku 2022
zabezpečuje pre obyvateľov, ktorí majú na území mesta a okresu Zlaté
Moravce trvalý pobyt,
bezplatné právne poradenstvo.

11. júna
2022
Nádvorie MsKS
Zlaté Moravce

Lipi &
Manky

Spomienkový vecer na

Obyvatelia môžu uvedenú
službu využiť v nasledujúcich
termínoch:
11.05.2022
(STREDA) 15:00 - 16:00
25.05.2022
(STREDA) 15:00 - 16:00

Máj 2022

Petra Lipovského a Petra Mankoveckého
Moderuje // Alena Pajtinková

Miesto:
Mestský úrad Ulica 1. mája
940, Zlaté Moravce
1. poschodie - zasadacia
miestnosť

MANKY BAND: ALENA PAJTINKOVÁ TOMÁŠ GREGA DANIEL
ŽULČÁK MAREK GEIŠBERG // LOAN // VYSKOČKO CHALAŇKO
TRIO // KRSTNÍ OTCOVIA // EMBRYO // CARPE DIEM // LUVVER
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ZLATÉ MORAVCE

TEKOV

Máj 2022

uvádza

1.5.2022
Nedeľa 16.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
1.5.2022
Nedeľa
18.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
3.-4.5.2022
Utorok
19.00
Streda
19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
6.-7.5.2022
Piatok
16.30
Sobota 15.30
vstupné: zľ. 4€ a 5€
6.-7.5.2022
Piatok
19.00
Sobota
20.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
7.-8.-9.5.2022
Sobota
18.00
Nedeľa
18.00
Pondelok 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
10.a12.5.2022
Utorok
19.00
Štvrtok 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
14.-15.5.2022
Sobota 17.00
Nedeľa 16.00
vstupné: 4€ a 5€
14.-15.5.2022
Sobota
19.00
Nedeľa 18.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
16.-17.5.2022
Pondelok 19.00
Utorok
19.00
vstupné: 4€ a 5€
19.-20.5.2022
Štvrtok 19.00
Piatok
18.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
20.-21.-22.5.2022
Piatok
20.00
Sobota 19.00
Nedeľa 18.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
21.-22.5.2022
Sobota
17.00
Nedeľa 16.00
vstupné: 4€ a 5€
23.-24.5.2022
Pondelok 19.00
Utorok
19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
26.-27.5.2022
Štvrtok
19.00
Piatok
19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
27.-28.--29.5.2022
Piatok
17.00
Sobota
17.00
Nedeľa
16.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
28.-29.5.2022
Sobota
19.00
Nedeľa
18.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
30.-31.5.2022
Pondelok 19.00
Utorok
19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

U
U

Máj 2022

SMRADI

Zlý vlk, žralok, piraňa, jedovatý had či tarantula bývajú v príbehoch zvyčajne tí zlí.
Lenže teraz sa stane opak a oni sa pre zmenu rozhodnú páchať dobro.

film USA
MP sl. dab.
100 min.

film ČR
PO ČOM MUŽI TÚŽIA 2
MN do 12 r.
Táto úspešná česká komédia s hviezdnym hereckým obsadením sa dočkala svojho
pokračovania. Súperenie ženského a mužského sveta je opäť veľmi zábavné a zaujímavé. 95 min.
film ČR
SRDCE NA DLANI
MN do 12 r.
Láske na veku, ani mieste nezáleží. Nikdy nevieme, kedy a kde nás stretne. Môžeme sa
zamilovať v škôlke, na dôchodku, na ulici, v parku. Komédia od tvorcov hitu Ženy v behu. 95 min.
film USA
JEŽKO SONIC 2
MP
Náš pichľavý hrdina je späť v našich kinách. Jeho súperom je opäť neodbytný zlosyn
122 min.
doktor Robotnik, ktorý sa senzačne vrátil na Zem z vyhnanstva.
slov. dab.
film USA
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRE ŠIALENSTVA
MN do 12 r.
V novom filme Marvel Studios posúva fantasy žáner do temnejšieho miesta. Dr. Strange 126 min.
sa s pomocou mystických spojencov postaví proti tajomnému novému protivníkovi.
slov. dab.
film SR
LÁSKA HORY PRENÁŠA
MN do 12 r.
V slovenskej romantickej komédii sa Alexin svadobný deň rúca priamo pred jej očami.
V krásnom horskom hoteli je všetko pripravené na svadbu, lenže ženích sa záhadne stratil. 85 min.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI

film SR
MN do 12 r.
93 min.

NEZLOMNÁ

film FRA
MN do 7 r.
92 min.
slov. dab.
film USA
MN do 12 r.
126 min.
slov. dab.

Príbeh je voľným pokračovaním úspešného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začína sa na
Silvestra, keď Marek požiada Hanu o ruku. Jej súhlas rozpúta bláznivý kolotoč udalostí.
V tejto animovanej rozprávke sníva Georgia o tom, ako sa stane požiarničkou. Nakoniec
sa prezlečie za chalana a prihlási sa k dobrovoľným hasičom. Jej sen sa začína plniť.

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRE ŠIALENSTVA

V novom filme Marvel Studios posúva fantasy žáner do temnejšieho miesta. Dr. Strange
sa s pomocou mystických spojencov postaví proti tajomnému novému protivníkovi.

film USA
PODPALAČKA
Hlavnou hrdinkou v hororovom thrilleri je 10-ročná Charlie, ktorá je iná ako ostatné deti. MN do 15 r.
94 min.
Na zápalenie vecí nepotrebuje zápalky ani zapaľovač, stačí že sa rozhodne, aby horeli.

VYŠEHRAD: FYLM

film ČR
MN do 15 r.
105 min.

ŽENY A ŽIVOT

film ČR
MN do 12 r.
87 min.

UŠIAK ČIKY A ŠKREČOK TEMNÔT

film BEL
MP
91 min.
slov. dab.
film FRA
MN do 12 r.
98 min.
český dab.

Bláznivá česká komédia, ktorá u našich západných susedov beznádejne vypredáva
kinosály. Bohémsky život Laviho nemá absolútne chybu. Prišiel, videl, pretiahol.
Je tu úsmevný príbeh dvoch úplne odlišných sestier Elišky a Ilony. Eliška je príliš dobrá
a Ilona zas veľmi akčná. Filmová komédia o začiatkoch, koncoch a šanciach.

U

Ušiak Čiky sa narodil z polovice ako kura a z polovice ako zajac. Je trochu
nemotorný, ale zato posadnutý deobrodružstvom, ktoré si chce naplno užiť.

ČO SME KOMU VŠETCI UROBILI?

Claude a Marie Verneullovci sú späť. A samozrejme s ich rozšírenou rodinou
sa stretávajú s celým radom nových problémov, ktoré su veľké a početné.

TOP GUN: MAVERICK

Viac než 30 rokov v službe. Dostal pochvaly a vyznamenania, ale napriek tomu ho nikdy
nepovýšili. Prečo? Je to jednoduché, predsa on je Maverick.

U

film USA
MN do 12 r.
131 min.
slov. dab.

TVOJA ZEM
film SR
10-ročný Riki utečie z domu a ocitne sa v úchvatnom paralelnom svete fantázie, kde sa
MP
opice a havrany rozprávajú ľudskou rečou a po zlatých púšťach sa potulujú úžasné stroje. 85 min.
film SR
LÁSKA HORY PRENÁŠA
MN do 12 r.
V slovenskej romantickej komédii sa Alexin svadobný deň rúca priamo pred jej očami.
V krásnom horskom hoteli je všetko pripravené na svadbu, lenže ženích sa záhadne stratil. 85 min.

FILM ROKA

Penelope Cruz, Antonio Banderas a Oscar Martinez sa spolu pokúsili natočiť
najlepší film v dejinách. Najlepšia režisérka, najlepší herci... najlepší nápad?

film SPA
MN do 12 r.
114 min.

Upozornenie! Pri ﬁlmoch, ktoré majú vstupné 5€, platí zľava 1€ (t.j. 4€ vstupenka) pre deti, študentov a ZŤP.

P r e d p r e d a j v s t u p e n i e k v ž d y 1 h o d . p r e d p r e d s t a v e n í m v MSKŠ.
zlatemoravce.info/program-kina-tekov
facebook.com/KinoTekovZlateMoravce
Digitalizáciu Kina Tekov finančne podporil Audiovizuálny fond.
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