Mesačník mesta Zlaté Moravce
ročník XXXII • číslo 6 • jún 2022 • cena: zdarma • web: zlatemoravce.eu

V tomto čísle:
Rekonštrukcia
ciest NSK
Nitriansky samosprávny
kraj v tomto období realizuje rekonštrukcie ciest II. a III.
triedy v okrese Zlaté Moravce, ktoré patria do vlastníctva
župy.
Čítajte na strane 2

Oprava
telocvične
Veľká rekonštrukcia za viac
ako 170-tisíc eur sa uskutočnila v telocvični Základnej školy
Robotnícka v Zlatých Moravciach v jarných mesiacoch.
Čítajte na strane 3

Biele
srdce
V piatok 20. mája 2022 zorganizovala Regionálna komora sestier a pôrodných
asistentiek v spolupráci s Nemocnicou AGEL Zlaté Moravce slávnostný seminár spojený
s prestížnym ocenením Biele
srdce.
Čítajte na strane 4

Deň
matiek
Druhá májová nedeľa je
dňom, kedy sa vzdáva pocta
všetkým matkám a materstvu. Sviatok Dňa matiek sme
8. mája 2022 oslávili aj v Zlatých Moravciach. Slávnostný
program sa uskutočnil v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu.
Čítajte na strane 7

Mesto Zlaté Moravce ocenilo
športovcov a osobnosti kultúry
Za úspechy, ktoré dosiahli v roku 2021, dostali ocenenie. Mesto Zlaté Moravce odovzdalo diplomy pre najlepších športovcov a osobnosti, ktoré sa pričinili o rozvoj
kultúry v našom meste.
Slávnostný akt odovzdania
ocenení sa uskutočnil v utorok 3. mája 2022 o 15.30 hodine v priestoroch obradnej
sály Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach.
Ceny odovzdal primátor
Zlatých Moraviec Dušan Husár spoločne s poslancom
mestského zastupiteľstva
a predsedom Komisie školstva, kultúry a športu Pavlom
Petrovičom.
„Blahoželám a prajem vám
veľa ďalších krásnych úspechov, rovnako tak športovcom i osobnostiam z oblasti kultúry,“ povedal primátor
Dušan Husár.

Ceny pre športovcov a osobnosti kultúry boli odovzdané
na základe ankety. Zlatomoravčania zasielali nominácie
so svojimi favoritmi priamo na
radnicu. Z týchto nominácií

Andrej Drahoš, Dušan Husár

boli vybratí tí najlepší, ktorí
dostali ocenenie.
Súčasťou slávnosti bol i krátky kultúrny program. Vystúpili
žiaci Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach.
Kompletný zoznam ocenených nájdete na strane 2.
Peter Klimant
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Zoznam ocenených
Športovci
Viktória Sališová
Horolezecký klub;
Timotej Ondrejka
Horolezecký klub;
Andrej Drahoš
Fitnes a kulturistika;
Jana Dobiašová
Pozemný hokej;
Tomáš Ďubek
FC ViOn
Zlaté Moravce – Vráble;

Marek Švec
FC ViOn
Zlaté Moravce – Vráble;
Ivana Cigáňová
JK pri NŽ v Topoľčiankach –
voltížny oddiel;
Roman Jakubička
FC ViOn
Zlaté Moravce – Vráble;
Futbalový tím PFA ViOn
U 19
FC ViOn
Zlaté Moravce – Vráble.

Osobnosti kultúry
PhDr. Miroslav Pius
Ocenenie primátora mesta
za celoživotný prínos
v oblasti kultúry.
Jozef a Irena Venceloví
Za úspešné vedenie
FS Kolovrátok.
Viera Tomová
Za úspešné propagáciu
kultúrneho dedičstva
nášho regiónu.

Vladimír Rumanko
Za úspešné vedenie
FS Zlatomoravčianka.
PaedDr. Ivan Meňhart
Za úspešnú reprezentáciu
mesta v oblasti fotografia
a výtvarná činnosť.
Mgr . Elena Waltersteinová
Za úspešnú reprezentáciu
mesta v oblasti folklóru.
Dr. Štefan Rakovský
In Memoriam. Za rozvoj
múzejníctva v meste.
Juraj Šabík
Za úspešnú reprezentáciu
mesta v oblasti kultúry.
František Horniak
Za reprezentáciu mesta
na poštovej známke.

Nitriansky samosprávny kraj rekonštruuje cesty
nášho mesta a regiónu
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v tomto období
realizuje rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okrese Zlaté
Moravce, ktoré patria do vlastníctva župy.
Podľa vyjadrenia podpredsedu NSK a poslanca Národnej rady SR Mariána Kéryho
v súčasnosti prebieha rekonštrukcia ciest II. a III. triedy, ktoré patria do vlastníctva župy.
„V minulosti pri výstavbe závodu Jaguar Land Rover prišlo
k poškodeniu viacerých úsekov ciest. Spoločnosť MH Invest sa zaviazala, že tieto poškodené úseky zrekonštruuje,
a preto poverila Slovenskú
správu ciest, aby verejným
obstarávaním vybrala zhotoviteľa. Víťazným uchádzačom

sa stala skupina dodávateľov
Strabag s.r.o. a Doprastav a.s..
Trvalo to síce dlhšie, ale som
rád, že v tomto období došlo k samotnej realizácii. Išlo
o nasledovné úseky: Zlaté Moravce – cesta III/1621 – Topoľčianky-Hostie v dĺžke 3,3 km;
Zlaté Moravce – cesta III/1620
– Machulince – Topoľčianky
v dĺžke 1 km; Zlaté Moravce –
cesta III/1622 – Žitavany – Machulince v dĺžke 1,7 km; Zlaté
Moravce ( okružná križovatka
pri OD Tekov) – cesta II/511
– Zlaté Moravce – Žitavany

v dĺžke 1,4 km; Zlaté Moravce – cesta III/1626 – križovatka
Prílepy, križovatka I/65 Zlaté
Moravce v dĺžke 1 km,“ povedal Marián Kéry.
Ako ďalej uviedol, v súčasnosti prebieha aj „Modernizácia vybraných úsekov ciest
II. triedy v okrese Zlaté Moravce“, ktorú realizuje spoločnosť
Metrostav DS a.s. v celkovej
dĺžke 6,6 km. Ide o nasledovné úseky: Cesta II/511 – Topoľčianky – križovatka na Žitavany; Cesta II/511 – Okružná
križovatka pri Mestskom úrade v Zlatých Moravciach –
cesta I/65; Cesta II/511 – križovatka na Žitavany – Zlaté
Moravce.

Zaujímalo nás, či kraj plánuje
pokračovať v opravách svojich ciest aj naďalej. „V tohtoročnom rozpočte NSK bolo
vyčlenených 7 miliónov eur
na „Zvýšenie bezpečnosti na
cestách II. a III. triedy na rok
2022“. V našom okrese sa to
týka nasledovných úsekov
ciest: III/1613 Zlatno v dĺžke
1,5 km; III/1614 Zlaté Moravce
(železničné priecestie) – Hosťovce v dĺžke takmer 2 km
a III/1625 Zlaté Moravce – ulica SNP – extravilán v dĺžke 0,8
km,“ odpovedal Kéry.

Peter Klimant
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Rekonštrukcia sociálnych zariadení, šatní
a strechy telocvične
Veľká rekonštrukcia za viac ako 170-tisíc eur sa uskutočnila v telocvični Základnej školy Robotnícka v jarných mesiacoch.
O rekonštrukcii informovala Miroslava Kováčová, vedúca Oddelenia strategických
činností na Mestskom úrade
v Zlatých Moravciach. Podľa
jej slov získalo mesto na projekt dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 86 001
eur. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú
sumu 172 002 eur. Spolufinancovanie vo výške 86 001
eur je hradené z rozpočtu
mesta.
Zámerom projektu je modernizácia a komplexná
rekonštrukcia niektorých
priestorov telocvične a rekonštrukcia strechy telocvične.

„O bnov a v nútor ných
priestorov telocvične zahŕňa
rekonštrukciu povrchových
úprav, sanity a zdravotechniky sociálnych priestorov
v celej časti objektu. Nové
omietky, nové podlahy,
svietidlá, dverné krídla. Rekonštrukcia sa týka výmeny
všetkých zariaďovacích predmetov (wc misa, umývadlo,
pisoár, výlevka a i.), výmena
povrchových úprav (podlahy, steny), výmeny omietok, svietidiel, vypínačov,
dverí, zárubní na telocvični,
sprchových a umývadlových
batérií a zrealizovanie výmeny fixných okien v riešených

priestoroch. Výmena drevených presvetľovacích okien vo
vnútri objektu za nové plastové fixné okná,“ povedala Kováčová.
Obnova vnútorných priestorov telocvične rieši aj výmenu existujúcich článkových
vykurovacích telies za nové
panelové vykurovacie telesá. Z dôvodu havarijného

stavu strešnej krytiny na telocvični sa pristúpilo aj k jej
rekonštrukcii. „Zároveň jej zateplením sa zlepšia aj jej tepelno-technické vlastnosti,“
dodala Kováčová.
Rekonštrukcia telocvične
bola ukončená v závere mája
2022.
Peter Klimant

Spoločnosť Secop darovala mestu Zlaté Moravce
tisíc testov na ochorenie Covid-19
Zástupcovia spoločnosti Secop s.r.o. sa stretli s primátorom Zlatých Moraviec Dušanom Husárom vo štvrtok 19.
mája 2022 na pôde Mestského úradu v Zlatých Moravciach.
Dôvodom stretnutia bolo
odovzdanie daru – tisíc testov
na ochorenie Covid-19. „Tento
dar sme sa rozhodli venovať

mestu Zlaté Moravce najmä
preto, lebo sme najväčším
zamestnávateľom v rámci
regiónu Zlatých Moraviec.

Veronika Oslancová, Dušan Husár

Cítime spolupatričnosť
s tým, čo sa dialo a ešte stále sa deje. Vieme, že mesto
Zlaté Moravce k tomuto daru
pristúpi zodpovedne a využije ho na dobrú vec,“ povedala zástupkyňa spoločnosti
Secop Veronika Oslancová.
Primátor Dušan Husár vyslovil poďakovanie za tento dar. Zároveň prezradil, že
testy budú využité napríklad v Zariadení opatrovateľskej služby Zlaté Moravce, v mestských škôlkach či
v Technických službách Zlatých Moraviec. „Ceníme si
túto pomoc a ďakujem spoločnosti Secop za darované
testy,“ povedal.
Spoločnosť Secop podľa v yjadrenia Veronik y

Oslancovej plánuje aj v budúcnosti spolupracovať so
zlatomoraveckou samosprávou, napríklad aj dodaním
ďalších testov, ak to bude situácia vyžadovať. „Chcem
pánovi primátorovi poďakovať za výbornú spoluprácu a koordinovaný postup
pri našich všetkých aktivitách, ktoré sme spoločne
robili. Želám mu veľa úspechov, aby bol naďalej skvelou oporou vo svojej pozícii
pre celé mesto,“ vyjadrila sa
Oslancová.

Peter Klimant
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Zdravotné sestry si prevzali ocenenie Biele srdce
V piatok 20. mája 2022 zorganizovala Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek (RK SaPA ) v spolupráci s Nemocnicou AGEL Zlaté Moravce slávnostný seminár spojený s prestížnym ocenením Biele srdce. Slávnosť
sa uskutočnila v jednom zo zlatomoraveckých hotelov.
Ocenenia boli odovzdané
v rámci slávnostného celodenného semináru sestier
a pôrodných asistentiek.
Ceny odovzdali zástupcovia
RK SaPA, zástupcovia Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a primátor mesta Zlaté
Moravce Dušan Husár.
„Biele srdce je ocenením
vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu
a ducha ošetrovateľstva. Je
to prestížne ocenenie, ktoré udeľuje Komora sestier
a pôrodných asistentiek.
Vyjadruje tak svoje uznanie členom Komory,“ povedala prezidentka RK SaPA
Eva Pacalajová.
Ceny sa udeľujú na základe návrhov, ktoré môžu
predkladať Rade Komory

organizácie rôzneho charakteru, nemocnice, ale aj
jednotlivci, či pacienti. Rada
následne z návrhov vyberie
podľa stanovených kritérií
laureátov ocenenia.
V roku 2022 získali prestížnu cenu Biele srdce tieto
osobnosti: V kategórii Sestra z praxe bola ocenená
Anna Drgoňová – sestra
pracujúca na oddelení dlhodobo chorých v Zlatých
Moravciach, Erika Nemcová
– sestra pracujúca na dermatologickej ambulancii
v Zlatých Moravciach, Ingrid Szabová – sestra pracujúca na hematologicko
- trnasfúznom oddelení
v Nitre, Zuzana Červená –
sestra pracujúca na oddelení vnútorného lekárstva
v Zlatých Moravciach.

V kategórii Sestra – mana
žérka bol ocenený Karol Szendrei, ktorý pracuje ako vedúca
sestra pre oddelenie dlhodobo chorých v Zlatých Moravciach a Jaroslava Sucháňová, ktorá pracuje ako vedúca
sestra Dialyzačného strediska
v Nitre.
„Prajem všetkým kolegyniam a kolegom veľa zdravia
a vzájomného porozumenia
na pracoviskách. Prajem im,
aby cítili podporu aj od vládnych činiteľov, ktorí rozhodujú
o tom, ako budú zdravotníci

odmeňovaní a aj o tom, aké
podmienky budú mať na
svojich pracoviskách. Nech
sa takto o rok v zdraví znovu
stretneme,“ vyjadrila sa Pacalajová.
Zároveň poďakovala za spoluprácu Nemocnici AGEL Zlaté
Moravce, všetkým sponzorom
a deťom zo Základnej školy na
Mojmírovej ulici pod vedením
riaditeľky Viery Strieškovej za
kultúrny program.

Peter Klimant

K Soche partizána položili vence
Ôsmeho mája si každoročne pripomíname Víťazstvo
nad fašizmom. Spomienkové stretnutie sa uskutočnilo aj
v Zlatých Moravciach, v dvojdňovom predstihu, v piatok
6. mája 2022 na Námestí hrdinov pri Soche partizána.

Milan Galaba, Dušan Husár, Marián Kéry

Pietnu akciu pripravilo mesto
Zlaté Moravce v spolupráci
s Mestským strediskom kultúry
a športu a Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB).
Program začal o 14.00 hodine.
Stretnutia sa zúčastnil poslanec Národnej rady SR a podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Marián Kéry,
poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja Marta Balážová
a Milan Galaba, primátor mesta Dušan Husár, poslanci Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach, predseda ZO SZPB
Ivan Malý a ďalší pozvaní hostia.
Na stretnutí vystúpili so

svojimi príhovormi Marián
Kéry a Dušan Husár. Obaja
rečníci zúčastneným ľuďom
pripomenuli v krátkosti hrôzy
vojny a zdôraznili, aké je dôležité nezabúdať na svoje dejiny. „Na to, aby zlo zvíťazilo,
stačí, aby tí dobrí boli ticho
a nerobili nič. Zamyslime sa
nad týmito slovami, aby sme
na Slovensku už nikdy nemuseli zažívať útrapy vojny,“ povedal Kéry.
Po príhovoroch sa zúčastnený dav presunul k Soche
partizána, kde ľudia položili
na znak úcty kvetinové vence.
Peter Klimant

Strana 05

SPRAVODAJSTVO

Jún 2022

S láskou a pokorou sa takmer polstoročie stará
o pacientov zlatomoraveckej nemocnice
Poznajú ju stovky pacientov a ona zostáva skromná
a ku každému pristupuje s úctou, ochotou a pochopením.
Aj teraz, keď by si mohla užívať voľno na dôchodku, zvolila si, že naďalej bude pomáhať pacientom Nemocnice
AGEL Zlaté Moravce.
Myšlienka, že pomohla
druhému, ju hreje pri srdci.
Od malého dievčatka sa riadi
heslom, že človek poctivou
prácou ďalej zájde. Rada si
prečíta dobrú knihu, venuje
sa ručným prácam a záhradke, je milujúcou manželkou,
matkou a babičkou. Prosím,
zoznámte sa so zdravotnou
sestrou Martou Čulíkovou.
Do zlatomoraveckej nemocnice nastúpila pred
takmer 50 -t ymi rokmi,
v júni v roku 1975, tesne po
ukončení Strednej zdravotníckej školy v Nitre. Dňa
12. mája 2022, počas Medzinárodného dňa sestier
a pôrodných asistentiek, jej
vedenie zlatomoraveckej
nemocnice s kyticou kvetov a malým darčekom vyjadrilo poďakovanie za roky
s láskou „odslúžené“ v nemocnici.
„Bolo to veľmi dávno, vy si
nato už asi ani nepamätáte“
s úsmevom na perách začína
rozhovor sestrička chirurgického oddelenia pani Marta
Čulíková. „Začínala som tak
dávno, keď nemocnica bola
v správe niekdajšieho OÚNZ
Nitra,“ dodáva M. Čulíková.
Pre povolanie zdravotnej
sestry bola rozhodnutá od
detstva a nikdy nad iným
ani neuvažovala. „Práca
zdravotnej sestry ma fascinovala, pretože prinavracia
zdravie chorým ľuďom. Mala
som vytýčený svoj cieľ, stať
sa sestrou a za tým som si
išla,“ rázne dodala sestrička

Martuška. Ako mladé, neskúsené a napriek tomu veľmi
odhodlané dvadsaťročné
dievča nastúpila do zlatomoraveckej nemocnice na
infekčné oddelenie pod vedenie primára Stejskala. „Dostala som sa do kolektívu,
ktorý ma hneď prijal a snažil
sa mi od začiatku pomáhať
svojimi radami a skúsenosťami, čím som sa stala plnohodnotnou členkou ich
kolektívu,“ dojato pokračuje
rozprávanie sestrička Čulíková. Na krátky čas boli jej
cesty prepojené aj s milovaným detským oddelením.
Aj túto prácu vykonávala
s nesmiernou láskou, keďže odbor, ktorý na strednej
zdravotnej škole vyštudovala, bol detská sestra. Neskôr,
v roku 2000, kedy bolo infekčné oddelenie zrušené,
ju vedenie presunulo na chirurgické oddelenie. „Z práce
na chirurgii som mala veľmi
veľkú obavu a rešpekt, pretože je odborne úplne odlišná ako tá na infekčnom,
či detskom oddelení,“ pokračuje svoje rozprávanie sestra
Čulíková. „Ale asi som mala
v živote šťastie, pretože opäť
som sa dostala do kolektívu so skvelými ľuďmi, ktorí
ma prijali, a v ktorom som
dodnes,“ dodáva M. Čulíková.
Pri otázke, na ktorého z kolegov si aj po takmer pol
storočí spomína najčastejšie, s dojatím a trasúcim sa
hlasom uvádza: „Najviac si

spomínam na vrchnú sestru
Kazíkovú, ktorá bola prísna.
Hneď po príchode na infekčné oddelenie mi dávala najavo, že sa musím prispôsobiť
pravidlám, najmä jej pravidlám“, zároveň vyzdvihla
ňou zavedený poriadok na
oddelení, „dnes prácu pod
jej vedením vôbec neľutujem, lebo si myslím, že sa
zo mňa stala sestra, ktorá sa
vždy snaží odviesť prácu čo
najlepšie,“ dodáva sestrička
Čulíková. ,,Tak práca s ľuďmi, ako aj povolanie sestry
vždy bolo náročné, najmä
psychicky. Mala som rôznych
pacientov, dobrých aj zlých,
milých i náročnejších. Vždy
mi však v pamäti utkveli práve tí komplikovaní pacienti,
či už z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti
alebo pre ich zložitú povahu,“ pokračuje M. Čulíková.
Týmto rozprávaním ju spomienky zaviedli k pacientovi,
ktorého by si neprial žiadny zdravotník. Bol mladý, zlý
a arogantný a nedodržiaval
pokyny ošetrujúceho personálu. „Časom, po jeho odchode z nemocnice, sme sa

stretli v meste. Vtedy sa mi
prihovoril a dokonca sa mi
za svoje nevhodné správanie dodatočne ospravedlnil.
To ma veľmi dojalo a potešilo,“ dodáva Martuška Čulíková. A ako si spomína na
oslavy Medzinárodného dňa
sestier v minulosti? „Tento
deň je „iný“, je to deň, kedy
vám slovo ĎAKUJEM povie
lekár aj primár, a to ma veľmi
teší,“ dojato uviedla p. Čulíková. Aký odkaz chce zanechať sestra Čulíková budúcej generácii sestier? „Práca
zdravotnej sestry je krásna,
namáhavá a vyžaduje si najmä trpezlivosť a úctu k starším. Tiež ochotu pomáhať,
mať vedomosti a zodpovednosť, pretože pracujete
s chorými, ktorí sú na vás
odkázaní,“ s pokorou na záver dodáva Marta Čulíková,
sestra chirurgického oddelenia Nemocnice AGEL Zlaté
Moravce.

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK
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Sedavý spôsob života, nedostatočná pohybová
aktivita - trend 3. milénia
Desiaty máj je dňom, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila za Svetový deň Pohybom ku
zdraviu. Poukazuje na súčasný sedavý spôsob života
a nedostatočnú pohybovú aktivitu ako rizikový faktor
mnohých chronických neprenosných ochorení. Rozhovor s lekárkou Danou Polákovou z oddelenia fyziatrie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL
Zlaté Moravce vám zodpovie na otázky a najmä poradí
mať zdravší chrbát, srdce a psychiku.
Ak by ste mali túto tému
zhodnotiť vo všeobecnosti – hýbu sa Slováci dostatočne?
V dôsledku koronakrízy,
ale i pred tým, sa Slováci
všeobecne hýbali menej, ako
by bolo potrebné, čoho dôkazom sú civilizačné ochorenia ako obezita, hypertenzia,
metabolické a vertebrogénne, teda ochorenia chrbta.
V niektorých civilizačných
ochoreniach - napr. kardiovaskulárnych je Slovensko na
popredných miestach. Okrem
nedostatku pohybu sa však
na tom samozrejme podieľa
aj nesprávna strava.
Koľko pohybu potrebuje vo voľnom čase človek,
ktorý pracuje v kancelárii?
Koľko naopak niekto, kto
pracuje manuálne?
WHO vo všeobecnosti odporúča minimálny pohyb 30
minút denne v akejkoľvek
forme, najlepšie na čerstvom
vzduchu. Manuálne pracujúci
človek si mylne myslí, že má
dostatok pohybu, väčšinou je
to pohyb stereotypný a spôsobujúci jednostranné preťažovanie pohybového aparátu.
Takýmto ľuďom je odporúčané kompenzačné, väčšinou
špeciálne rehabilitačné cvičenie, ktoré by tieto poruchy odstraňovalo. Pri sedavej práci je
odporúčaná akákoľvek forma

pohybu, a to tých minimálne
30 minút denne.
Aké zdraviu prospešné
aktivity či športy odporúčate?
V súčasnosti, pri nedostatku
pohybu u ľudí, sa odporúča
akýkoľvek šport v rámci zvyšovania pohybovej gramotnosti.
Existujú viac vhodné a menej
vhodné druhy športu závisiace od typu človeka a jeho
práce. Fyzicky ťažko pracujúci
ľudia by sa nemali preťažovať
napríklad v posilňovni, skôr
by bolo pre nich prospešné
plávanie a bicyklovanie. Ľudia s ochabujúcim svalstvom,
spôsobeným sedavou prácou,
by sa mohli venovať náročnejším a dynamickejším športom, ktoré by posilňovali ich
svalový aparát. Vhodná je už
spomenutá posilňovňa, tenis
alebo kolektívne športy.
Aké zdravotné komplikácie môžu nastať, ak máme
sedavý spôsob života?
Pri sedavom spôsobe života
okrem ochabovania svalového aparátu s dôsledkom bolestí chrbtice vznikajú aj iné
závažnejšie ochorenia, ako sú
hemoroidy, varixy, dokonca je
zvýšené riziko nádorov hrubého čreva, obezita a s tým súvisiaca znížená výkonnosť
kardiovaskulárneho a dýchacieho systému a porucha

Dana Poláková
metabolizmu, zvyšuje sa napríklad cholesterol.
Čo všetko sa s naším telom stane, keď sa rozhodneme viac sa hýbať a ,,menej sedieť“?
Na túto otázku je odpoveďou pravý opak k predošlej
zodpovedanej otázke. Zlepší
sa činnosť kardiovaskulárneho systému a zvýši sa pľúcny
objem, zlepší sa peristaltika
a funkcia tráviaceho systému.
Zosilnie svalová sila svalového
aparátu, čím sa menej opotrebovávajú kĺby a nevznikajú tak
bolesti chrbtice.
Ako ovplyvňuje nedostatok pohybu ľudskú psychiku?
Pohyb ovplyvňuje našu
psychiku tým, že sa pri ňom
uvoľňujú endorfíny - hormóny

šťastia, takže nám zlepšujú náladu. Pôsobí antidepresívne,
uvoľňuje stres, lebo väčšinou
pohyb vykonávame v prírode,
ktorá má sama o sebe relaxačný vplyv.
Stretávate sa v ambulancii často s pacientami, ktorí
nemajú k pohybu či športu
žiadny vzťah?
Bohužiaľ, v našich ambulanciách končia práve takíto
pacienti, pretože v dôsledku zanedbávania pohybu sa
u nich vyskytujú rôzne choroby, a preto vyhľadávajú lekárov. Takže môžeme skonštatovať, že pacientov, ktorí
nemajú vzťah k pohybu, je,
žiaľ, veľmi veľa.
Mgr. Martina Pavliková
hovorkyňa skupiny
AGEL SK
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Oslava Dňa matiek v Zlatých Moravciach
Druhá májová nedeľa je dňom, kedy sa vzdáva pocta
všetkým matkám a materstvu. Sviatok Dňa matiek sme
8. mája 2022 oslávili aj v Zlatých Moravciach. Slávnostný program sa uskutočnil v divadelnej sále Mestského
strediska kultúry a športu.
Podujatie začalo o 15.00
hodine. V jeho úvode privítal všetky prítomné mamičky primátor Zlatých Moraviec
Dušan Husár.
„Ja vám ďakujem za výchovu
vašich detí, starým mamám
ďakujem za výchovu vnúčat
či dokonca pravnúčat. Určite vaše deti a vnúčatá sa na
vás tešia. Stále viete, čo im dať.
Nemyslím materiálne veci, ale
to duchovné. Preto vám patrí
veľká úcta a veľká vďaka. Prajem vám najmä veľa zdravia,
pohody v rodine a deti, na
ktoré budete hrdé,“ povedal
primátor.

V rámci viac ako hodinového
kultúrneho programu vystúpili deti Základnej umeleckej
školy, Centra voľného času,
materských a základných škôl
nášho mesta. Na konci podujatia boli všetky mamičky obdarované kvetom.

Deň matiek
Deň matiek sa oslavuje v desiatkach krajín po celom svete.
Tento sviatok vznikol na počesť všetkých matiek v snahe
vyjadriť vďačnosť za energiu
a úsilie, ktoré vynakladajú pri
výchove detí. Druhá májová

nedeľa bola vyhlásená za oficiálnu oslavu Dňa matiek 8.
mája 1914 v USA, odkiaľ sa ďalej šírila do celého sveta.
V Československu sa Deň
matiek začal oslavovať v roku
1923, a to najmä zásluhou
Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka. V 50.

rokoch boli oslavy Dňa matiek v komunistickom Československu nahradené marcovým Medzinárodným dňom
žien. Tradícia Dňa matiek bola
na Slovensku obnovená až po
roku 1989.

uctiť naše mamy, mamky mamičky…Všetkým mamám vo
svojom mene poďakoval za
lásku a obetu, za život, ktorý
nám dali a poprial im ešte veľa
zdravia a radosti do ďalších dní.
Každá prítomná mamička dostala ako pozornosť karafiát.
V ďalšom programe vystúpil spevácky súbor Kolovrátok
s piesňami pre mamu. Potom
nasledovalo vstúpenie detí
z Materskej školy, ktoré pod vedením pani riaditeľky Zuzany
Šalingovej a pani učiteľky Anny
Zelenkovej pripravili s detičkami kyticu prianí, básní, piesní
a tancov.
Na oslave sa predstavila aj
Adelka Šalingová, žiačka 4.B
triedy ZŠ Pribinova, ktorá na
keyboarde zahrala tri skladby
zo svojho repertoáru.
Potom na pódium vystúpil
opäť Kolovrátok a veselými

piesňami a nejakým vtipom
doplnil program popoludnia. Do vystúpenia sa prihlásilo aj dievčatko z Ukrajiny Renata Kuyanova, ktorá pridala
skladbičku na zobcovej flaute.
O záverečnú časť programu,
ako sa to stalo zvykom, sa postaral Janko Ďurech, ktorý svojou hrou na akordeón zahral
piesne, ktoré patria ženským
menám, a teda aj všetkým mamám.
Všetci prítomní sa pohostili
zákuskom, pagáčikom, kávičkou, či pohárikom dobrého
vínka, a tak so spomienkami
pekne prežitého nedeľného
popoludnia sa pomaly rozišli
domov.
O občerstvenie sa postarali
členky speváckeho súboru, za
čo im patrí vďaka.

Peter Klimant

Deň matiek v Prílepoch
Po nútenej odmlke sa v druhú májovú nedeľu otvorili
dvere kultúrneho domu v Prílepoch. Sála sa pomaly, ale
isto začala napĺňať mamkami, babkami… a hosťami.
Výzdoba nasvedčovala, že sa bude sláviť Deň matiek.

Po úvodnej básni, ktorú predniesla Anežka Krausová sa pár
slovami prihovoril viceprimátor Marek Holub, ktorý privítal
hostí – pána primátora Dušana Husára s manželkou a pani
Dagmar Chrenkovú – vedúcu oddelenia školstva

a sociálnych vecí mesta Zlaté
Moravce.
Primátor sa prihovoril všetkým prítomným a vyjadril radosť nad skutočnosťou, že sa
opäť môžeme stretnúť na takýchto milých akciách a podujatiach, kde si môžeme verejne

Zuzana Šalingová
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Noc múzeí a galérií
Kultúrne leto v Zlatých Moravciach ožilo aj tohto roku
celoeurópskym podujatím Noc múzeí a galérií organizované pod patronátom Rady Európy, ktorého zmyslom
je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo
našich predkov pre jeho ochranu a záchranu budúcim
generáciám.
Expozitúra Ponitrianskeho
múzea v Zlatých Moravciach
bola aj Dňom otvorených
dverí sprístupnená verejnosti v piatok 13. mája 2022 za
spolupráce s Mestským strediskom kultúry a športu v Zlatých Moravciach a podporou
Nitrianskeho samosprávneho
kraja.
Kultúrne podujatie otvorili žiaci 4. a 5. ročníka zo
ZŠ Robotnícka divadelným
predstavením Čin-čin na
motívy rozprávok Ľudmily Podjavorinskej pod vedením Mgr. Zuzany Hatiarovej.
Podujatie nadväzuje na výstavu bábok Z rozprávky do
rozprávky zo Starého divadla
Karola Spišáka v Nitre určenú
pre najmenších divákov, ktorá
v Múzeu v Zlatých Moravciach
potrvá do 26. júla 2022.
Kaštieľ Migazziovcov,
Národná kultúrna pamiatka s množstvom historických pamiatok uložených
v mestskom múzeu, pripomína bohatú minulosť Zlatých Moraviec.
Zaujímavými oddeleniami
kultúrneho dedičstva horného Požitavia so zbierkami
zbraní, archeológie, paleontológie, hornín a minerálov
sprevádzali návštevníkov lektorky múzea pani Viera Tomová a Mgr. Ivana Valkovičová.
V prírodovednej expozícii vítala návštevníkov ukážkami
nezvyčajnej zoológie (živé
znázornenie mikrosveta)

zábavnou formou a výstavkou rôznych živočíchov
zoologička Ing. Hana Husárová, PhD. V spoločenskovednej
expozícii ponúkala Mgr. Dominika Juricová k nahliadnutiu
zbierku starej tlače fotografií
v knižnom vydaní, ako napríklad Zlaté Moravce a okolie
v dobových pohľadniciach
od Pavla Pečadného, Mariána Tomajku a pod..
Veľký záujem návštevníkov vzbudilo otvorenie
podzemných priestorov
kaštieľa rodiny Migazzi,
ktoré bývajú sprístupnené
verejnosti iba raz do roka.
V tento deň sa k návštevníkom prihovára sám gróf Viliam
Migazzi s celou svojou rodinou. Posledného potomka talianskeho šľachtického rodu
a Tekovského župana herecky
stvárňuje už roky v divadelnom vystúpení Marián Tomajko a jeho manželku Antóniu
Migazzi, rodenú Marczibányi
Anna Urbanovičová. Gróf Migazzi mal 6 dcér, Irmu, Eugéniu, Vilmu, Antóniu a ďalšie

dve dcéry Margita a Melánia
sa nedožili dospelosti. O svojom zaujímavom živote porozprávala najskôr najstaršia dcéra Irma, (Klaudia Ivanovičová),
ktorá sa vydala za Imricha
Erdödyho, majiteľa hlohoveckého panstva a svetoznámych
kúpeľov Piešťany. Druhá Migazziho dcéra Eugénia (Anna
Kiššová) bola manželkou grófa
Karola Forgácha a matkou posledného Forgácha, majiteľa
hradu Jelenec Gýmeš. Tretia dcéra Vilma (Mária Šabová)
bola manželkou grófa Huga
Oberndorfa, ktorému patrili
Kúpele Dudince. Najmladšia
dcéra Antónia (Jana Hullová)
uzavrela manželstvo s barónom Štefanom Ambrózym,
ktorý dostal ako svadobný
dar veľkostatok vo Vieske nad
Žitavou, kde si postavili kaštieľ
a založili svetoznáme Arborétum Mlyňany.

Ďalšie sprievodné akcie
dňa múzejníkov a galeristov.
Na nádvorí kaštieľa bola pre
návštevníkov pripravená aj
ukážka ryžovania zlata tradičným spôsobom panvicou za
asistencie Juraja Jenisa zo Zlatých Moraviec. Ďalším zaujímavým podujatím bola názorná
práca reštaurátorky Mgr. Lívie
Šumichrastovej, ktorá sa zaoberá renováciou zbierkových
predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty Ponitrianskeho
múzea pod názvom Obnovené reštaurovaním.
Návšteva Národnej kultúrnej pamiatky Slovenska, Mauzóleum rodiny
Migazziovcov s pietnym
parkom.
V interiéri hrobky grófa Viliama
Migazziho a jeho manželky Antónie dominuje oltár z bieleho
carrarského mramoru a v strede dva sargofágy z čierneho rakúskeho mramoru, v ktorých odpočívajú poslední Migazziovci.
Na oltárnej menze sa nachádza
trojuholníkový nástavec s vykladaným obrazom kalvárie. Erbom
Migazziovcov boli symboly slnka a veže. Návštevníkov mauzólea sprevádzal regionálny historik Marián Tomajko.
Anton Kaiser
Zdroj: Ponitrianske
múzeum v Nitre
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Cnosť žije aj po smrti
V Mauzóleu rodiny Migazzi v Zlatých Moravciach sa
konala v piatok 20. mája 2022 svätá omša za zosnulých členov rodiny Migazzi, ktorú celebroval kaplán Michal Zajac s diakonom Jánom Očovayom, miništrantmi
z Rímskokatolíckeho farského úradu v Zlatých Moravciach a organistom Štefanom Turzom.
Vzdanie úcty patrilo príslušníkom rodu Migazzi pochádzajúcich z Wallu a Sonnethurmu vo Švajčiarskych Alpách,
ktorí boli podporovateľmi
chudobných, opustených detí
a svetských patrónov kostolov,
farského kostola sv. Michala Archanjela v Zlatých Moravciach
a kostolov v obciach Kozmálovce, Nemčiňany, Nový Tekov,
Starý Tekov a Veľké Chrášťany.
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. Prvý z rodiny Migazzi
v našom meste pôsobil kardinál Bartolomej Anton Migazzi
(1714-1803),Migazzi, viedenský
arcibiskup, Vácovský biskup,
vyslanec španielskeho kráľa
Ferdinanda VI. a legát pápežov Klementa XIII., Benedikta
XIV. a Pia VI. Z lásky k nášmu

mestu a ľudu prideľoval pôdu
chudobným. Zaslúžil sa o stavby a prestavby vyše 100 kostolov, financované boli z výnosov jeho majetkov, ku ktorým
patrili aj stavby nemocníc, sirotincov a domovy pre starých
kňazov.
Gróf Viliam Migazzi (18301896), posledný potomok talianskeho šľachtického rodu,
tekovský župan a poslanec
snemu, nositeľ rádu sv. Štefana, svetského patróna farského
kostola sv. Michala Archanjela
a ďalších kostolov v Tekovskej
župe, zakladateľ sirotinca, bol
predsedom Karpatského spolku turistov v Dolnom Smokovci a predsedom uhorského rybárskeho zväzu.

Spomienková
sv. omša v Mauzóleu
Mauzóleum v pamiatkovej
zóne mesta Zlatých Moraviec,
v ktorom sa nachádza hrobka

grófa Viliama Migazziho a jeho
manželky Antónie, je Národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska, ktoré býva sprístupnené verejnosti štyrikrát do roka.
Bolo to už 136 spomienkové
podujatie a k tým posledným
patrila v roku 2009 za zomrelých príslušníkov rodu Migazzi,
za zosnulú Elizabeth Hardegg,
manželku pravnuka Viliama
Migazziho, za grófa Imricha
Erdödyho a v roku 2016 spomienková sv. omša k 130. výročiu úmrtia grófky Antónie
Migazzi.
Spomienkovú sv. omšu

otvorila ženská Spevácka skupina Zlatomoravčianka pod
vedením harmonikára Vladimíra Rumanka.
Kultúrneho podujatia sa
zúčastnila riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre Mgr.
Patrícia Žáčiková, programová
manažérka MSKŠ, predsedníčka MO MS a poslankyňa MsZ
PaedDr. Klaudia Ivanovičová
a ďalší hostia. Organizátorom
podujatia bolo MSKŠ, mestský rímskokatolícky farský
úrad Zlaté Moravce, Spolok
pre zachovanie kultúrneho
a prírodného dedičstva našich predkov a Mestské múzeum v Zlatých Moravciach.
Kultúrnemu podujatiu prialo aj pekné slnečné počasie,
ktoré obohatila Anna Kiššová
básničkou Modlitba od autora
svätého Ignáca Antiochijského. S poďakovaním za vydarené podujatie sa k návštevníkom prihovoril aj regionálny
historik Zlatých Moraviec Marián Tomajko. Lektorky múzea pani Viera Tomová a Mgr.
Ivana Valkovičová sa postarali
o pohostenie.

Anton Kaiser
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Medzinárodná fotografická výstava
V Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach usporiadal
FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky za spolupráce OÚ Topoľčianky a KOS Nitra v dňoch 30. apríla - 4. mája 2022
XIII. ročník Medzinárodnej výstavy fotografií s účasťou
zahraničných autorov z Litoměříc.
Vernisáž výstavy otvoril Karol Kompas komorným gitarovým koncertom. Predseda FoTOP FOTOKLUBU Topoľčianky
Radimír Siklienka privítal vzácnych hostí z Litoměříc Petra
Hermanna, člena rady mesta
Litoměřice pána Filipa Hrbeka
s manželkou a starostu obce
Topoľčianky Juraja Meska, ktorý po príhovore k návštevníkom podaroval vzácnym
hosťom malú pozornosť pri
príležitosti otvorenia výstavy.
Príhovor Radimíra Siklienku
k návštevníkom.
Počas pandémie v rokoch
2020 a 2021 realizoval FoTOP
organizovanie výstav virtuálne prostredníctvom internetu
a vďaka iniciatíve našich členov tradícia prezentácie tvorby nebola ani v tomto období
prerušená. Okrem výstav boli
usporiadané fotografické

workshopy v Muránskej planine, Pieninách, v pohorí Tribeč
a v parku v Topoľčiankach. Zúčastňovali sa Kultúrneho leta
v Topoľčiankach, na fotosúťažiach AMFO, TAMAPO a pod..
Našu tvorbu prezentovali
v Českej republike v Holešove,
na podujatí Vysoké hory Nitra
a iných miestach Slovenska.
Členovia FoTOP v Pizzerii u Majka usporiadali niekoľko autorských výstav,
kde v súčasnosti prezentuje svoju tvorbu Tatiana
Orolínová s najmladším
členom klubu synovcom
Šimonom Ivanovičom.
Činnosť FoTOP v minulom
roku úspešne prezentoval
Pavol Čepček na celoslovenskej súťaži Cestou necestou
organizovanej spoločnosťou
Európa Direct Senica, kde sa
stal víťazom.

V najprestížnejšej slovenskej súťaži fotografického
umenia na Slovensku AMFO
2022 v Nitre získali členovia FoTOP spolu štyri ocenenia. Pavel Kováč, ktorý je
najstarším členom klubu, Jozef Pažitný a Šimon Ivanovič.
Výstava tohtoročného re
gionálneho kola AMFO bola
v mesiaci apríl inštalovaná
v DKS Topoľčianky. Na jej
realizácii sa podieľal aj FoTOP
FOTOKLUB Topoľčianky, čím
sa do Topoľčianok dostali
najlepšie práce zúčastnených autorov výstavy.

Vyvrcholením fotografickej tvorby FoTOP bývajú medzinárodné výstavy,
na ktorú tohto roku prijali
pozvanie aj fotografi z Litoměříc, členovia Voľného združenia fotografov
FotoporoT Petr Hermann,
Josef Rotter a Miroslav
Zimmer.
Z domácich autorov predstavuje svoju tvorbu 12 členov FoTOP: Miloš Brandt, Pavol Čepček, Monika Gduľová,
Šimon Ivanovič, Pavel Kováč,
Miroslava Kurkinová, Pavol
Ľahký, Miro Mihálik, Táňa Orolínová, Jozef Pažitný, Štefan
Roško a Juraj Valkovič.
Za podporu výstavy FoTOP
patrí poďakovanie partnerom
obci Topoľčianky, Vinárskym
závodom Topoľčianky, Krajskému osvetovému stredisku
v Nitre, Pizzérii u Majka Topoľčianky, END, spol. s,r.o. Topoľčianky a Národnému žrebčínu
Topoľčianky š. p. a ďalším.
			
			
Anton Kaiser
Zdroj: XIII. ročník
Medzinárodnej výstavy
fotografií Ing. Radimír
Siklienka, PhD.,
EFIAP/b, AZSF.
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Slávnostné stretnutie pri príležitosti životného
jubilea spisovateľa Miroslava Piusa
V utorok 17. mája 2022 sa v zlatomoraveckej Mestskej
knižnici uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti životného jubilea 80. rokov známeho regionálneho
spisovateľa Miroslava Piusa.
Slávnosť začala o 15.00 hodine. Prítomní ľudia si tu mohli
vypočuť úryvky zo života Miroslava Piusa. Nechýbali ukážky z jeho tvorby a hudobný
program. Vystúpila speváčka
Zuzana Molnárová a klavirista
Štefan Jurík. Okrem nich sa
predviedli i folkloristi zo súboru Zlatomoravčianka. Ukážky
z tvorby Miroslava Piusa zarecitovala Anna Kiššová.

Na slávnosti boli prítomní
viacerí pozvaní hostia. Spisovateľovi prišiel osobne zablahoželať aj primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár.
„Pánovi Miroslavovi Piusovi k jeho životnému jubileu
prajem hlavne veľa zdravia,
do ďalšieho života veľa tvorivých myšlienok, aby aj naďalej mohol písať, vydávať knihy
z nášho regiónu a aby sme

tieto knihy mohli čítať nielen
my, ale aj budúce generácie,“
poprial spisovateľovi Husár.
Samotný Pius neskrýval zo
stretnutia dojatie. „Ja si úžasne cením toto podujatie, že
to knižnica zorganizovala a že
prišlo toľko veľa ľudí,“ povedal.
Podujatie pripravilo Mestské
stredisko kultúry a športu –
Mestská knižnica v spolupráci s mestom Zlaté Moravce
a s Miestnym odborom Matice Slovenskej Zlaté Moravce.
Podobná akcia sa na pôde
Mestskej knižnice uskutočnila

aj v mesiaci apríl. Vtedy sa
s Piusom stretli študenti Obchodnej akadémie Zlaté Moravce, ktorí mali možnosť sa
bližšie zoznámiť s Piusovým
životom a s jeho tvorbou.
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.
Peter Klimant

Účastníci Mierového behu prešli cez Zlaté Moravce
V utorok 10. mája 2022 prešli cez Zlaté Moravce účastníci
Mierového behu – Sri Chinmoy Oneness – Home Peace Run.
Ide o štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorú nesú cez
viac než 155 krajín sveta státisíce dobrovoľných bežcov.
Bežci sa stretli krátko po
desiatej hodine dopoludnia
na Mestskom štadióne v Zlatých Moravciach, kde spoločne so žiakmi základných škôl
zo Zlatých Moraviec a s primátorom mesta Zlaté Moravce Dušanom Husárom obehli
jedno symbolické kolo okolo
štadióna.
„Mňa veľmi teší, že Mierový
beh zavítal aj do Zlatých Moraviec. Mne osobne sa po rokoch behalo veľmi dobre. Asi
začnem znovu behať miesto
môjho obľúbeného bicyklovania,“ povedal s úsmevom
primátor Dušan Husár.
Ambasádorkami behu za
Zlaté Moravce boli úspešné
zlatomoravecké olympijské
športovkyne, strieborné pozemné hokejistky pani Iveta Šramková a Zuzana Jakabová.

Mierový beh - Sri Chinmoy Oneness – Home Peace Run je najdlhší štafetový
beh na svete, ktorý prebieha cez viac ako 155 krajín
sveta. Jeho poslaním je prekonávať politické, sociálne,
kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi a ľuďmi, ako i hranice v nás samotných. „Túto
snahu symbolizuje Mierová
pochodeň, putujúca z krajiny do krajiny, od človeka
k človeku, od srdca k srdcu.
Medzinárodný tím bežcov ju
nesie a odovzdáva všetkým,
ktorí sa chcú k tejto myšlienke pripojiť. Veríme, že šírenie
vzájomného porozumenia
a priateľstva je v dnešnej pohnutej dobe stále naliehavejšie,“ myslia si organizátori.
Tento rok sa na Slovensku bežali až dve trasy.

Trasa medzinárodnej štafety viedla pozdĺž rieky Dunaj
a spojila všetky krajiny, ktorými tento veľtok preteká. Na
medzinárodnú trasu naviazala slovenská lokálna vetva,
ktorá ďalej pokračovala do
Česka a do Poľska. Tím mierového behu odbehol tento
rok na Slovensku spolu viac
ako 400 km.

Mierový beh založil v roku
1987 športovec, umelec
a mierový filozof Sri Chinmoy. V Slovenskej republike organizujú Mierový beh
športovci a dobrovoľníci
z občianskeho združenia Sri
Chinmoy Marathon Team.

Peter Klimant
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Vyhodnotenie súťaže road2FEI 2022
Aj v tomto roku sa naša škola, Stredná odborná škola
polytechnická v Zlatých Moravciach, už po druhýkrát
zapojila do robotickej súťaže s názvom road2FEI, ktorú
organizuje Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
v Bratislave. Súťaž sa konala dňa 22.apríla 2022.
Do súťaže sa zapojili žiaci
z krúžku robotiky, boli rozdelení do dvoch tímov, pričom
oba dosiahli skvelé výsledky.
V prvom tíme SOŠp pod názvom SQUAD súťažili Adam
Pecho a Filip Podhorec, ktorí
sa umiestnili s najlepším časom v celkovom poradí ako
prví. V druhom tíme s názvom
Inovec súťažili Lukáš Červený
a Andrej Mráz, ktorí obsadili
druhé miesto.
Celkovo sa do súťaže zapojilo päť družstiev zo štyroch škôl. Hlavná disciplína

ostala nezmenená. Cieľom
bolo prejsť stanovenú čiernu
čiaru na bielom povrchu v čo
najkratšom čase, pribudli však
nové prekážky. Treba povedať,
že celú dráhu zvládli prejsť len
naše roboty, no cenu by si zaslúžil každý zúčastnený tím.
Napríklad robot tímu A-bots
zo Strednej priemyselnej školy
elektrotechnickej Karola Adlera v Bratislave, ktorý sa okrem
programovania venoval aj dizajnovej stránke robota a zostrojili pekný kryt karosérie
svojho robota.

Okrem samotnej súťaže
bola pre žiakov pripravená
prezentácia laboratórií v Národnom centre robotiky, kde
sa mohli zoznámiť s technológiami používanými pri výučbe
a výskume na FEI. Súťažným

dňom žiakov sprevádzali Ing.
Stanislav Chrobák a Bc. Štefan
Obert.
Ing. Stanislav Chrobák,
učiteľ odborných
predmetov

Základná škola v Žitavanoch privítala
europoslanca
Na pôde našej ZŠ J.V.Šimka v Žitavanoch sme dňa 11.
mája 2022 privítali vzácnu návštevu a výnimočnú svojho
druhu. Bolo to po prvýkrát v jej histórii.
Pri príležitosti osláv Dňa Európy a symbolických narodenín EÚ si v spleti mnohých
povinností - pracovných

i osobných našiel čas a pozvanie na besedu prijal poslanec
Európskeho parlamentu pán
IVAN ŠTEFANEC.

Žiaci mali možnosť dozvedieť sa mnoho informácií a inšpiratívnych myšlienok o histórií, ale i súčasnosti Európskej
únie. S poslancom EP pánom I.
Štefancom zaujato diskutovali
a prekvapili zaujímavými otázkami. "Európske" dopoludnie

ubehlo veľmi rýchlo a ostáva
v nás veľa nezabudnuteľných
spomienok. Čo nás však veľmi teší, je prísľub pána europoslanca, že niektorí naši žiaci
ako odmenu za svoju šikovnosť a vedomosti dostanú
možnosť, navštíviť Európsky
parlament v Štrasburgu.
Za tento deň patrí poďakovanie našej pani riaditeľke
PaedDr. Gabriele Ďuriačovej,
a samozrejme informačnému
centru EUROPE Direct v Nitre,
ktoré nám pomohlo zorganizovať tento deň.
Veríme, že naša spolupráca
s pani Katarínou Tóthovou
z EUROPE Direct v Nitre bude
naďalej pokračovať a na nás
už čakajú nové výzvy a príležitosti.
Mgr. Gabriela Turčanová
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Súťaž Skills Slovakia – MURÁR  2022
V dňoch od 10. mája 2022 do 12. mája 2022 sa v SOŠ
stavebnej v Nitre uskutočnil 6. ročník celoštátnej súťaže
žiakov stredných škôl Skills Slovakia – MURÁR.
Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo prvých šesť družstiev, ktoré postúpili z 27. ročnika Medzinárodnej súťaže
praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore murár, ktorá sa
tiež konala na SOŠ stavebnej
v Nitre v termíne od 26. apríla
do 28. apríla 2022.
Strednú odbornú školu polytechnickú, Ul. SNP 2,
Zlaté Moravce na oboch súťažiach reprezentovali Simon
Drienovský a Jozef Kuruc
žiaci III.A triedy učebného
odboru murár, ktorí si zopakovali umiestnenie z postupovej súťaže obsadením 3.
miesta.

Súťaž bola rozdelená do
troch dní.
Prvý deň žiaci preukázali
svoje znalosti v teoretickom
vedomostnom teste a realizovali prvú časť omietky Baumit Creatív Top Fine – príprava
podkladu.
Druhý deň dopoludnia podľa predlohy murovali fragment
z Ytongu a popoludní museli preukázať svoje teoretické
znalosti vo vedomostnom
teste, ktorý bol zameraný
na výstavbu komínu od spoločnosti ZOP, a potom nasledovalo jeho samotné zhotovenie podľa predlohy.
Tretí deň pokračoval praktickou realizáciou murovania

fragmentu z tehál POROTHERM Profi a popoludní
realizovali druhú časť omietky
Baumit Creatív Top Fine, kde
pomocou šablóny imitovali
tehlové murivo na pripevný
podklad.
Našim žiakom Simonovi
a Jozefovi srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu

a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a propagáciu učebného odboru
murár.

Ing. Dana Rajtarová,
učiteľka odborných
predmetov

OBCHODNÁ AKADÉMIA ZLATÉ MORAVCE: PROJEKT
ERASMUS+
Pätnásť vybraných žiakov našej školy v termíne od 17. apríla
2022 do 1. mája 2022 absolvovalo počas dvoch týždňov odbornú prax v Írsku. Partnerská
organizácia YIT (Your International Training) v Mallow zabezpečila rôzne firmy, v ktorých naši žiaci pod vedením
tzv. mentorov získali prvé
medzinárodné pracovné skúsenosti. Každý deň chodili do

práce v rôznych častiach mesta
Mallow a šesť z nich cestovalo
vlakom do mesta Cork, ktoré
je druhé najväčšie mesto Írska.
Žiaci mali možnosť vyskúšať
a rozšíriť si nadobudnuté vedomosti v praxi, ako aj získať nové
skúsenosti, ktoré im reálna práca v týchto firmách umožnila.
Bývali v rodinách, takže nielen
pracovné, ale i “rodinné” prostredie prispelo k zlepšeniu

úrovne anglického jazyka.
Ako najväčšiu výhodu treba uviesť popri pracovnej skúsenosti v zahraničí -  získanie
certifikátu Europass Mobility, ktorý si môžu žiaci priložiť
k svojim žiadostiam o zamestnanie a k prihláškam na vysoké
školy, pretože potvrdzuje získané zručnosti a skúsenosti. Stáže v rámci projektu Erasmus+
majú prispieť aj k spoznávaniu
nových krajín, ich histórie, viesť
k tolerancii odlišných kultúr.
Vo svojom voľnom čase mali
možnosť spoznávať “smaragdový ostrov” - navštívili viaceré známe miesta - napr. absolvovali výlet na Mohérske útesy,
ktoré sa považujú za najväčšiu
atrakciu Írska, ďalej výlet do národného parku Killarney a posledný deň strávili v hlavnom

meste Dubline. Všetky firmy
ocenili pracovnú morálku našich žiakov, vysokú úroveň angličtiny a tiež i výbornú úroveň
zručností našich žiakov. Rodiny, v ktorých naši žiaci bývali,
vyjadrili veľkú spokojnosť so
správaním, disciplínou a tiež
i ochotou pomôcť v domácnosti. Získali nielen nové zručnosti, poznatky, ale aj nez abudnuteľné z ážitk y.
Sme na našich žiakov veľmi
hrdí – výborne reprezentovali
nielen seba, ale predovšetkým
našu školu a v neposlednom
rade tak, ako povedala pani
riaditeľka YIT – boli výbornými ambasádormi našej krajiny.

Mgr. Alena Stoilová,
Mgr. Anna Szoboňová
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DEŇ NARCISOV 2022 v Základnej škole Mojmírova
Na Slovensku sa organizuje
veľa vzácnych zbierok. Pre onkologických pacientov je však
zbierka nazvaná DEŇ NARCISOV tá najvzácnejšia. Tento
rok sa konala táto charitatívna
akcia už 26. krát. Organizuje ju
každoročne Liga proti rakovine,
ktorá pomáha onkologickým
pacientom už 32 rokov. Na Slovensku ich každoročne pribudne okolo 40 000. Počas dvoch
rokov pandémie boli ľudia s rakovinou ohrozenou skupinou
a uskutočnenie Dňa narcisov
ako ho poznáme, bolo veľmi

dôležité. V uliciach sa opäť objavili dobrovoľníci s narcismi,
tento rok v bielych tričkách
s označením a logom LPR. Tá
sa obrátila na verejnosť s prosbou o prejav solidarity s ľuďmi,
ktorí sa ocitli v náročnej situácii, spôsobenej onkologickou
diagnózou. Keďže spolupracujeme s LPR, naša škola sa taktiež
zapojila do tejto akcie a naše
deviatačky sa stali na jeden
deň dobrovoľníčkami. V priebehu dopoludnia 28. apríla vyzbierali v škole krásnu sumu –
469,97 eur, ktorú sme poukázali

na účet LPR. Chceme sa touto
cestou veľmi pekne poďakovať
všetkým vám, ktorí ste prispeli
akoukoľvek sumou na dobrú
vec. Sme radi, že sme spoločne prejavili spolupatričnosť

s ľuďmi, ktorých postihlo onkologické ochorenie a že sme
žiakom ukázali, že si máme
v ťažkých chvíľach pomáhať.
PaedDr. Hana Verešpejová

Erasmus+ Pribinkári v Grécku
V týždni od 7. mája do 14. mája 2022 sa naši siedmi žiaci
ôsmeho ročníka v sprievode troch vyučujúcich zúčastnili
mobility v rámci projektu Erasmus+ Cross Into The Languages. Hostiteľom projektového stretnutia bola Daily
Junior High School of Petra na ostrove Lesbos v Grécku.

Úlohou žiakov v rámci tejto
mobility bolo odprezentovať
mesto, z ktorého pochádzajú. Prezentácie sa uskutočnili hneď v prvý deň po srdečnom privítaní v škole. Odtiaľ
sme sa presunuli do Edem Bey
Farm. Išlo vlastne o mini ZOO.
Navštívili sme aj múzeum na
výrobu olivového oleja. Absolvovali sme prehliadku mesta
Petra, v ktorom sa nachádzal
náš hotel a partnerská škola.
Deň sme ukončili príjemnou
spoločnou večerou v reštaurácii na brehu mora. Na druhý

deň sme vyrazili na celodenný
program do hlavného mesta
Mitilini. V ďalšie dni sme opakovane navštívili školu a absolvovali v nej edukačné a športové aktivity. Mali sme príležitosť
pozrieť si kláštor s neopakovateľnou tajomnou atmosférou,
ktorou nám učaroval. Zažili
sme aj imitáciu zemetrasenia z rôznych krajín. Štvrtkové ráno sme začali cestou do
výrobne olivového oleja. Následne sme pokračovali v našom bádaní vo výrobni medu.
Koniec prehliadky sme strávili

ochutnávaním tohto vynikajúceho produktu. Naše dopoludnie sme ukončili návštevou
lokálneho hrnčiarstva. V piatok
sme navštívili mesto Molyvos
(grécky Methymna), ktoré sa
nachádza na severnom výbežku ostrova Lesbos v Egejskom mori. Tento hrad je nad
historickým centrom mesta. Je
to mohutný byzantský hrad,
ktorý bol postavený na pozostatkoch starovekého opevnenia na vrcholku kopca. Súčasná podoba hradu je prevažne
výsledkom osmanských úprav
po roku 1462. Dnes je spoločne
s prístavom jedným z najvyhľadávanejších miest ostrova. Na
hrade sa v lete konajú koncerty a z jeho hradieb je krásny
výhľad do širokého okolia. Po
zotmení je celý hrad vysvietený. Celé historické centrum
mesta Molyvos aj s hradom je
zapísané v zozname UNESCO.
Po prehliadke hradu sme išli na
obed, odkiaľ bol pekný výhľad
na more a okolie. Povestným
zlatým klincom bola rozlúčková večera spojená so zábavou.
Gréci nás učili tancovať ich tradičný grécky tanec.

Veríme, že okrem nezabudnuteľných zážitkov a nových
kamarátstiev sme získali skúsenosti z gréckej kultúry, ich
pohostinnosti a srdečnosti.
Zároveň konštatujeme, že
toto bola posledná mobilita
v rámci projektu Cross Into
The Languages, využili sme
ju naplno, tak ako sa len dalo
– komunikáciou v cudzích jazykoch a získavaním nových
skúseností. Veríme, že aj v budúcnosti nás čakajú podobné projekty, pri ktorých môžu
žiaci využiť všetky komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch, ktoré získavajú pri ich
štúdiu. Touto cestou by sme
chceli poďakovať koordinátorke projektu Mgr. Zuzane
Čižmárikovej, ktorá ho celú
dobu zastrešovala. V neposlednom rade naša vďaka
patrí všetkým vyučujúcim cudzích jazykov, ich zanietenej
práci s mladými ľuďmi, bez
ktorej by tieto mobility nebolo možné uskutočniť.

PhDr. Gabriela Čásarová, PhD.
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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,

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 22,20 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so súpisným číslom 1330 (Daňový úrad - kancelária
č. 100) 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: skladové 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,

n nebytové priestory o výmere 34,50 m2 nachádzajúce sa na prízemí 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: maloobchod, 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

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,

Lehota na predkladanie ponúk končí
dňa 23.06.2022 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)

PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta

Jún 2022

V máji nás
navždy opustili títo
Zlatomoravčania
Anna Drienovská
 vo veku 67 rokov
Anna Meňhartová
 vo veku 64 rokov
Anežka Páleníková
 vo veku 67 rokov
Berta Páleníková
 vo veku 88 rokov
Daniel Rafael
 vo veku 59 rokov
Darina Sasáková
 vo veku 57 rokov
Július Šoóky
 vo veku 76 rokov
Mária Štiglincová
 vo veku 95 rokov
Jozef Vitek
 vo veku 88 rokov

Potrebujete
právnika? Mesto Zlaté
Moravce aj v mesiaci
jún 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.
Obyvatelia môžu uvedenú službu využiť v nasledujúcich termínoch:
08.06.2022 (STREDA)
15:00 - 16:00
29.06.2022 (STREDA)
15:00 - 16:00
Miesto:
Mestský úrad Ulica 1. mája
940, Zlaté Moravce
1. poschodie - zasadacia
miestnosť
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OZNAM
V prvý júlový víkend sa na štadióne ŠK Iskra Žitavany
uskutočnia v rámci osláv 70. výročia založenia klubu
kultúrne a športové podujatia. V sobotu 2.7. 2022 si
zmerajú sily starí páni Iskry s výberom Slovenska,
v ktorom organizátori sľubujú
mnohé známe mená z minulosti.
V nedeľu 3.7. 2022 sa predstavia zástupcovia
všetkých futbalových obcí z okresu Zlaté
Moravce, ktorí si zmerajú sily s domácou Iskrou.
Počas tohto obdobia sa budú konať aj mnohé kultúrne
podujatia pre deti aj dospelých.
Tešíme sa na vašu účasť.
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