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V tomto čísle:
Novoročný
príhovor primátora
Prečítajte si novoročný príhovor primátora Zlatých Moraviec Dušana Husára, v ktorom zhodnotil činnosť mesta
v uplynulom roku a prezradil i
zopár plánov na rok 2018.
Čítajte na strane 2

Informačné
sms-ky
Naše mesto má v pláne zaviesť nový informačný systém
prostredníctvom sms správ
a emailov. Ľudia by tak mohli
cez svoje mobilné telefóny
a počítače dostávať vždy včas
všetky dôležité oznamy.
Čítajte na strane 3

Budova kina sa
predávať nebude
Zlatomoravské mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo osudom starej budovy Kina Tekov
na Župnej ulici. Hlasovalo sa
o tom, či ju ponúknuť alebo neponúknuť na predaj.
Čítajte na strane 4

Advent
v Moravciach
Spev, hudba, tanec. Počas
obdobia adventu sme si mohli
v Zlatých Moravciach užiť
viacnásobnú dávku kultúry.
Nechýbalo slávnostné zapaľovanie sviečok na adventnom
venci mesta.
Čítajte na strane 7

Zlatomoravskí poslanci počas zasadnutia zastupiteľstva.

Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2018
Na 32. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14. decembra 2017 bol Uznesením č.
759/2017 schválený Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na
rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020. Najdôležitejší dokument mesta, ktorým je Rozpočet Mesta Zlaté
Moravce na rok 2018 bol predložený a schválený ako
vyrovnaný, čo znamená, že v príjmovej časti je rozpočet
v celkovej výške 11 425 878 eur a vo výdavkovej časti tiež
v celkovej výške 11 425 878 eur.
Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, kapitálové
príjmy a príjmové finančné
operácie. Bežné príjmy vo
výške 7 990 295 eur sú rozdelené na daňové príjmy, nedaňové príjmy a príjmy z darov
a transferov. Daňové príjmy
predstavujú 62,72 % z príjmov bežného rozpočtu, ktoré
vychádzajú najmä z predpokladu výnosu dane z príjmov
fyzických osôb, ktoré mesto
získava prostredníctvom štátu. Ďalej medzi hlavné vlastné
príjmy patrí daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad. Nedaňové príjmy predstavujú 15,61 % z príjmov bežného rozpočtu, ktoré tvoria

príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov, príjmy zo správnych
poplatkov, pokút, poplatkov
za pobyt dieťaťa alebo žiaka
v školskom zariadení, za sociálne služby a ostatné príjmy.
Príjmy z transferov predstavujú 21,67 % z príjmov bežného
rozpočtu, ktoré sa rozpočtujú
vo výške predpokladu na základe oznámení správcov kapitol zo štátneho rozpočtu na
zabezpečenie preneseného
výkonu štátnej správy v oblasti školstva, úseku matriky,
bývania, stavebného poriadku
a dopravy, starostlivosti o životné prostredie, hlásenia pobytu občanov a registra adries.
Kapitálové príjmy vo výške

1 248 471 eur sú rozpočtované na základe schváleného
nenávratného finančného príspevku z MPaRV SR prostredníctvom Európskeho fondu
regionálneho rozvoja na projekt „Zvýšenie energetickej
hospodárnosti a skvalitnenie
vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce“, na
spolufinancovanie realizácie
stavby „Okružná križovatka pri
mestskom úrade“ a úverové
zdroje a nenávratný finančný
príspevok z MDVaRR na financovanie obstarania 32 nájomných bytov v bytovom dome
na Ul. 1. mája.
Príjmové finančné operácie
vo výške 2 187 112 eur sú rozpočtované z použitia fondov
mesta a z nedočerpaných prijatých úverov.
Výdavkovú časť rozpočtu
tvoria bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové
finančné operácie. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 7 637 795 eur na nevyhnutné výdavky všetkých správcov
(pokračovanie na str. 3)
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Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení Zlatomoravčania,
spoločne sme vykročili do
nového roku 2018. Dovoľte
mi, na jeho prahu sa k vám
všetkým prihovoriť, zhodnotiť predchádzajúci rok a naznačiť vízie pre nasledujúce
obdobie.
Jednou z najväčších investičných akcií minulého roka bola
určite výstavba okružnej križovatky pri mestskom úrade. Na
jej výstavbe sa tiež podieľali
Nitriansky samosprávny kraj
a Západoslovenská vodárenská
spoločnosť. Významnou a pre
Zlatomoravecko dôležitou investičnou akciou je určite výstavba novej skládky komunálneho odpadu, ktorá susedí so
súčasným úložiskom odpadu.
Taktiež sa nám podarilo vybudovať bytový dom na Ulici
1. mája s 32 jedno až trojizbovými bytmi. Byty aj súvisiaca
infraštruktúra bytovky boli

koncom minulého roka skolaudované. Úplne pripravené na
bývanie budú na jar tohto roka.
Miestne komunikácie Čajkovského, Hollého, Kraskova, Nová
a časť Hurbanovej a Hečkovej
ulice dostali nový asfaltový koberec. Opravu povrchu vozovky podstúpila aj časť križovatky ulíc Duklianska a Ul. 1. mája.
Ďalšími dôležitými investičnými akciami boli rekonštrukcia
oboch lávok pre chodcov cez
rieku Žitava na Hviezdoslavovej
ulici, rekonštrukcia strechy na
budove ZUŠ na Župnej ulici či
rekonštrukcia časti strechy ZŠ
Robotnícka. Opravené boli aj
ďalšie strechy mestských budov, konkrétne na budove SOV
na Duklianskej ulici a tiež časť
strechy objektu na Viničnej
ulici. Materská škola Žitavské
nábrežie sa po desaťročiach
dočkala nových podlahových
krytín v triedach, šatniach, na
schodisku a tiež bezbariérového vstupu do budovy. MŠ
Štúrova má na poschodí nové
plastové okná a zrekonštruovanú terasu pri budove škôlky. Na prelome rokov prebehla
v materskej škole úplná rekonštrukcia všetkých sociálnych
zariadení určených pre deti.
V Dome služieb sa uskutočnila

komplexná rekonštrukcia kotolne a komína. Do kamerového systému mesta pribudli dve
nové monitorovacie kamery, jedna na kruhovom objazde pri Tekove, jedna pri Kostole Bratov Tešiteľov. Zároveň boli na Námestí
Andreja Hlinku nahradené staré dosluhujúce kamery novými,
modernými. Všetky kamery boli
financované čiastočne z dotácie
Ministerstva vnútra SR a čiastočne z mestského rozpočtu.
Verím, že všetky uvedené
stavebné a rekonštrukčné akcie zlepšili život občanov
a návštevníkov nášho mesta a že prinesú úžitok užívateľom obnovených komunikácií
a ďalších mestských objektov.
Aj v tomto roku plánujeme
pokračovať v opravách ciest
a chodníkov, v rozširovaní parkovacích miest na sídliskách,
v rekonštrukciách budov a vo
zveľaďovaní mesta a životného
priestoru. Mesto plánuje rekonštrukciu MŠ Kalinčiakova a rozšírenie jej kapacít, ďalej revitalizáciu mobiliáru v rámci mesta,
ako aj v parku Migazziho. Ďalšími plánovanými aktivitami sú
- vybudovanie multifunkčného
ihriska v areáli ZŠ Mojmírova,
oprava strechy na budove CVČ
a na budove kultúrneho domu

v mestskej časti Chyzerovce
a výmena okien na budove kultúrneho domu v mestskej časti
Prílepy. Najdôležitejšími investičnými akciami v tomto roku budú
rozšírenie existujúceho cintorína, príprava výstavby bytovky na
Robotníckej ulici, vybudovanie
oddychovo – športového areálu v blízkosti ZŠ Mojmírovej.
Budem sa usilovať využiť na to
finančné prostriedky z rozpočtových zdrojov, z rezervného fondu
ako aj nenávratné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
a z rozpočtu európskych spoločenstiev, pričom budeme v maximálnej možnej miere prihliadať
na požiadavky občanov mesta
a návrhy mestských poslancov.
Vážení spoluobčania,
chcem sa vám poďakovať za
podporu, dôveru a priazeň.
Na začiatku nového roka
vám všetkým želám pokoj,
vzájomné pochopenie, porozumenie a najmä pevné
zdravie. Nech nás každým
jedným dňom sprevádza
Božie požehnanie a nech je
rok 2018 pre Zlaté Moravce
ešte úspešnejší ako predchádzajúci rok!
PaedDr. Dušan Husár,
Primátor mesta
Zlaté Moravce

Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2018
(pokračovanie zo str. 1)
rozpočtových kapitol vrátane
príspevkov pre príspevkové
organizácie, dotácie pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
výdavky na školské zariadenia
bez právnej subjektivity (materské školy a školské jedálne pri MŠ) transfer cirkvi pre
školský klub detí a školskú jedáleň pri ZŠ Don Bosca, transfer cirkevnej a súkromným

materským školám, výdavky
na sociálne služby v Zariadení
opatrovateľskej starostlivosti,
Opatrovateľskej služby a prevádzky Denného centra.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 3 244 083
eur na financovanie investícií:
obstaranie 32 nájomných bytov v bytovom dome na Ul.
1. mája, uzatvorenie skládky
komunálneho odpadu 1. časť
prvej etapy, výstavbou druhej

kazety skládky komunálneho
odpadu, spolufinancovanie
okružnej križovatky pri mestskom úrade, financovanie projektu „Zvýšenie energetickej
hospodárnosti a skvalitnenie
vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce“, rozšírenie cintorína, rekonštrukcie
miestnych komunikácií, vybudovanie športového areálu pri
ZŠ Mojmírova, vypracovanie
konceptu, návrhu a čistopisu

Územného plánu mesta, ako
aj iných investícií menšieho
rozsahu.
Výdavkové finančné operácie vo výške 544 000 eur sú
rozpočtované na splácanie istín z bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných
výpomocí.
Ekonomické oddelenie
Mestského úradu
Zlaté Moravce
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Samospráva chce ľudí informovať cez sms-ky
Naše mesto má v pláne zaviesť nový informačný systém prostredníctvom sms správ a emailov. Ľudia by tak
mohli cez svoje mobilné telefóny a počítače dostávať
vždy včas všetky dôležité oznamy i kultúrne pozvánky.
Samospráva už odoslala prvé skúšobné správy.
Vedenie mesta sa podľa
v yjadrenia viceprimátora
Zlatých Moraviec Mareka
Holuba rozhodlo pre zavedenie tejto služby najmä
z toho dôvodu, že mestsk ý rozhlas je dlhodobo
v zlom technickom stave
a jeho oprava v súčasnosti
ani nie je v pláne. Funkčný
je len v mestských častiach
Chyzerovce a Prílepy.
Podnet však podľa viceprimátora prišiel aj zo
strany občanov i mestsk ých poslancov. Poslanec Michal Cimmermann
apeloval už na novembrovom zasadnutí zlatomoravského zastupiteľstva, aby
bola táto služba u nás zavedená. „Myslím si, že v súčasnosti už pomaly každý
má mobilný telefón, takže je to najúčelnejší a najrýchlejší spôsob informovania občanov,“ povedal
Cimmermann.

Skúška správ
už prebehla
Mesto začalo vo veci konať
v závere minulého roka. Prvé
testovacie správy boli radnicou odoslané v stredu 6. decembra 2017. „Služba prebehla
úspešne. V najbližších dňoch
budeme spomedzi cenových
ponúk vyberať najvhodnejšieho prevádzkovateľa daného
systému. Následne bude systém spustený,“ hovorí Holub,
podľa ktorého budú občania
o spustení služby včas informovaní. Zároveň ich mesto požiada, aby poskytli svoje telefónne
čísla alebo emailové adresy, na
ktoré budú dostávať tie najdôležitejšie oznamy z mesta Zlaté
Moravce.
„Jednotlivé telefónne čísla
a emailové adresy budú rozdelené do skupín. Taktiež i mesto
bude rozdelené do viacerých
skupín. Keď bude správa týkajúca sa napríklad odstávky
vody v jednej skupine mesta,

tak túto správu dostanú len dotknutí obyvatelia danej lokality,“
vysvetľuje zástupca primátora.
Okrem spomínaných odstávok vody chce samospráva cez mobily a elektronickú
poštu informovať aj o odstávkach plynu, elektrickej energie,
prípadne podávať informácie
o dopravných obmedzeniach.
Chýbať by nemali ani kultúrne
pozvánky na podujatia organizované mestom.

Mestské časti
zapojené nebudú
Informačný systém bude
podľa Holuba k dispozícii len
pre ľudí z centra Zlatých Moraviec. Občania z mestských častí
vraj doňho zapojení nebudú,
nakoľko v Chyzerovciach a Prílepoch je funkčný rozhlas, ktorý
vraj dokáže občanov včas informovať o všetkých potrebných
veciach.
Zavedenie a chod celého systému by nemal byť pre mesto
drahý špás. Holub odhaduje, že
vstupné náklady vyjdú približne na sto eur. Mesačné náklady
budú účtované podľa počtu
rozoslaných správ. „Tie ceny sa
hýbu v rozsahu od 20 do 80

eur. Platí sa len za sms správy.
Odosielanie správ na emaily
alebo do mobilnej aplikácie,
ktorú niektoré spoločnosti taktiež ponúkajú, je úplne zadarmo,“ dodal.

Prečo až teraz?
Keďže sa jedná o pomerne
lacnú službu a mesto má už
dlhé roky pokazený rozhlas,
zaujímalo nás, prečo sa s jej
zavedením doposiaľ čakalo.
Vo viacerých okolitých mestách i niektorých obciach systém úspešne funguje už dlhšiu
dobu.
„Prvá myšlienka bola na začiatku tohto volebného obdobia, že použijeme tento sms
systém. Vtedy to však bolo zavrhnuté a na zastupiteľstve sa
poslanci uzniesli, že bude postačujúce, keď budú občania
dostávať mesačník Tekovské
noviny priamo do domu a bezplatne. Ten dopyt po rýchlych
informáciách je však stále väčší
a väčší, tak preto sme sa rozhodli aj pre zapojenie tohto
systému,“ odpovedal viceprimátor Holub.
Peter Klimant

Miestna občianska poriadková služba
Mesto Zlaté Moravce začalo dňa 1. decembra 2017
realizovať projekt: Miestna občianska poriadková
služba. Prostredníctvom
projektu sme zamestnali
štyroch záujemcov o túto
pracovnú pozíciu, ktorí boli
na úrade práce evidovaní
ako znevýhodnení z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti, resp. v rámci pracovného trhu, ako ZŤP mali

problémy nájsť si vhodné
zamestnanie.
Miestna občianska poriadková služba pomáha mestskej polícii dohliadať na poriadok a bezpečnosť hlavne
v sociálne vylúčených komunitách. Pravidelne hliadkujú na Ulici Chyzerovecká
a Ulici 1. mája. Aj z tohto
dôvodu je zloženie členov
MOPS zmiešané, zo štyroch
členov miestnej občianskej

poriadkovej služby sú dvaja
Rómovia.
Miestna občianska poriadková služba spadá pod
priame riadenie náčelníka
mestskej polície, pracujú
pravidelne, striedavo v rannej a poobednej pracovnej
smene. V prípade potreby môžu obyvatelia mesta
kontaktovať členov miestnej
občianskej poriadkovej služby na tel. č.: 0917 983 640.

Projekt miestnej občianskej poriadkovej služby je
financovaný zo zdrojov EŠIF
vo výške 85 684,59 eur, štátneho rozpočtu vo výške
10 080,54 EUR. Spolufinancovanie mesta je vo výške
5 040,27 eur. Riadne ukončenie projektu je plánované
k 30. novembru 2020.

Daniela Šutková
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Poslanci rozhodli. Stará budova kina sa predávať nebude
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa zaoberalo osudom starej budovy Kina Tekov na Župnej ulici.
Hlasovalo sa o tom, či ju ponúknuť alebo neponúknuť
na predaj.
Zlatomoravskí poslanci sa na
31. zasadnutí mestského zastupiteľstva zaoberali návrhom na
vyhlásenie starej budovy Kina
Tekov a pozemku pod ním za
prebytočné nehnuteľnosti mesta. V prípade odsúhlasenia tohto
návrhu by bol predmetný mestský majetok ponúknutý na základe obchodnej verejnej súťaže
na predaj. Dôvodom na tento
krok mala byť nízka využiteľnosť
budovy a jej súčasný stav, ktorý
je podľa predloženého návrhu
nevyhovujúci. „Do budovy zateká cez strechu, opadáva omietka,
sadajú niektoré nenosné priečky
a budova sa už nevyužíva z veľkej časti. V budove má prenajaté
nebytové priestory jedna nájomníčka,“ píše sa v dôvodovej správe návrhu, podľa ktorého by boli
veľké náklady na ďalšiu údržbu
starého kina a z prenájmu tečú

pre mesto len minimálne príjmy.
Samospráva si dala k budove
vypracovať aj znalecký posudok,
podľa ktorého by v prípade jej
predaja aj s pozemkom mohla
získať približne 338-tisíc eur.

Vzdať sa jej nechcú
Mestské zastupiteľstvo však odmietlo vyhlásiť staré kino za prebytočnú nehnuteľnosť. Za predložený návrh hlasovali len štyria
poslanci. Medzi argumentmi,
ktoré boli za zachovanie budovy medzi majetkom mesta bola
napríklad jej historická hodnota či
možná využiteľnosť do budúcna.
„Pri tak šikovných poslancoch,
ako sme my a možno takí, akí
budú v ďalšom volebnom období, sa veľmi rýchlo zoženú peniaze na to, aby sa tá budova dala
nejako zrekonštruovať,“ povedal
na zasadnutí poslanec Oto Balco.

S tým, že návrh neprešiel, však nie
je spokojný predseda majetkovej komisie mestského zastupiteľstva Michal Cimmermann, ktorý
to vníma ako zlý krok. „Odmietnuť predaj dubiózneho majetku,
s ktorým mesto dlhodobo nemá
žiadny zámer, na opravu i údržbu
nevynakladá finančné prostriedky je nerozumné a krátkozraké.
Treba si uvedomiť, že z roka na
rok dochádza k znižovaniu jeho
hodnoty, čo znamená, že ak to
bude takto pokračovať, o pár rokov budeme radi, ak ho niekto
zoberie za zostatkovú hodnotu,“
vyjadril sa.

Vykoná sa ohliadka
Podľa slov primátora Zlatých
Moraviec Dušana Husára čaká
budovu na začiatku roka 2018
rozsiahla obhliadka. Zisťovať sa
bude jej aktuálny stav. „Pravdepodobne sa vykonajú aj nutnejšie
opravy, aby budova neohrozovala chodcov na chodníku a aby
sa ďalej neznehodnocovala,“ doplnil Husár.

Ako ďalej uviedol, šanca na jej
kompletné opravenie a ďalšie
využitie tu určite je. Tak skoro to
podľa neho ale nebude. „Treba si
uvedomiť, že na kompletnú rekonštrukciu treba okolo 400-tisíc
až 500-tisíc eur. V súčasnosti to
nie je preto možné. Musíme sa
sústrediť najmä na objekty, ktoré
sú plne využívané, ako materské
a základne školy či zlatomoravský kaštieľ,“ povedal Husár, ktorý
si myslí, že samospráva sa bude
môcť začať reálne zaoberať rekonštrukciou starého kina najskôr
až po roku 2030.
Budova kina na Župnej ulici
bola v minulosti v správe Mestského strediska kultúry a športu
(MSKŠ). Nakoľko do nej dlhodobo zatekalo a nenašli sa peniaze
na jej opravu, MSKŠ ju odovzdalo späť mestu. Kino bolo z týchto priestorov presťahované do
zlatomoravského kaštieľa – sídla
MSKŠ, v ktorom sa premieta od
novembra 2015.
Peter Klimant

Primátorská kvapka krvi v Zlatých Moravciach
V poslednom mesiaci roku 2017 sa v priestoroch Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach
uskutočnila tradičná Primátorská kvapka krvi. Prišiel
nadštandardný počet darcov. Odobraných bolo vyše
30 litrov krvi.
Odber sa uskutočnil v utorok
12. decembra 2017, v čase od
ôsmej hodiny rána do obeda. Podľa vyjadrenia Lýdie Tábiovej z Národnej transfúznej
služby Nitra prišlo až 68 ľudí,
z ktorých mohlo darovať krv
61 osôb. „Spolu sme odobrali
cca 30,5 l krvi,“ dodala.
Medzi darcami nechýbali ani nováčikovia, ktorí prišli
darovať krv vôbec po prvýkrát. Celkovo ich bolo pätnásť.
Svoj prvý odber absolvovala

aj Beáta Gašparíková zo Zlatých Moraviec. „Prišla som,
pretože darovať krv, je podľa
mňa šľachetné a rada by som
niekomu pomohla. Už veľmi
dlho som to chcela spraviť,
no časovo mi to v minulosti nevychádzalo,“ povedala
prvodarkyňa.
Národná transfúzna služba
Nitra hodnotí zlatomoravský
zimný odber veľmi pozitívne,
nakoľko záujem ľudí bol vysoký. „Akcia bola veľmi úspešná

Beáta Gašparíková
s nadštandardným počtom
darcov, výborne zorganizovaná. Vďaka patrí pánovi primátorovi za podporu a pracovníkom mestského úradu
a Mestského kultúrneho strediska za spoluprácu,“ povedala Lýdia Tábiová.

Primátorská kvapka krvi sa
v Zlatých Moravciach konáva
počas roka pravidelne, zväčša
jedna v lete a jedna v zime. Pre
porovnanie, v zimnom odbere v roku 2016 prišlo darovať
najvzácnejšiu tekutinu 31 ľudí.
Peter Klimant
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Nemocnica Zlaté Moravce rozširuje spoluprácu v oblasti
laboratórnej medicíny
Nemocnica Zlaté Moravce,
člen skupiny AGEL, od decembra rozbieha úzku spoluprácu s laboratóriom Nemocnice
Zvolen, čo znamená, že laboratórium zvolenskej nemocnice
bude zabezpečovať vyšetrenia
vzoriek u hospitalizovaných aj
ambulantne vyšetrovaných
pacientov a pacientom z viacerých ambulancií externých
lekárov.
Úspešnosť laboratória závisí nielen od výsledkov testov,
ale aj od pracovných postupov
a ich organizácie. Vďaka novému partnerstvu môže Nemocnica Zlaté Moravce pacientom
poskytnúť starostlivosť s najvyššou kvalitou.
Biochemické vyšetrenie poskytuje v rámci laboratórnych
vyšetrení 60 až 70 percent informácií o pacientovi. Význam biochemického vyšetrenia je daný
tým, že informuje o metabolických funkciách, má široký rozsah, je relatívne ľahko dostupné
a príliš nezaťažuje pacienta.

Zárukou kvality laboratórnej
práce v Nemocnici Zlaté Moravce sú osvedčenia nezávislej
medzinárodnej externej kontroly kvality pre všetky vyšetrenia. Pre dosiahnutie vysokej
kvality a úrovne diagnostiky
používa nemocnica moderné
prístroje a štandardné vyšetrovacie postupy.
„Na všetky vyšetrenia máme
certifikát, ktorý vydáva nezávislé externé kontrolné laboratórium“ hovorí vedúci lekár
oddelenia Milan Rebek, „Získali sme osvedčenia o účasti
a certifikáty pre všetky metodiky, externej kontroly kvality, ktorých sme sa zúčastnili,
a ktoré na úhradu zdravotných výkonov požadujú zdravotné poisťovne. Denne vykonávame vnútornú kontrolu
kvality presnosti a správnosti
jednotlivých metodík.“ dodáva Milan Rebek.
Nemocnica za posledné obdobie obstarala dva moderné
analyzátory, ktorými znižuje

Nemocnica za posledné obdobie obstarala dva
moderné analyzátory.
celkové náklady oddelenia
a vykonáva nadštandardný
počet vyšetrení za hodinu.
Priemerne na klinickú biochémiu za jeden mesiac pripadalo v minulom
roku približne 40 000 výkonov. Priemer na hematológii
za jeden mesiac sa priblížil
k  9 700 výkonom.
Oddelenie laboratórnej medicíny zlatomoravskej nemocnice vykonáva vyšetrovacie
metódy vyplývajúce z klinickej biochémie, hematológie
a transfuziológie a podmienok akreditácie pre pacientov ležiacich na lôžkových
oddeleniach i ambulanciách

zdravotníckeho zariadenia.
Taktiež aj pre ambulantných
pacientov neštátnych zdravotníckych zariadení príslušného
regiónu. Ponúka široké spektrum diagnostických vyšetrení potrebných pre klinické
oddelenia nemocnice, ako aj
pre ambulancie špecialistov
a praktických lekárov pre deti
a dorast i dospelých. Oddelenie laboratórnej medicíny sa
podieľa i na prevencii tým, že
vykonáva preventívne vyšetrenia hlavne pre ambulantnú
starostlivosť.
Mgr. Alžbeta Sivá,
tlačová hovorkyňa
AGEL SK a.s.

Zamestnanci nemocnice podali pomocnú ruku ľuďom v núdzi
Zamestnanci Nemocnice Zlaté Moravce sa v predvianočnom období zapojili do charitatívnej akcie, ktorú organizovala NADÁCIA AGEL. Pre ľudí bez domova
zozbierali viac ako 250 kilogramov oblečenia, obuvi
a posteľnej bielizne. Vyzbierané veci si prevzali zamestnanci nitrianskeho azylového domu pre bezdomovcov,
ktorí ich v chladných zimných dňoch rozdávajú ľuďom
bez domova.
Oblečenie a iné potrebné veci,
ktoré v uplynulých týždňoch zhromaždili zamestnanci Nemocnice
Zlaté Moravce, počas tohtoročnej
zimy pomôžu mnohým ľuďom
bez domova v ťažkej životnej a finančnej situácii, ktorí svoje útočisko nájdu v nitrianskom azylovom
dome pre bezdomovcov.
„Do vianočného zberu šatstva,

ktorú NADÁCIA AGEL každoročne
usporadúva, sa zamestnanci zlatomoravskej nemocnice zapojili po
prvýkrát. Prostredníctvom tejto
charitatívnej akcie spoločnými silami vyzbierali viac ako 250 kg šatstva, bielizne a obuvi pre ľudí v zlej
sociálnej situácii a bez domova.“
Vyzbieraná charitatívna pomoc
bola priamo dovezená sociálnym

pracovníkom a zamestnancom
azylového domu pre bezdomovcov, ktorí oblečenie a obuv
v najbližších týždňoch ďalej rozdistribuujú všetkým žiadateľom
o materiálnu pomoc. Charitatívna zbierka pomôže hlavne ľuďom
bez domova. Pomocnú ruku
zbierka podá aj ľuďom, ktorí sa
ocitli na kraji spoločnosti a nemajú dostatok finančných prostriedkov na základné životné potreby.
„Veľmi ma teší, že aj v dnešných
časoch sa vždy nájdu ľudia, ktorí
chcú pomáhať, a potom je o to
krajšie obdarovať. Naša práca
má veľký význam, pretože v regiónoch žije mnoho ľudí, ktorí
potrebujú pomoc. Všetky naše

nadačné aktivity v spolupráci
s nemocnicami budú pokračovať aj v budúcom roku, chystáme
sa zaviesť aj nový projekt na podporu talentovaných detí zo sociálne znevýhodnených rodín,“ povedala správkyňa NADÁCIE AGEL
Ivana Janzová.
Časom blížiacich sa Vianoc,
časom obdarovať blížneho
a poskytnúť pomoc slabšiemu,
zamestnanci nemocnice nestratili chuť pomáhať a prispeli svojim dielom k celoslovenskému
projektu.
Mgr. Alžbeta Sivá,
tlačová hovorkyňa
AGEL SK a.s.
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ROZHOVOR s folkloristkou Tatianou Debnárovou:
Hip hop som vymenila za folklór
Každá krajina zastáva nejaké zvyky a tradície. Slovensko žije folklórom a inak to nie je ani v našom meste. Folklórny súbor Inovec reprezentuje naše malebné
mestečko a celý Tekovský región po celom Slovensku, ba
dokonca aj v zahraničí. Tatiana Debnárová (19), jedna
z niekoľkých členov súboru, sa s nami podelila o svoje
pocity a zážitky a priblížila nám zákutia tohto nádherného umenia.
Kde sa píšu začiatky vášho folklórneho súboru?
FS Inovec vznikol v roku
1983. Pri jeho vzniku stáli pani Marta Hermanová
a pani Zuzana Kiššová, prvá
vedúca súboru. Súčasným
vedúcim je Radovan Bakaľár.
Tento skúsený a vynikajúci tanečník, choreograf a manažér
v jednej osobe vedie súbor od
roku 1990, vtedy padlo rozhodnutie odovzdať vedenie novej
generácii. A že to bolo správne
rozhodnutie, ukázali nasledujúce roky.
Venujete sa aj hudbe aj
tancu?
Náš súbor má hudobnú
a tanečnú zložku, ja som členkou tanečnej zložky, ale občas
si popri tanci zaspievame všetci – veď spev k tancu patrí!
Prezentujete ako skupina zvyky a tradície len
z nášho regiónu, alebo ste otvorení všetkým
možnostiam?
Vo svojom programe interpretujeme zvyky, piesne
a tance z viacerých národopisných regiónov Slovenska.
Najviac sa orientujeme na
svoj región, čiže Tekovský oblasť Horného Požitavia.
V bohatom repertoári máme
však zaradené piesne a tance z celého Slovenska (východného Slovenska, Liptova
a Detvy).

Koľko členov máte
v súčasnosti?
V súčasnosti súbor tvorí okolo 30 ľudí, tento počet je ale
pohyblivý. Niektorí noví členovia pribúdajú, a niektorí zas
ubúdajú, ktorí musia dať svoju
záľubu na vedľajšiu koľaj , hlavne kvôli iným povinnostiam.
No tak to v tanečných súboroch býva.
Zúčastňujete sa
okrem vystúpení aj
rôznych súťaží?
Vystupujeme na folklórnych festivaloch a rôznych
kultúrno - spoločenských
podujatiach počas celého
roka či už doma, ale aj v zahraničí. Od vzniku FS sa domáce
vystúpenia, myslím tým po
celom Slovensku, počítajú na
stovky, neviem, či ich niekto
presne zrátal. Takisto aj účasť
na zahraničných festivaloch
a podujatiach sa už vyšplhala
na desiatky vystúpení. Inovec
reprezentuje slovenský folklór
po celom svete. Ja osobne
som v súbore od r. 2013 a už
aj ja mám na svojom konte
niekoľko desiatok vystúpení
doma aj v zahraničí – Slovinsko, Rumunsko, Belgicko, Taliansko atď. Napríklad v roku
2017 sme sa zúčastnili súťaže
„Široko ďaleko“ v Rišňovciach
a naša hudba sa zúčastnila
súťaže Samka Dudíka v Myjave. Zvyky a tradície sa nám
darí šíriť aj trošku „netradične“.

Tatiana Debnárová
Chodíme totiž aj na svadby
„začepcovať“ nevesty. A že je
o tento starý zvyk záujem, nás
veľmi teší.
Čo považujete za najväčší úspech?
Neviem, v čom vidia
úspech iní členovia súboru, no pre mňa je najväčším úspechom to, že vidím záujem mladých ľudí
o folklór a to, že náš súbor
má veľa fanúšikov nielen
doma, ale aj v zahraničí,
kde sa stretávame vždy
s veľkým úspechom. Náš
súbor má za sebou bohatú
históriu vystúpení, a preto je veľmi ťažké vymenovať všetky úspechy. No ak
by sa chcel niekto s nami
bližšie zoznámiť, tak nech
určite navštívi našu internetovú stránku
Je tanec a folklór pre teba
neoddeliteľnou súčasťou
tvojho života? Venuješ sa
súboru naplno?

Pred pár rokmi som si nevedela predstaviť seba vo
folklórnom súbore, pretože
som sa venovala hip-hopu.
Rozhodnutie zameniť hiphop za folklór neľutujem,
pretože je v súčasnosti už
neoddeliteľnou súčasťou
môjho života. Začiatky boli
ťažké, ako bývajú všade
a nebyť podpory niekoľkých skúsených tanečníkov, ktorí dozerali na moje
kroky, a mojej rodiny, ktorá
ma vždy vo všetkom podporovala, možno by som to
aj vzdala. A týmto by som
sa chcela poďakovať bývalým členkám Marianne Švábovej a Marte Králikovej a
súčasnému vedúcemu Radovanovi Bakaľárovi, ktorý
ma ďalej učí a pomáha mi
ďalej rozvíjať sa a zlepšovať v tanci. Som nesmierne
vďačná, že mám okolo seba
týchto ľudí, pretože bez ľudí
folklór, hudba a tanec existovať nemôže.
Ivana Chrenová
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Aký bol advent v Zlatých Moravciach?   
Spev, hudba, tanec. Počas obdobia adventu sme si
mohli v Zlatých Moravciach užiť viacnásobnú dávku
kultúry. Nechýbalo slávnostné zapaľovanie sviečok na
adventnom venci mesta.
Podobne ako v roku 2016,
aj v závere uplynulého roka
sa v Zlatých Moravciach uskutočnili takzvané Adventné
nedele. Ide o sériu kultúrnych
vystúpení, ktoré sa konali každú nedeľu počas adventu. Ich
organizátorom bolo Mestské
stredisko kultúry a športu spoločne s Mestom Zlaté Moravce.
Program sa uskutočnil vždy
na Námestí Andreja Hlinku
v popoludňajších hodinách.
„Ešte pred začiatkom programu každej adventnej nedele pán primátor zapálil jednu sviečku na adventnom
venci, ktorý je umiestnený za

fontánou na námestí,“ hovorí Simona Holubová, riaditeľka Mestského strediska kultúry a športu, podľa ktorej bol
práve primátor Dušan Husár
hlavným tvorcom myšlienky
založenia tradície Adventných
nedieľ v Zlatých Moravciach.
Po rozsvietení sviečky prišla
na rad kultúra. V nedeľu 3. decembra vystúpil detský folklórny súbor Zlatňanka a folklórny
súbor Inovec. O týždeň neskôr sa predstavili detské talenty zo zlatomoravských škôl
a školských zariadení, vystúpil i tanečník Johnny Perfekto
s deťmi. Súbežne sa konala aj

Vystúpenie počas prvej adventnej nedele.
charitatívna akcia Vianočné
svetlo nad Zlatými Moravcami. Tretia adventná nedeľa priniesla vystúpenie zmiešaného speváckeho zboru Carmina
Vocum.
Na Štedrý deň sa už žiadne
kultúre vystúpenie nekonalo. O 14.00 hodine sa zapálila
posledná sviečka adventného venca, čím sa aj oficiálne
ukončili tohtoročné Adventné

nedele. „S druhým ročníkom
Adventných nedieľ sme spokojní. Síce sme dúfali, že príde ešte viac ľudí, ako bolo na
prvom ročníku, napriek tomu
nás účasť ľudí potešila a už teraz sa tešíme na tretie pokračovanie tohto predvianočného
podujatia,“ zhodnotila na záver
Holubová.
Peter Klimant

Prskavkami prispeli na materskú školu
Počas druhej adventnej nedele sa v Zlatých Moravciach
uskutočnila charitatívna kultúrna akcia s názvom Vianočné svetlo nad Moravcami. Ľudia si mohli zakúpiť prskavky,
ktoré sa na námestí hromadne zapaľovali. Vyzbierané peniaze poputovali do Materskej školy Žitavské nábrežie.
Podujatie sa uskutočnilo
v nedeľu 10. decembra 2017
na Námestí Andreja Hlinku
v podvečerných hodinách.
Jeho organizátorom bolo
občianske združenie El Padre
spoločne s Mestským strediskom kultúry a športu v Zlatých
Moravciach (MSKŠ).
Ľudia si v rámci programu
mohli vychutnať tanečné vystúpenie Johnnyho Perfekta
s deťmi. Moderátorom večera bol Binďo z rádia Európa
2. Pozornosť asi najviac pútal
živý Betlehem, ktorý stvárnili herci v dobových kostýmoch. Pripravené boli i stánky s občerstvením. Okrem
horúceho čaju sa predávali aj
takzvané balíčky - mačka vo

vreci s posolstvom na rok 2018
a najmä prskavky, ktoré sa počas večera viackrát hromadne zapaľovali. Ich účelom však
nebolo len dotváranie peknej
predvianočnej atmosféry.
„Peniaze vyzbierané z predaja týchto prskaviek a balíčkov boli odovzdané Materskej
škole Dúha Žitavské nábrežie.
Šlo teda o charitatívnu akciu,
vďaka ktorej získala škôlka
pred Vianocami pekný finančný darček,“ povedala Klaudia
Ivanovičová z MSKŠ. „Celkový
výťažok pre materskú školu
bol 133 eur,“ dodala.
Ako uviedla riaditeľka škôlky Viera Sýkorová, vyzbierané peniaze budú použité na
zakúpenie nového koberca

v jednej z tried škôlky. „Chcela
by som sa poďakovať všetkým
rodičom, občanom Zlatých
Moraviec a všetkým dobrým ľuďom, ktorí vďaka tejto
akcii finančne prispeli našej
materskej škole,“ vyjadrila sa
Sýkorová.

Mladé talenty
Okrem hromadného zapaľovania prskaviek sa v tento
večer prezentovali aj mladé
talenty zo Zlatých Moraviec.
Sprievodným podujatím bola
totiž akcia pod názvom Objavujeme talenty, ktorá sa
na námestí konala súčasne
s Vianočným svetlom nad
Moravcami.
Organizátorom bolo občianske združenie (OZ) Platan
v spolupráci s MSKŠ. „So školami, no najmä so Základnou
umeleckou školou, sme vyhľadávali deti s veľkým talentom.
Základné školy - Pribinova

a Mojmírova a taktiež Materská škola Žitavské nábrežie vybrali svoje talentované deti,
ktoré nám prišli na námestie
zaspievať a zahrať vianočné
piesne. Odprezentovali tak
svoj talent a zároveň spríjemnili adventný večer všetkým
prítomným ľuďom,“ povedala
Ivanovičová, ktorá sa v mene
OZ Platan poďakovala úradu
Nitrianskeho samosprávneho
kraja za finančnú podporu tejto akcie.
Postupne vystúpilo trinásť
detí. Svoj talent prezentovali hneď vedľa živého Betlehema. Každý bol odmenený
malou pozornosťou, ktorú si
pre deti pripravilo OZ Platan.
Obe podujatia – Objavujeme talenty a Vianočné svetlo
nad Moravcami boli súčasťou
Adventných nedieľ v Zlatých
Moravciach.
Peter Klimant
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Do nášho mesta prišiel Mikuláš
Námestie Andreja Hlinku opäť raz zaplnili deti. Tie prišli spoločne so svojimi rodičmi privítať Mikuláša, ktorý
došiel do nášho mesta slávnostne rozsvietiť vianočný
stromček Zlatých Moraviec. Zúčastnené deti, samozrejme, neobišli na prázdno.
Tradičné privítanie Mikuláša sa uskutočnilo v stredu
6. decembra 2017. Mikuláš
dorazil spoločne so svojimi
dvoma pomocníkmi – anjelom a čertom presne o 16.00
hodine. Na zlatomoravské
námestie ich priniesol koč
ťahaný jedným koňom. „Rok
ubehol ako voda a som tu
znova. Rád vás všetkých vidím a som veľmi šťastný, že
ste sa v takomto hojnom
počte zúčastnili,“ povedal
ľuďom Mikuláš.
Na pódiu oslovil Zlatomoravčanov i primátor Zlatých
Moraviec Dušan Husár. „Ja
sa veľmi teším spolu s Mikulášom a jeho sprievodom,

že tu takto môžeme osláviť
tento pekný deň, ktorý sa
každoročne koná v adventnom čase a je to vlastne
predzvesť príchodu najkrajších sviatkov – Vianoc. Ďakujem, že ste prišli,“ povedal
primátor.
Po príhovoroch nasledovalo slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka
Zlatých Moraviec, ktorý sa
rozžiaril na príkaz Mikuláša,
úderom jeho palice o zem.
Sedem metrovú jedľu získalo mesto darom. Jeho darca
pochádza z nášho mesta.
Po rozsvietení najznámejšieho symbolu Vianoc začali k Mikulášovi postupne

Primátor Dušan Husár víta Mikuláša.
prichádzať zúčastnené deti.
Viaceré z nich potešili Mikuláša zarecitovanou básňou
či peknou piesňou. Samozrejme, všetky od neho získali sladkú odmenu. „Sladkosti pre deti nám poskytla
spoločnosť Nitrazdroj. Touto
cestou im za to ďakujeme,“

povedal primátor Husár.
Podujatie zorganizovalo
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu. Do mikulášskeho rúcha sa už štvrtý
rok po sebe odel Stanislav
Ivanovič, vedúci kina Tekov.
Peter Klimant

Vianočná akadémia v Chyzerovciach
Aj mestskú časť Chyzerovce navštívil v predvianočnom
čase svätý Mikuláš. V sobotu 9. decembra 2017 sa v miestnom kultúrnom dome uskutočnila Vianočná akadémia, na
ktorej si ľudia mohli vychutnať bohatý kultúrny program.

Mikuláš v Chyzerovciach.
V poradí ôsmy ročník Vianočnej akadémie pripravilo
Občianske združenie (OZ)

Chyzerovce. „Ide o našu pravidelnú akciu. Určená je najmä pre deti a pre všetkých

Chyzerovčanov alebo ľudí,
ktorí majú záujem o takéto
predvianočné podujatia,“
povedal predseda OZ Chyzerovce Ján Drahoš.
Akadémia odštartovala večer o 17.00 hodine. V úvode
pozdravil Chyzerovčanov
primátor Zlatých Moraviec
Dušan Husár, ktorý všetkým
zaprial krásne a pokojné prežitie adventu a celých vianočných sviatkov.
Kultúrny program bol
prakticky celý v réžii domácich. Na pódiu sa ako prvé
predstavilo hudobné zoskupenie Lupiniari, za ktorým nasledovala tanečná
skupina Street Lup a detský súbor Lupienok. Vystúpila i folklórna skupina

Chyzerovčanka, ktorá divákom priblížila predvianočné
i vianočné zvyky a tradície
nášho regiónu.
Záver večera patril už samotnému Mikulášovi, ktorý
za pomoci anjela a dvoch
čertov obdaroval prítomné
deti sladkou odmenou. Viaceré z nich mu zarecitovali
svoje pripravené básne, prípadne mu zaspievali. „Sladkosti pre deti zabezpečil pán
primátor Dušan Husár, za čo
mu pekne ďakujeme,“ povedal Drahoš, podľa ktorého
sa do kostýmu sv. Mikuláša
obliekol člen OZ Chyzerovce
Juraj Galaba.

Peter Klimant
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Čaro Vianoc v Zlatých Moravciach:
Zavítal k nám minister kultúry Marek Maďarič
V sobotu 16. decembra 2017 sa v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ) uskutočnil vianočný koncert pod názvom Čaro Vianoc. Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry Marek Maďarič, ktorý sa
koncertu aj osobne zúčastnil.

Podujatie pripravil poslanec
NR SR Marián Kéry spoločne
s MSKŠ Zlaté Moravce. Autorom a režisérom programu
bol Ladislav Švihel. „Som veľmi
rád, že už tretíkrát sa nám podarilo zorganizovať tento vianočný koncert. Taktiež ma teší,
že aj Mestské stredisko kultúry a športu sa zapojilo a veľká
vďaka patrí Ladislavovi Švihelovi,“ povedal Marián Kéry.
Na koncerte vystúpili operní

sólisti Slovenského národného divadla - Mariana Hochelová a Martin Babjak, ktorých
sprevádzal Orchester ľudových nástrojov pod vedením
primáša Miroslava Dudíka.
Svoj talent na javisku predviedli i umelci z Ľudovej hudby Dudíci.
Koncert si prišiel osobne pozrieť aj minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič, ktorý nad ním prevzal

i záštitu. „Koncert bol vynikajúci. Boli tu jednak skvelí umelci, hudobníci a určite k tomu
koncertu prispelo aj publikum,“ zhodnotil Maďarič, ktorý
nezabudol pre Zlatomoravčanov vysloviť i jedno novoročné prianie. „Do nového roka
prajem, aby bol pre každého
človeka o ten kúsok lepší, ako
bol ten uplynulý rok,“ zaprial
minister.
S podujatím boli spokojní
aj zúčastnení ľudia. Preplnená sála odmenila umelcov za
ich výkony veľkým potleskom.
„Je to veľmi pekné, nádherné.
Sú Vianoce, a to k nim patrí,“

vyjadrila Mária Šírová, ktorá si
toto podujatie nenechala ujsť
ani v roku 2016. „Koncert sa mi
páčil. Prišla som sem s rodinou a priateľom. Je to naozaj
pekné takto pred Vianocami,“
povedala Alena Selucká.
Čaro Vianoc si nenechal ujsť
ani primátor Zlatých Moraviec
Dušan Husár. „Malo to vysokú a hodnotnú kultúrnu úroveň. Divadelná sála je tu vždy
naplnená do poslednej stoličky, čo nás veľmi teší a tešíme sa už na ďalší ročník tohto podujatia,“ okomentoval
primátor.
Peter Klimant

Marek Maďarič

Koledníci vyzbierali takmer tritisíc eur

Koledy sú tradičnou súčasťou Vianoc. Už v minulosti
chodili koledníci od domu
k domu a vinšovali takto
svojim susedom, priateľom

i známym. Koledníci zo Zlatých Moraviec sa snažia túto
milú tradíciu udržať aj v súčasnosti a každý rok sa na 2.
sviatok vianočný vyberú do

nášho mesta ohlasovať správu o Ježiškovom narodení.
V oboch kostoloch v Zlatých Moravciach boli pred
Vianocami v adventnom období škatuľky, kam mohli ľudia, ktorí chceli koledníkov
prijať, vhodiť svoju adresu.
Potom sa tieto adresy rozdelili medzi kolednícke skupinky.
Tento rok sa do koledovania zapojilo 63 detí, ktorých
viedlo 20 vedúcich. Najmenší
koledníci boli ešte len škôlkári, ale našťastie to baví ešte aj
násťročných. Tieto Vianoce

vyzbierali dokopy 2 935 eur.
Koledníkov prijalo do svojich
domovov 85 rodín.
V Zlatých Moravciach je
koledovanie spojené s kresťanskou organizáciou eRko
- hnutie kresťanských spoločenstiev detí, výťažok
zbierky preto putuje na
projekty do afrických oblastí. Ďakujeme všetkým,
ktorí aj tento rok otvorili koledníkom svoje dvere
i srdcia.
Eva Kukučková
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Vianočný koncert Vlasty Mudríkovej
Vyvrcholením tohtoročných
kultúrnych podujatí v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach sa stal Vianočný koncert
slovenskej heligonkárky a speváčky Vlasty Mudríkovej dňa
18. decembra 2017 usporiadaný v spolupráci so Speváckym
súborom Zlatomoravčianka.
Vianočné podujatie bolo i malou oslavou múzea, pretože za
svoju jedinečnosť, originalitu a šírenie ľudových zvykov
a tradícií získalo za rok 2016
Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá v kategórii Akcia
– podujatie – dlhodobé projekty za cyklus podujatí Požitavské výročné obyčaje.
Vlasta Mudríková zo Skalitého vyštudovala operný
spev. Svojou hrou na heligónke a krištáľovo čistým
spevom patrí nielen ku klenotom Slovenského folklóru,
ale i opernej scény. Interpretka
ľudových piesní sa aktívne venuje aj hre na klavír a divadlu.
V súťažiach hrou na heligónke
a spevom dosiahla významné
úspechy doma a v zahraničí.
Najväčší triumf si minulý rok
priniesla z Moskvy, 1. miesto
z Majstrovstiev sveta.
Vlastička prišla do Zlatých
Moraviec ako členka folklórnej

skupiny Grupa mocnego
uderženia z Trojmedzia s Andrejom Gernátom a Miroslavom Králikom, ktorá sa zaoberá zachovávaním ľudových
tradícií Kysúc. Okrem krásneho umeleckého zážitku pripravila folklórna skupina pre
žiakov zlatomoravských škôl
zaujímavé vystúpenie s predstavovaním hudobných nástrojov, ktoré sa používali ešte
v staroveku. Štiepané píšťaly,
rôzne druhy píšťaliek až po
fujaru, na ktorých si mohli zahrať. Na fujare trombita, ktorá
je najväčším hudobným nástrojom Slovenska. Dlhá bezdierková jednoduchá signálna
trúba sa kedysi používala ako
signálny komunikačný nástroj
pri salašoch alebo na kolibách.
Pre svoju jedinečnosť je zapísaná do zoznamu UNESCO
ako kultúrne dedičstvo národa a tradičný ľudový nástroj
Slovákov. Nenapodobiteľný
kvílivý zvuk dokážu vylúdiť
iba gajdy. U nás sa kedysi bez
neho nezaobišli Vianoce ani
fašiangy. Slovenské gajdy sú
na celom svete známe a s našou gajdošskou kultúrou tiež
zapísané do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.
V popoludňajších hodinách

Vianočný koncert otvorila manažérka kultúrneho programu
Tatiana Kováčová. So slovami
- Onedlho príde noc, na ktorú
sa všetci tešíme. Zvony budú
radostne zvoniť, ale akosi inak
ako po iné dni. Vzduch bude
voňať zvláštne a ľudia kráčajúci do kostolov zrýchlia dych
a krok. Niečo nové prichádza,
niečo nové sa rodí. V jasličkách
leží dieťatko a s ním príbeh,
ktorý mnohým dáva životný
zmysel...Vianoce, to je lesk,
krása, ozdoby, úsmevy a nežné pohladenia.
Vo svojom príhovore riaditeľ Ponitrianskeho múzea Anton Števko sa poďakoval MSKŠ
a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
dosiahnutom úspechu Mestského múzea v Zlatých Moravciach. V dnešnom svete sa
väčšinou všetko meria peniazmi. Naše kultúrne vystúpenia

sú bezplatné. O to viac si preto vážime ocenenie, ktorého
sa nám dostalo oproti takým
veľkým podujatiam, aké robí
napríklad ÚĽUV Bratislava, práve ten entuziazmus, ktorý tu
je, bol ocenený. Prajem vám
aj dnes skutočne vysoký umelecký zážitok.
Na záver Vianočného koncertu sa lektorka múzea Viera
Tomová a vedúci SS Zlatomoravčianka Vladimír Rumanko
poďakovali za krásny umelecký zážitok Vlastičke Mudríkovej a členom folklórnej
skupiny Grupa mocnego
uderženia.
Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí Vianočný koncert podporili: Ploty a príslušenstvo, Pramos Centrum,
Ad Spectrum, HaS Nitra, spol.
s.r.o., Matejov, TESCO a SEMPER VIREO.
Anton Kaiser

V kaštieli sa konal workshop netradičných techník
Už pred začiatkom adventu mohli deti zo základných
a materských škôl načerpať kúsok vianočnej nálady.
V pondelok 27. novembra 2017 sa v priestoroch zlatomoravského kaštieľa konal workshop Pozri, čo dokážem.
Akciu pripravilo občianske
združenie (OZ) Platan v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu, Základnou umeleckou školou
a so Strednou odbornou školou polytechnickou v Zlatých
Moravciach.

„Cieľom bolo zorganizovať workshop netradičných
techník pre žiakov základných
a materských škôl a taktiež ich
rodičov. Deti vyrábali rôznymi
technikami vence a ozdoby
k Vianociam za použitia rozličných netradičných materiálov,“

povedala Klaudia Ivanovičová,
predsedníčka OZ Platan, podľa
ktorej sa tu vianočné ozdoby
vyrábali zo stužiek, z vianočných gúľ, novinového papiera
či z gombíkov.
Podujatie sa konalo od ranných hodín až do obeda
v priestoroch starej knižnice, na prvom poschodí zlatomoravského kaštieľa. Výrobu vianočných ozdôb si
prišlo vyskúšať viacero žiakov

zo zlatomoravských základných
a materských škôl. Všetky vecičky, ktoré si deti vyrobili, si mohli
so sebou zobrať aj domov.
„Som veľmi rada, že občianske
združenie Platan môže takýmto spôsobom prispieť a naučiť
niečo nové deti,“ povedala na
záver Ivanovičová, ktorá zároveň vyslovila veľkú vďaku mestu Zlaté Moravce, ktoré workshop finančne podporilo.
Peter Klimant
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Vianočná akadémia žiakov na Pribinke
V adventnom období sa v Základnej škole na Pribinovej
ulici konala tradičná vianočná akadémia. Pred preplnenou školskou telocvičnou vystúpili so svojím pestrým
programom žiaci prvého a druhého stupňa. Nechýbala
tržnica, na ktorej deti predávali svoje vianočné výrobky.
Vianočná akadémia sa na Pribinke uskutočnila v utorok 19.
decembra 2017. V tento deň sa
priestory školy premenili vďaka
bohatej výzdobe na čarovné
vianočné miesto. Návštevníkov
už pri vstupe do budovy vítal
živý betlehem s hudbou. Pozornosť pri vchode pútali i veľké anjelské krídla zavesené na
stene. Tie naznačovali ústrednú
tému celej vianočnej akadémie.
„Každý rok máme inú tému.
Tentokrát bol jej názov Pod

krídlami.... Je to o anjelovi. Ten
hľadá ľudí, ktorí by ho potrebovali a mohol by byť pre nich
niečím užitočný. Jeho príbeh
počas programu hovoril rozprávač. Anjel bol na javisku len
fyzicky prítomný,“ vysvetľuje
pani učiteľka Katarína Šustáková. „Išlo tam o to, aby sa ľudia
zamysleli nad uponáhľaným
spôsobom života a tým, čo je
v živote naozaj dôležité a vnímali ho inak aspoň na Vianoce,“ dodala.

Anjelské krídla z vestibulu školy.

Do programu sa zapojili žiaci prvého a druhého stupňa.
„Každý svojou čiastkou prispel
k vytvoreniu tejto krásnej akcii,“ hovorí Šustáková. Na pódiu sme mohli vidieť pekné
tanečné a spevácke výkony,
nechýbali rôzne folklórne
prvky a scénky s vianočným
posolstvom.
Na chodbách školy bola
pripravená sprievodná akcia
v podobe vianočných trhov.
Svoje výrobky tu predávali samotní žiaci. „Predávali sa
tu napríklad zaujímavé brošničky, obrázky, rôzne záložky a iné vianočné ozdoby,“

povedala pani učiteľka, podľa
ktorej peniaze z predaja poputovali do pokladne združenia
rodičov. Poslúžia i na uhradenie nákladov spojených s výrobou predávaných vecičiek.
„Vianočná akadémia bola,
tak ako každý rok, krásna. Naše
pani učiteľky, učitelia a žiaci
vložili do toho naozaj srdiečko,“ ohodnotila podujatie Lucia Nízlová Tomajková, zástupkyňa riaditeľky školy. „Každý
jeden z nich dal kus seba do
tejto akcie i do jej výzdoby,“
dodala.
Peter Klimant

Mikulášska besiedka v MŠ Štúrova
Po roku sa naša škôlka opäť
obliekla do zimného šatu
a rozvoňala sa punčom. Nastal čas, aby k nám opäť zavítal Mikuláš.
Ako to už býva zvykom, ani
tento rok neprišiel sám. Priniesol so sebou aj svojich pomocníkov, anjela a čerta. Takto
spoločne si pozreli program,
ktorý si deti pre nich pripravili. Mikulášovi, jeho pomocníkom, ale aj rodičom, starým rodičom a známym ho
predviedli deti zo všetkých
tried. Básničky, pesničky
a tance v podaní detí prispeli

k vytvoreniu krásneho zimného a vianočného programu.
A odmenou pre deti bol nielen potlesk, ale aj mikulášske
balíčky.
Tento rok nám počas vystúpenia vonku pekne poletoval
sneh, ktorý vyčaril na tvárach
detí radosť a úsmev. Deti si
svoje balíčky odniesli domov
a nedočkavo čakali na moment, kedy si budú môcť pochutiť na sladkostiach, ktoré si
nájdu v balíčku.
Ivana Micheličová,
MŠ Štúrova
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„Zóna bez peňazí Slovensko“ v ZŠ Robotnícka

Daruj – vymeň – recykluj –
urob radosť. Takto znie motto
akcie, ktorá sa uskutočňuje na
celom Slovensku a má názov
„Zóna bez peňazí Slovensko“.
Tento rok sme ju po prvýkrát
uskutočnili aj na našej škole,
a to 29. novembra 2017.
Ide o veľmi zaujímavú akciu,

ktorá spája v sebe environmentálny a zároveň charitatívny rozmer. Zóna bez peňazí
podporuje medzi ľuďmi kolovanie a výmenu predmetov,
ktoré už nepotrebujú, nechcú
ich zničiť a mohli by poslúžiť
niekomu inému. Výskumy po
celom svete totiž ukazujú, že

to, čo ľudí skutočne motivuje v živote, nie sú peniaze, ale
pocit, že pomoc druhému,
dobrý skutok majú skutočne
zmysel.
Ak ľudia prestanú riešiť peňažnú hodnotu vecí a začnú si
pomáhať tak, že jeden druhému urobia láskavosť, časom
môžu uspokojiť väčšinu svojich potrieb prostredníctvom
vzájomnej pomoci a zároveň
podporiť recyklovanie vecí,
ktoré môžu ešte niekoľko rokov pokojne slúžiť. A tak sme
vyzvali žiakov, rodičov, učiteľov, aby do školy priniesli a darovali veci, ktoré už doma nepotrebujú a mohli by urobiť
radosť niekomu inému.
V priebehu týždňa sa zozbieralo v škole množstvo hračiek,

kníh, hier, drobných darčekov
a predmetov, z ktorých si potom mohli deti vybrať niečo,
čo sa im páčilo a urobilo by
radosť napr. na Vianoce súrodencom, rodičom. Aj vďaka
tomu sa tak naplnila jedna
z myšlienok celej akcie – urobiť niekomu krajšie Vianoce.
Darčeky predsa nemusia byť
nové ani drahé, pokojne to
môžu byť veci získané práve
v Zóne bez peňazí. Ďakujeme
veľmi pekne všetkým, ktorí sa
do akcie zapojili. Sme veľmi
radi, že sme práve pred Vianocami zorganizovali v našej škole takúto krásnu akciu a urobili
radosť deťom, ktorých úsmev
na tvári s novou hračkou hovoril za všetko.
PaedDr. Hana Verešpejová

Kristína prebrala cenu z rúk porotkyne Dany Podrackej
K ristínu Komárovú zo
IV.A triedy Gymnázia Janka
Kráľa v Zlatých Moravciach
poznáme ako výbornú študentku, skvelého človeka,
ale aj ako výnimočný básnický talent. V tomto školskom roku boli jej básne
ocenené už na dvoch celoslovenských literárnych súťažiach. V súťaži Literárny
salón Trnava získala čestné uznanie a v Literárnej
Senici Laca Novomeského
3. miesto.
Porotkyňa Dana Podracká charakterizovala jej básnické videnie sveta týmito slovami: „Básne Kristíny
Komárovej sú napísané
s úprimnou originalitou.
S obrazmi pracuje bez vyumelkovanosti, čím dosahuje intenzitu pôsobenia myšlienky, ktorou nás
chce osloviť. Originálne
parafrázuje známy výrok,

že láska je chémia. V básnickej skratke hľadá koncentráciu života i smr ti
v chloride draselnom (nepotravinárska soľ ) a chloride sodnom (jedlá soľ). Uvedomuje si, že vždy je nad
ňou, medzi ľuďmi i v nás
niečo nadprirodzené, nadľudské oko, ktoré o nás vie.“
Veľmi zaujímavo zneli aj
slová Kristíny, ktoré boli
čítané pri vyhlasovaní výsledkov a odov zdávaní
cien: „Dnes sa málo hovorí o netuctovej pravde,
akoby sa všetko zahaľovalo akýmsi závojom. Bielym,
aby bolo niečo krajšie, čistejšie, presvedčivejšie alebo čiernym, aby bolo niečo
celkom schované, utajené
z hľadiska medziľudských
vzťahov, verejného života,
politiky.“
Sme veľmi radi, že máme
aj mladší literárny talent,

Kristína Komárová
Emmu Lacovú z II.A triedy, ktorej sa darilo v celoslovenskej literárnej súťaži
Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára.“ Jej krátke prozaické útvary boli hodnotené
1. miestom. Obom dievčatám

patrí gratulácia a úprimné
poďakovanie za reprezentáciu školy.

A. Rosenbergová,
Gymnázium
Zlaté Moravce

Strana 13

MESTO INFORMUJE

Január 2018

Pozor na termín podania priznania
k dani z nehnuteľností!
Program
KINA TEKOV

Mesiac január je každý rok
spätý aj s termínom podávania
daňových priznaní k miestnym
daniam. Na vyrubovanie dane
z nehnuteľnosti pre rok 2018 je
rozhodujúci stav k 1. januáru 2018.
V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba
nadobudla nehnuteľnosť, resp.
došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2017 (kúpa,
predaj, darovanie, stavebné
povolenie, prístavba, nadstavba, kolaudačné rozhodnutie,
zmena účelu užívania stavby
a pod...), je potrebné uvedené
skutočnosti uviesť, a to podaním priznania k dani z nehnuteľností, resp. čiastkového priznania k dani z nehnuteľností
v termíne do 31. 01. 2018.
Ak v priebehu zdaňovacieho
obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením
alebo dedením, je povinný
podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Daň za stavebné pozemky
Daňovníci, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na
stavbu, sú povinní túto skutočnosť uviesť v daňovom priznaní. Pri zdanení stavebného
pozemku je rozhodujúce právoplatné stavebné povolenie. Podľa § 6 ods. 4 zákona
582/2004 Z.z. o miestnych daniach sa za stavebný pozemok
považuje pozemok uvedený

v právoplatnom stavebnom
povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu.Celkovú
výmeru stavebného pozemku
tvoria parcely, ktorých parcelné
čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
Ani rozčlenenie pôvodnej
parcely uvedenej v stavebnom povolení geometrickým plánom na iné druhy pozemkov o menšej výmere po
nadobudnutí právoplatnosti
stavebného povolenia nemá
vplyv na celkovú výmeru
stavebného pozemku.
Ak stavebný úrad vydá stavebné povolenie na prístavby, nadstavby, stavebné
úpravy už existujúcej stavby,
na účely zákona o miestnych
daniach nejde o stavebný
pozemok.
Za nepredloženie daňového
priznania sa ukladá pokuta,
ide o správny delikt, ktorého sa
podľa zákona č. 563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov dopustí ten, kto nepodá
daňové priznanie v ustanovenej lehote na podanie daňového priznania. Obec ako
správca dane, uloží pokutu
najviac do výšky vyrubenej
dane alebo poplatku, nie
menej ako 5 eur. Samotné
uloženie pokuty neznamená, že zanikajú povinnosti, za

porušenie ktorých bola pokuta uložená.
Tlačivá priznania k dani
z nehnuteľností, k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje spolu s úplným znením VZN č.
1/2015 o dani z nehnuteľností sú dostupné na Mestskom
úrade v Zlatých Moravciach
a na webovom sídle mesta
http://www.zlatemoravce.
eu/miestne-dane-a-vymahanie-pohladavok.html

Zníženie poplatku za komunálne
odpady občanom
nad 62 rokov bez
žiadosti
Mesto Zlaté Moravce poskytne v roku 2018 zníženie
poplatku za komunálne odpady poplatníkom, ktorí k 1.
1. 2018 dovŕšia 62 rokov vo
výške 25 % z ročnej sadzby
poplatku. Zníženie poplatku
bude aj v roku 2018poskytnuté bez žiadosti poplatníka na základe podkladov
z evidencie obyvateľstva
v súlade s § 5 VZN č. 2/2015
o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady.
Oddelenie miestnych
daní a vymáhania
pohľadávok Mestský
úrad Zlaté Moravce

n COCO - 5.- 6.- 7. 1. 2018
- piatok 16.30, sobota 16.30,
nedeľa 15.30 – 4 € a 5 €
n MATK Y REBELK Y:
ŠŤASTNÉ A VESELÉ - 6.- 7.
1. 2018 - sobota 19.00, nedeľa
18.00 – 4 €
n KOLESO ZÁZRAKOV 9.- 10. 1. 2018 - utorok 18.00,
streda 18.00 – 4 € a 5 €
n COCO - 12.- 13.- 14. 1. 2018
- piatok 16.30, sobota 16.30,
nedeľa 15.30 – 4 € a 5 €
n MOLLY A JEJ HRA - 12.13. 1. 2018 - piatok 19.00, sobota 19.00 – 4 € a 5 €
n NAJTEMNEJŠIA HODINA - 14.- 15. 1. 2018 - nedeľa
18.00, pondelok 18.00 – 4 €
a5€
n DVOJITÝ MILENEC - 16.
1. 2018 - utorok 18.00 – 4 €
n ZÚFALÉ ŽENY ROBIA
ZÚFALÉ VECI - 18.a 20.- 21.
a 26.- 27. 1. 2018 - štvrtok 18.00,
sobota 19.00, nedeľa 18.00,
piatok 20.00, sobota 17.00 –
4€a5€
n ČERTOVINY - 20.- 21. 1.
2018 - sobota 17.00, nedeľa
16.00 – 4 € a 5 €
nTRI BILLBOARDY KÚSOK
ZA EBBINGOM - 23.- 24. 1.
2018 - utorok 18.00, streda
18.00 – 4 € a 5 €
n MUŽ VO VLAKU - 25.- 26.
1. 2018 - štvrtok 18.00, piatok
18.00 – 4 € a 5 €
n LABYRINT: SMRTEĽNÁ
LIEČBA - 27.- 28. 1. 2018 - sobota 19.00, nedeľa 18.00 – 4 €
a5€
n VŠETKY PRACHY SVETA - 30.- 31. 1. 2018 - utorok
18.00, streda 18.00 – 4 € a 5 €
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Mestské stredisko kultúry a športu
Program na mesiac január
6. január 2018 (v sobotu) o 19.00 hod. - Trojkráľový koncert
Komorného súboru ZOE, v sobášnej sieni MSKŠ, Námestie A.
Hlinku 1, Zlaté Moravce, vstup zdarma
19. január 2018 o 18.00 hod. (v piatok) – divadelná komédia
„Pyžamo pre šiestich“, v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji - 16 eur, v deň predstavenia - 17 eur.
Pripravujeme vo februári:
2. február 2018 o 19.00 hod. (v piatok) – Mestský ples, v hoteli ViOn na Továrenskej ul. v Zlatých Moravciach, vstupné 35
eur/1 os.
4. február 2018 o 17.00 hod. (v nedeľu) – divadelná komédia
„Podfuk“, v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji - 13 eur,
v deň predstavenia - 15 eur.

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

PRACUJEME
PRE VÁS

Kancelária:
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

- 11. január 2018
- 15 marec 2018
- 26. apríl 2018
- 21. jún 2018 ( Chyzerovce)
- 20. september 2018
(Prílepy)
- 11.október 2018
- 22.november 2018
(ustanovujúce)
- 13. december 2018

Novoročné prianie

TRESTNÉ PRÁVO • OBCHODNÉ PRÁVO • OBČIANSKE PRÁVO
PRACOVNÉ PRÁVO • RODINNÉ PRÁVO • KOMUNÁLNE
VYMÁHANIE PODHĽADÁVOK
Advokátska kancelária
CIMMERMANN s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 1735/23
953 01 Zlaté Moravce

Harmonogram
zasadnutí  Mestského
zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach
na rok 2018

+421 908 428 021
+421 905 945 291
office@cimmermann.com

www.cimmermann.com

4/2018

V novom roku veľa zdravia,
Božieho požehnania, pekné
a pevné medziľudské vzťahy
nielen seniorom, ale aj všetkým Zlatomoravčanom želá
Jednota dôchodcov
Slovenska, Základná
organizácia Zlaté Moravce,
Emília Páleníková

Opustili nás
Mária Kazíková
nar. 1935, zom. 29. 11. 2017
Ing. Jozef Predáč
nar. 1935, zom. 02. 12. 2017
 Ján Rakovský
nar. 1957, zom. 02. 12. 2017
Helena Sýkorová
nar. 1933, zom. 03. 12. 2017
 Jozef Galaba
nar. 1941, zom. 05. 12. 2017
Štefan Bóna
nar. 1944, zom. 09. 12. 2017
Mária Suchoňová
nar. 1929, zom. 10. 12. 2017
Zuzana Lukáčová
nar. 1948, zom. 11. 12. 2017
Mária Kováčová
nar. 1933, zom. 13. 12. 2017

Január 2018

Spomienka
Čas plynie, ale smútok v srdci bolí, zabudnúť nedovolí,
kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 20. decembra sme si
pripomenuli 16. výročie
úmrtia nášho milovaného

Eliáša Levasovského.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína dcéra Viera s manželom a vnuci Marcel a Peter
s rodinami.
2/2018

Spomienka
Hoci si odišiel a niet Ťa
medzi nami, v spomienkach a v našich srdciach
zostávaš stále s nami.
Dňa 3. decembra 2017 sme
si pripomenuli 20. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš syn, brat, vnuk, strýko

Peter Kabourek.

Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím tichú spomienku.
S láskou spomína otec, súrodenci a ostaná rodina.
3/2018
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Box Club Zlaté Moravce
Od 17. novembra do 19. novembra 2017 sa konal v Ústi
nad Labem medzinárodný
turnaj kadetov Olympijské
nádeje. Za účasti siedmich
krajín malo zastúpenie aj
Slovensko, kde boxoval náš
Lukáš Fernéza. Slovensko
vybojovalo tri zlaté medaily, medzi nimi aj náš Lukáš.
V dňoch 1. decembra až
3. decembra 2017 sa konali majstrovstvá Slovenska
starších dorastencov a mužov. Náš klub reprezentoval
Marek Galamboš, ktorý v kategórii starších dorastencov
obsadil pekné tretie miesto.

Sumár za rok 2017:
V roku 2017 sme sa zúčastnili prvo a druho-ligových
turnajov. Celkovo sme obsadili v 1. lige tretie miesto

v mladšom doraste z počtu klubov 51. V druhej lige
sme celkovo obsadili štvrté miesto. Podarilo sa nám
absolvovať skoro všetky
turnaje. Popri ligových turnajoch naši reprezentanti absolvovali aj množstvo
medzinárodných turnajov
(Olympijské nádeje CZ SK,
Čierne pantery PL, Bornemissza v Egeri HU), kde by
som vyzdvihol najmä Lukáša
Fernézu, ktorý sa ako majster Slovenska kvalifikoval
na ME v bulharskej Albene.
Lukáš na ME obsadil pekné
piate miesto.
Do budúcnosti sa nám črtajú ďalší boxeri Marek Holub a Kevin Német, ktorí by
nás mohli reprezentovať už
v roku 2018. Taktiež by som
chcel pochváliť aj našich

najmenších boxerov: Dušana Rozboru, Nicolasa Homolu a Tomáša Hercega za
ich usilovnosť a prísľub do
ďalších rokov. Boxerskú sezónu 2017 považujeme za
finančne náročnú, ale veľmi
úspešnú, na to, že v štruktúrach SBF pôsobíme iba prvý

rok. Vyvrcholením tohtoročnej sezóny a zároveň veľkou
cťou pre náš klub je zápas
Lukáša Fernézu v pražskej
Lucerne s najúspešnejším juniorským reprezentantom Českej republiky.
Box Club Zlaté Moravce

Vyhodnotenie  MO  Zlaté Moravce v basketbale
žiakov a žiačok ZŠ školský rok  2017/2018
Žiaci:
Dňa 28. novembra 2017
zorganizovalo CVČ z poverenia OÚ odbor školstva v Nitre školské MO Zlaté Moravce
v basketbale žiakov ZŠ. Počet
účastníkov podujatia: 45
Výsledky
finálových zápasov:
ZŠ Mojmírova ZM – ZŠ Červený Hrádok 27 : 6
ZŠ Robotnícka ZM – ZŠ Tesárske Mlyňany 5 : 4
ZŠ Mojmírova ZM – ZŠ Tesárske Mlyňany 19 : 6
ZŠ Robotnícka ZM – ZŠ Červený Hrádok 6 : 10
ZŠ Mojmírova ZM – ZŠ Robotnícka ZM 14 : 5
ZŠ Tesárske Mlyňany – ZŠ Červený Hrádok 6 : 10

Konečné poradie
zúčastnených škôl:
1. ZŠ Mojmírova Zlaté
Moravce		
2. ZŠ Červený Hrádok
3. ZŠ Robotnícka Zlaté
Moravce		
4. ZŠ Tesárske Mlyňany
5. ZŠ Pribinova
Zlaté Moravce
Postup na MK si vybojovali
žiaci zo ZŠ Mojmírova Zlaté
Moravce.

Žiačky:
Dňa 24. novembra 2017 zorganizovalo CVČ z poverenia
OÚ odbor školstva v Nitre
školské MO Zlaté Moravce
v basketbale žiačok ZŠ. Počet
účastníkov podujatia: 47

Výsledky
finálových zápasov:
ZŠ Mojmírova ZM – ZŠ Červený Hrádok 6 : 2
ZŠ Robotnícka ZM – ZŠ Žitavany 14 :2
ZŠ Mojmírova ZM – ZŠ Robotnícka ZM 2 : 10
ZŠ Žitavany – ZŠ Červený Hrádok 4 : 8
ZŠ Mojmírova ZM - ZŠ Žitavany 8 : 4
ZŠ Robotnícka ZM – ZŠ Červený Hrádok 7 : 2
Konečné poradie
zúčastnených škôl:
1. ZŠ Robotnícka
Zlaté Moravce
2. ZŠ Mojmírova Zlaté
Moravce		
3. ZŠ Červený Hrádok

4. ZŠ Žitavany
5. ZŠ Pribinova
Zlaté Moravce
		
Postup na MK si vybojovali
žiačky zo ZŠ Robotnícka Zlaté
Moravce.
Mgr. Jozef Zlatňanský,
riaditeľ CVČ
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Vyhodnotenie MO Zlaté Moravce v stolnom tenise
žiakov a žiačok SŠ školský rok 2017/2018
Žiaci:
Dňa 6. decembra 2017 zorganizovalo CVČ z poverenia
OÚ odbor školstva v Nitre
školské MO Zlaté Moravce
v stolnom tenise žiakov SŠ.
Počet účastníkov: 22

Konečné poradie
všetkých škôl:
1. miesto GJK Zlaté Moravce
2. miesto SOŠ technická
Zlaté Moravce
3. miesto SOŠ polytechnická
Zlaté Moravce
4.miesto SOŠ obchodu
a služieb Zlaté Moravce
5. miesto OA Zlaté Moravce
Do krajského kola postupujú
žiaci GJK Zlaté Moravce.

Žiačky:
Dňa 5. decembra 2017 zorganizovalo CVČ z poverenia
OÚ odbor školstva v Nitre

školské MO Zlaté Moravce
v stolnom tenise žiačok SŠ.
Počet účastníkov: 11
Výsledky
finálových stretnutí:
GJK Zlaté Moravce – SOŠ
OaS Zlaté Moravce 3 : 4
SOŠ OaS Zlaté Moravce – OA
Zlaté Moravce 4 : 3
OA Zlaté Moravce - GJK Zlaté
Moravce 1 : 6

Konečné poradie
všetkých škôl:
1. miesto SOŠ OaS
Zlaté Moravce
2. miesto GJK Zlaté Moravce
3. miesto Obchodná
akadémia Zlaté Moravce
Do krajského kola postupujú
žiačky SOŠ OaS Zlaté Moravce.
Mgr.Jozef Zlatňanský,
riaditeľ CVČ

1/2018

Výsledky stretnutí:
GJK Zlaté Moravce – SOŠ technická Zlaté Moravce 5 : 2
GJK Zlaté Moravce – SOŠ polytechnická Zlaté Moravce 4 : 3
SOŠ technická Zlaté Moravce – SOŠ polytechnická Zlaté
Moravce 7 : 0
SOŠ obchodu a služieb Zlaté
Moravce - SOŠ technická Zlaté Moravce 2 : 5
SOŠ obchodu a služieb Zlaté
Moravce - SOŠ polytechnická
Zlaté Moravce 2 : 5

GJK Zlaté Moravce – SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce 6 : 1
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