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V tomto čísle:
Rekonštrukcia
kaštieľa
Samospráva chce dať zmodernizovať a zrekonštruovať
Kaštieľ Migazziovcov v Zlatých
Moravciach. Pre tento účel si
v marci podala žiadosť o udelenie finančnej dotácie.
Čítajte na strane 3

Nové VZN
o poskytovaní
dotácií
Na 34. zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo prijaté
nové všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Aké zmeny nastali oproti pôvodnému
VZN?
Čítajte na strane 4

Marec – mesiac
knihy
Zlatomoravská mestská
knižnica si počas mesiaca
marec, ktorý je u nás známy
aj ako mesiac knihy, pripravila
pre svojich čitateľov niekoľko
zaujímavých akcií. Chýbať nebude ani možnosť, získať bezplatne čitateľský preukaz.
Čítajte na strane 7

Koniec
fašiangov
Obdobie fašiangov je za
nami. V našom meste sme sa
s ním rozlúčili tak, ako sa patrí
– tradičným pochovávaním
basy. To sa uskutočnilo tesne pred Popolcovou stredou,
v utorok 13. februára 2018.
Čítajte na strane 8

Vchod do budovy ZŠ Robotnícka.

Školská rada žiada peniaze na opravu
ZŠ Robotnícka: Čo na to mesto?
Školská rada Základnej školy (ZŠ) Robotnícka žiada samosprávu o urýchlené uvoľnenie 130-tisíc eur z rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce na opravu budovy školy, ktorá je
podľa nej vo veľmi zlom stave a vyžaduje si rozsiahlu
rekonštrukciu. Aká je reakcia vedenia mesta?
Vo štvrtok 15. februára 2018 sa
uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Rady školy ZŠ Robotnícka. Hlavným bodom rokovania
bolo zhodnotenie súčasného technického stavu a opotrebenia budovy školy. Členovia
rady spísali všetky nájdené nedostatky a poslali ich zriaďovateľovi školy – Mestu Zlaté Moravce. Vo svojom liste, ktorý bol
priamo adresovaný primátorovi
Dušanovi Husárovi, žiadali, aby
sa mesto začalo s uvedenými
problémami vážne zaoberať.
Ako informovala školská
rada, pri obhliadke budovy
bolo zistených hneď niekoľko
technických nedostatkov,
konkrétne - zatekanie časti

strechy nad zborovňou
a telocvičňou, zatekanie
kanalizácie v školskom klube,
nevyhovujúci stav sociálnych
zariadení pre žiakov, zlý technický
stav okien, opadávajúca fasáda
budovy, prepadnutá podlaha
v jedálni, zlý technický stav
stúpačky odpadovej vody
a rozpadnuté schody na vstupe.
„Domnievame sa, že s uvedenými nedostatkami by sa malo
Mesto Zlaté Moravce začať vážne zaoberať, a to z dôvodu, že
škola, v ktorej sa v súčasnosti
vzdeláva viac ako dvesto detí, je
vo veľmi zlom stave a vyžaduje
si rozsiahlu rekonštrukciu,“ píšu
vo svojej žiadosti členovia školskej rady.

Zároveň upozornili, že škola
tieto problémy zo svojho vlastného rozpočtu sama odstrániť nedokáže. Od mesta preto
chcú, aby jej podalo pomocnú ruku. „Chceme vás požiadať
o urýchlené vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu
mesta vo výške 130 000 eur, ktoré by sa mali použiť na opravu
strechy nad jedálňou, kuchyňou, kanceláriami a zároveň aj
na opravu sociálnych zariadení,“
žiada rada školy.

Mesto sa
problémom
zaoberá
Primátor Dušan Husár priznal,
že so všetkými technickými
problémami, ktoré sa vyskytujú
na ZŠ Robotnícka je veľmi dobre
oboznámený. Podľa jeho slov si
celú budovu školy prešiel aj so
stavebným odborníkom, ktorý
(pokračovanie na str. 2)
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Školská rada žiada peniaze na
opravu ZŠ Robotnícka: Čo na to mesto?
(pokračovanie zo str. 1)
odhadol, že len na rekonštrukciu všetkých deravých striech je
potrebných približne 200-tisíc
eur. Ak sa k tomu pripočítajú aj
zvyšné problémy budovy, číslo
rapídne stúpne. „Celková rekonštrukcia školy vychádza okolo
800-tisíc eur. Zdá sa to veľa, ale
je to veľká budova. Keby sa mala
na komplet opraviť so všetkým,
naozaj to vychádza na takýto
veľký finančný objem,“ podotkol Husár.
Mesto podľa Husára venuje ZŠ
Robotnícka rovnakú pozornosť
ako aj ostatným školám, ktorých
je zriaďovateľom. Priznáva však,
že na Robotníckej sa už dlhšiu
dobu žiadne výraznejšie rekonštrukcie neuskutočnili. Výnimkou je len rekonštrukcia strechy
vstupnej haly, ktorá bola opravená vlani na jeseň. Šlo o havarijnú situáciu, na jej opravu vtedy vyčlenilo mesto so súhlasom
mestských poslancov sumu
50-tisíc eur.
Samospráva sa chce, podobne ako aj pri ostatných školách,
uchádzať o finančné dotácie
zo všetkých dostupných výziev z operačných programov

EÚ, ktoré by pokryli odstránenie
ďalších technických problémov
Robotníckej. „Máme projekt na
celkovú rekonštrukciu tejto školy
pripravený. V prípade, ak budú
vydané výzvy, vieme sa do nich
prihlásiť. Budeme preto čakať.
Touto školou sa teda intenzívne
zaoberáme,“ uviedol primátor.
Ako ďalej povedal, najnovšie
sa magistrát chystá zapojiť do
nedávno vyhlásenej výzvy Environmentálneho fondu zriadeného ministerstvom životného
prostredia. Výzva je zameraná
na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Z tohto fondu by v prípade
úspešnosti podaného projektu
mesto mohlo získať až 200-tisíc
eur, ktoré by sa podľa primátora
použili na kompletnú rekonštrukciu všetkých deravých striech ZŠ
Robotnícka. Projekt by musela
samospráva spolufinancovať
piatimi percentami celkových
nákladov z vlastného rozpočtu.

Plánovaná
rekonštrukcia
Ak by sa aj mestu nepodarilo
uspieť v tejto výzve, prípadne
v ďalších výzvach, ZŠ Robotnícka

by sa mala v tomto roku predsa
len dočkať čiastočnej rekonštrukcie strechy. Hradená by mala byť
čisto z mestských peňazí.
Vlani v decembri pracovníci
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Nitre upozornili
magistrát na havarijnú situáciu,
ktorá pretrváva v školskej kuchyni. V dôsledku poškodenia strechy dochádza cez strop a steny k zatekaniu do vnútorných
priestorov kuchyne na viacerých
miestach a tiež do kancelárie vedúcej školskej jedálne. Nakoľko
sa jedná o priestory, v ktorých sa
pripravuje jedlo pre žiakov a učiteľov, ide o vážny problém.
„Z hľadiska ochrany potravín
a pokrmov pred znehodnotením pri príprave, výrobe a podávaní a z hľadiska zabezpečenia ochrany zdravia stravníkov
a personálu je potrebné vykonať
opatrenia na odstránenie plesní
a najmä príčin spôsobujúcich ich
vznik, to jest opraviť poškodenú strechu,“ povedala riaditeľka
školy Jana Dudášová, ktorá už
požiadala mesto o poskytnutie
finančných prostriedkov na túto
nutnú opravu. Tá by mala podľa jej odhadov vyjsť na viac ako
44-tisíc eur.
Nakoľko nejde o privysokú položku, zrejme sa na to peniaze
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nájdu. „V apríli budeme poznať
prebytok rozpočtu mesta za rok
2017. Známy bude po vyčíslení záverečného účtu mesta za
vlaňajšok. Do pripravovaného
rozpočtu z prebytku už bolo
navrhnutých zhruba 50-tisíc
eur na opravu tejto časti strechy.
V prípade schválenia prebytkového rozpočtu sa bude môcť dať
strecha kuchyne a jedálne opraviť,“ hovorí Husár, podľa ktorého
nepôjde len o opravu, predmetná časť strechy bude spravená
úplne nanovo. Touto rekonštrukciou sa tak sčasti vyhovie školskej
rade, ktorá vo svojej žiadosti žiadala aj opravu strechy kuchyne
a jedálne. Či bude v blízkej dobe
rade vyhovené aj v ďalších požiadavkách, je nateraz otázne.
„Prebytok rozpočtu mesta za
rok 2016 bol takmer 580-tisíc
eur. Odhaduje sa, že prebytok
za vlaňajšok bude ešte o niečo
vyšší. Tieto peniaze by sa mali
prerozdeliť na viacero projektov,
ako napríklad oprava ciest či nehnuteľných majetkov mesta. Pokiaľ ostanú finančné prostriedky
v rezervnom fonde, tak magistrát
navrhne mestskému zastupiteľstvu aj vyššiu sumu ako 50-tisíc
na ďalšie rekonštrukcie ZŠ Robotnícka,“ povedal Husár na záver.
Peter Klimant

Kraj má štyroch podpredsedov, jedným z nich je Marián Kéry
Nitriansky samosprávny kraj má štyroch nových podpredsedov. Jeden z nich pochádza priamo z nášho mesta. Zástupcom župana Milana Belicu sa stal aj Marián Kéry, ktorý okrem župného
zastupiteľstva sedí aj na lavici poslancov Národnej rady SR.
Marián Kéry (SMER-SD, SNS,
Most-Híd), Eva Antošová
(SMER-SD, SNS, Most-Híd), Igor
Éder (nezávislý) a Tibor Csenger (SMK-MKP) sa stali novými
podpredsedami Nitrianskeho
samosprávneho kraja (NSK).
Rozhodli o tom župní poslanci na prvom riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK, ktoré sa

konalo v pondelok 29. januára
2018 v Župnom dome v Nitre.
Odsúhlasili tak všetkých štyroch kandidátov, ktorých navrhol priamo predseda NSK Milan
Belica.
„Vážim si dôvery pána predsedu Milana Belicu ako aj mojich kolegov – poslancov. Moju
radosť nepokazilo ani to, že

poslankyňa z nášho regiónu
Marta Balážová hlasovala proti,“ okomentoval svoje zvolenie
Marián Kéry. Krajskí poslanci sa
na zasadnutí zaoberali aj návrhom na určenie mesačnej odmeny podpredsedov kraja. „Tá
bude v prípade Igora Édera a Tibora Csengera vo výške polovičného platu predsedu NSK.
Marián Kéry a Eva Antošová,
ktorí sú zároveň poslancami Národnej rady SR, budú v súlade
so zákonom poberať mesačnú
odmenu najviac vo výške minimálnej mzdy,“ vysvetľuje Oľga

Prekopová, hovorkyňa NSK.
Marián Kéry bol vo vlaňajších
novembrových voľbách do vyšších územných celkov zvolený
za poslanca za okres Zlaté Moravce. Hlas mu vtedy odovzdalo 4 107 občanov. Šlo o najvyšší
zisk hlasov, ktorý sa podarilo dosiahnuť spomedzi všetkých kandidátov pochádzajúcich z nášho okresu. Okrem neho sa do
župného zastupiteľstva za okres
Zlaté Moravce dostala aj Marta
Balážová (NEKA) a Milan Galaba (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD).
Peter Klimant
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Mesto sa uchádza o dotáciu na obnovu a rekonštrukciu kaštieľa
Samospráva chce dať zmodernizovať a zrekonštruovať národnú kultúrnu pamiatku – Kaštieľ Migazziovcov
v Zlatých Moravciach, ktorý je sídlom Mestského strediska kultúry a športu. Pre tento účel si v marci podala
žiadosť o udelenie finančnej dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške
viac ako pol milióna eur.

Kaštieľ Migazziovcov, sídlo MSKŠ
Podanie žiadosti odsúhlasili
poslanci na 34. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach. Mesto sa o dotáciu uchádza s projektom „Obnova a rekonštrukcia Kaštieľa
Migazziovcov v Zlatých Moravciach“ v programe Obnovme si
svoj dom na rok 2018.

„Projekt sa zameriava na
výmenu otvorových konštrukcií na kaštieli– výmena
okien a dverí, úplná oprava
fasády a erbu, nakoľko fasáda
na objekte je značne poškodená a poodlupovaná, erb je
značne porušený a hrozí jeho
odpadnutie, okná na objekte

sú znehodnotené a neplnia
svoju funkciu,“ informuje magistrát.
Uvedenými aktivitami sa
má prispieť k zníženiu energetickej náročnosti objektu.
Nakoľko je kaštieľ kultúrne
a spoločensky naplno využívaný, cieľom má byť aj jeho
zatraktívnenie a zvýšenie
jeho estetickosti, a to nielen
z vonkajšej strany. Zatraktívniť by sa mal aj interiér. Ak
by bola žiadosť schválená,
mesto by chcelo dať opraviť
i sociálne zariadenia na prízemí, vybudovať bezbariérový
prístup do budovy a malo by
dôjsť aj k úprave informačnej
kancelárie a jej vnútorného
vybavenia.

Vyše pol milióna
Náklady na rekonštrukciu
exteriéru s výmenou okien
a dverí sú odhadované na
sumu 526 626 eur. Koľko
presne by stála rekonštrukcia interiéru, magistrát neuvádza. Ak bude naše mesto

so žiadosťou úspešné, ministerstvo kultúry zaplatí takmer
celý projekt. Časť peňazí však
bude musieť dať aj zlatomoravská samospráva, ktorá sa
zaviazala rekonštrukciu spolufinancovať vo výške piatich
percent.
Mesto Zlaté Moravce sa
o dotáciu na opravu Kaštieľa
Migazziovcov neuchádza po
prvýkrát. S takmer rovnakým
projektom to skúšalo aj vlani,
no neúspešne. Ministerstvo
kultúry ho vtedy nepodporilo. Tento rok to preto skúša
znova. Predmet, obsah a rozsah tohtoročného projektu
zostáva rovnaký ako vlani,
je však rozšírený o úpravy
Kaštieľa Migazziovcov v interiéri. O tom, či budú alebo nebudú Zlaté Moravce úspešné,
sa dozvieme niekedy v priebehu tohto roka. Presný termín zverejnenia výsledkov
známy nie je.

Peter Klimant

Terénna sociálna práca organizuje v našom meste zbierku šatstva
Možnosť pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Terénna
sociálna práca (TSP) organizuje v Zlatých Moravciach
zbierku šatstva, obuvi, hračiek, školských potrieb a iných
vecí pre sociálne odkázaných ľudí.
Ako uviedla terénna sociálna pracovníčka Zuzana Šútorová, všetci záujemcovia,
ktorí chcú nezištne pomôcť,
môžu veci odovzdávať každý pracovný deň v čase od
8.00 hodiny do 12.00 hodiny
v Zlatých Moravciach v Dome
služieb (budova bývalej fotoslužby, kaderníctva), Ulica
Sládkovičova 1.
Vchod do budovy je z južnej strany od okresného úradu vo dvore Domu služieb.

„V prípade potreby sa s nami
môžete skontaktovať na telefónnom čísle 0917 098 048
a dohodnúť si iný termín,“ informuje Šútorová.
Podľa jej slov má TSP momentálne akútny nedostatok
hlavne detského oblečenia
pre deti vo veku od 1 - 7 rokov. „Potešíme sa ale oblečeniu pre všetky vekové kategórie. Šatstvo by malo byť
hygienicky nezávadné a nepoškodené. Zbierku sme

Dom služieb
vyhlásili práve preto, lebo
máme nedostatok uvedených detských vecí,“ hovorí
terénna sociálna pracovníčka.
Občania môžu veci nosiť
bez časového obmedzenia,

nakoľko za týmto účelom je
v zlatomoravskej TSP zriadená trvalá zberňa a výdajňa
šatstva.
(pokračovanie na str. 4)
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Poslanci schválili nové VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta
Na 34. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 22. februára 2018 Mesto Zlaté Moravce prijalo nové Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce.

Mestskí poslanci, ilustračná foto
Do prijatia nového VZN
Mesto postupovalo pri poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta podľa VZN č. 12/2011
zo dňa 15. decembra 2011,
ktoré v súčasnej dobe neobsahovalo všetky aktuálne podmienky poskytovania dotácií
podľa platnej legislatívy. Od
roku 2011, kedy bolo VZN prijaté, bol zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, ktorý upravuje možnosť poskytnutia dotácie z rozpočtu
obcí, viackrát novelizovaný.
Hlavným rozdielom medzi starým a novým VZN je skutočnosť, že VZN z roku 2011 upravovalo možnosť poskytovania
dotácie z rozpočtu mesta iba

na šport a kultúru a bol problém pri možnosti poskytnutia
dotácie na iný verejnoprospešný účel. Z tohto dôvodu bolo
VZN z roku 2011 opakovane
novelizované dodatkami, ktoré vždy platili iba na príslušný
rozpočtový rok.
Z dôvodu zákonnosti a prehľadnosti podmienok poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
bol spracovaný návrh nového
VZN, ktorý spĺňa náležitosti
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa
ktorého mesto môže poskytovať zo svojho rozpočtu dotácie,

ktoré sú určené: právnickým
osobám, ktorých zakladateľom
je mesto; inej obci alebo vyššiemu územnému celku; právnickej osobe a fyzickej osobe –
podnikateľovi, ktorí majú sídlo
alebo trvalý pobyt na území
obce, alebo ktoré pôsobia,
vykonávajú činnosť na území
obce, alebo poskytujú služby
obyvateľom obce.
V novom Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté
Moravce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
Zlaté Moravce sú vymedzené
oblasti, do ktorých bude Mesto
Zlaté Moravce poskytovať dotácie z rozpočtu mesta. Zároveň upravuje postup predkladania žiadostí o poskytnutie
dotácií, postup ich posudzovania a overovania zo strany
oprávnených orgánov, vymedzenie kompetencie pri schvaľovaní dotácií, obsah a náležitosti zmluvy o poskytnutí
dotácie a pravidlá zúčtovania
dotácií, podľa ktorých budú
poskytované dotácie žiadateľom o dotáciu.
Žiadatelia o poskytnutie
dotácie z rozpočtu Mesta
Zlaté Moravce pre rok 2018
musia postupovať podľa
platného VZN č. 2/2018, ktoré je zverejnené na úradnej
tabuli a na webovej stránke
Mesta Zlaté Moravce.

Termín na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na
rok 2018 je predĺžený do
15. marca 2018, pričom
všetky žiadosti predložené
pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN budú zaradené do procesu vyhodnocovania žiadostí.
V prípade žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce podanej
pred nadobudnutím účinnosti
tohto VZN je žiadateľ povinný predložiť všetky doklady
a prílohy podľa tohto VZN
najneskôr do 15. marca 2018.
V prípade, ak žiadosť nebude
v stanovenom termíne zo strany žiadateľa doplnená, bude
vylúčená z ďalšieho posudzovania. Dotácie, ktoré mesto
poskytuje, sú nenávratnou
finančnou pomocou a podporou pre právnické a fyzické
osoby – podnikateľov. Tieto
subjekty môžu mesto žiadať
o poskytnutie dotácie, avšak
na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nie je žiaden
právny nárok a žiadateľ o dotáciu nemusí dotáciu dostať
(nemusí byť úspešný príjemca
dotácie).
Ing. Iveta Szobiová,
vedúca ekonomického
oddelenia MsÚ
Zlaté Moravce

Terénna sociálna práca organizuje v našom meste zbierku šatstva
(pokračovanie zo str. 3)
„Darovanými vecami, ktoré
už možno pre vlastnú potrebu
nepoužijete, môžete pomôcť
ľuďom v sociálnej tiesni. Aj malá
pomoc je pomoc a sme vďační za každú podanú pomocnú

ruku,“ dodala Šútorová.
Národný projekt Terénna
sociálna práca v obciach I. sa
realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

Operačného programu Ľudské
zdroje. Terénna sociálna práca
sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna
práca v obciach I. realizovanom
Implementačnou agentúrou

Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Peter Klimant
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Zmeny v Nemocnici Zlaté Moravce, zhodnotenie roka 2017
Prioritou Nemocnice Zlaté Moravce a.s., člen skupiny
AGEL, bolo v roku 2017 predovšetkým vytvoriť si pozíciu stabilného poskytovateľa zdravotnej spoločnosti
s cieľom zachovania kvalitnej a komplexnej zdravotnej
starostlivosti v regióne a neustáleho modernizovania
prístrojovej techniky v zariadení.
V minulom roku vedenie nemocnice venovalo hlavnú pozornosť prijímaniu a realizovaniu
opatrení na ekonomickú stabilizáciu s cieľom vyrovnaného
hospodárskeho výsledku s ambíciou naštartovania nemocnice
k postupnej ziskovosti a prechodu do rozvojových programov.
S týmto cieľom prebiehali aj racionalizačné opatrenia
a reštrukturalizácia nemocnice.
Rok 2017 z pohľadu etablovania zlatomoravskej nemocnice v odbornej a pacientskej
verejnosti sa považuje za veľmi úspešný. Nemocnica svojím
zamestnaneckým potenciálom
plní základné a najdôležitejšie
poslanie, a to je nepretržite
zabezpečovať liečebno-diagnostickú a ošetrovateľskú
starostlivosť pacientom zlatomoravského regiónu na
úrovni súčasných poznatkov
lekárskych a humanitných vied
v podmienkach slovenského
zdravotníctva. Významným rysom nemocnice je komplexnosť diagnostiky a liečby.
Prístrojová technika je modernizovaná v rámci finančných
možností. Dlhodobá a kontinuálna snaha vedenia nemocnice o stabilizáciu ekonomickej
situácie, zlepšenie podmienok
pre pacientov a pracovných
podmienok pre zamestnancov je procesom, ktorý si ešte
vyžiada veľa úsilia a finančných
prostriedkov. Aj v súčasných
podmienkach kvalifikovaní
odborníci a špecialisti, spolu
s erudovaným ošetrovateľským
personálom a nezdravotníckymi zamestnancami, vyvíjajú

maximálnu snahu, ktorej cieľom je kvalitný liečebný proces
a spokojný pacient. Podnikateľským cieľom manažmentu nemocnice je vytvoriť moderné
centrum poskytujúce kvalitné
a komplexné zdravotnícke služby, uspokojujúce zdravotné potreby obyvateľov a návštevníkov
celého regiónu.
„Vízie v roku 2018 má nemocnica pomerne rozsiahle, od rozšírenia výkonov jednodňovej
ambulantnej starostlivosti (JAS)
v odbore všeobecnej chirurgie
t.j. traumatológie, cievnej chirurgie, ortopédie, cez stabilizáciu personálnej situácie lekárov
a stredného zdravotného personálu, dopĺňanie prístrojového
vybavenia s cieľom zdokonaľovania zdravotnej starostlivosti.
V budúcom roku by sa mala realizovať kúpa centrálneho monitorovacieho systému, dôraz
budeme klásť na dodržiavanie
hygienicko-epidemiologických
štandardov s cieľom znížiť výskyt nemocničných ochorení,“
hovorí riaditeľka nemocnice
Marta Eckhardtová a ďalej dodala, že „propagácia v budovaní
základného pozitívneho povedomia o nemocnici medzi širokou laickou ako aj odbornou verejnosťou je samozrejmosťou.“
Jednou z prvých investícií
nemocnice bola modernizácia
priestorov stravovacej prevádzky. Obnova jedálne sa uskutočnila v spolupráci s firmou, ktorá
zabezpečuje stravovanie pre
pacientov a zamestnancov nemocnice. V rámci rekonštrukcie
došlo k úprave povrchov stien,
bol zakúpený nový nábytok

a jedálenský servis. Rozšírila sa
ponuka a kvalita jedál, pričom
majú zamestnanci na výber
z troch jedál a dvoch rôznych
druhov polievok. Bol zavedený
nový systém vydávania stravy
pre pacientov, ktorý vo veľkej
miere prispeje k efektívnemu
procesu podávania jedál.
Veľkým investičným zámerom
akcionárov nemocnice bola výstavba moderného tepelného
hospodárstva s cieľom výrazného zníženia nákladov na spotrebu plynu, tepelných strát, zvýšenej dodávky tepla a teplej vody
ako aj nákladov na prevádzku
kotolne. Nezávislý prevádzkový zdroj tepla pre vykurovanie
a ohrev teplej úžitkovej vody,
ktorý bol v kotolni nainštalovaný, zabezpečil bezproblémový
chod nemocnice a pozitívne
ovplyvnil jej hospodársky výsledok. Nové technológie umožnili
diaľkový centrálny dohľad nad
prevádzkou kotolne a zároveň
prehľad o spotrebe plynu a vyrobeného tepla. Väčšinový vlastník Nemocnice Zlaté Moravce
a.s., spoločnosť AGEL SK a.s., do
celkovej rekonštrukcie tepelného hospodárstva investoval
takmer 400-tisíc eur. Slávnostne
otvorenie zrekonštruovaných
priestorov tepelného hospodárstva a prehliadka priestorov
sa konala na sklonku zimy 21.
februára 2018.
V oblasti laboratórnej diagnostiky bolo ďalším najväčším

krokom zlatomoravskej nemocnice obstaranie dvoch nových
analyzátorov pre oddelenie
klinickej biochémie a hematológie, ktoré sú jednými z najnovších z rady vysokovýkonných analyzátorov. Pracovisko
klinickej biochémie a hematológie a transfúziológie nimi zvýšilo
užívateľský komfort, analytické
možnosti a nadštandardný počet vyšetrení za hodinu. Taktiež
prostredníctvom nich znížili
i celkové náklady na prevádzku.
Prístroje celkovo rozšírili a zvýšili
úroveň vyšetrení a diagnostiku
ochorení pacienta. Zároveň sa
nimi otvorili nové možnosti pre
súčasné používané testy, ale aj
pre nové testy do budúcnosti.
Pre pacientov oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM) bol zakúpený nový
anestéziologický prístroj za viac
ako 15-tisíc eur. Pacienti chirurgického oddelenia jednoducho
a komfortne privolajú zdravotný
personál pomocou nového dorozumievacieho zariadenia za
takmer 3 500 eur.
Na sklonku roka nemocnica
začala s výkonom rozsiahlej
rekonštrukcie rádiologického
pracoviska. Investícia by mala
presiahnuť 50 000 eur. Zrekonštruované pracovisko by malo
byť v prevádzke na jar 2018.
Svoj štandard a kvalitu poskytovaných služieb na tomto kľúčovom pracovisku nemocnica
(pokračovanie na str. 6)
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zhodnotenie roka 2017
(pokračovanie zo str. 5)
zvýši obmenou a obnovou prístrojového vybavenia.
Do zdravotníckeho zariadenia
by mali pribudnúť dva sonografické prístroje v hodnote takmer
za 47-tisíc eur a dva rádiologické prístroje za viac ako 177-tisíc
eur, z čoho jeden je rtg prístroj
s C-ramenom. Druhé zariadenie
je digitálny RTG doplnený systémom pre archiváciu obrazu
a komunikáciu PACS, ktorý pozostáva z hardvérového a softvérového vybavenia. Kúpa
uvedeného RTG prístroja vrátane PASC-u je výrazným posunom oddelenia na úroveň moderných zdravotných zariadení.
Umožňuje archiváciu, prenos,
zobrazovanie a tlač digitálnych
diagnostických obrázkov prostredníctvom špeciálnych monitorov s veľmi vysokým rozlíšením, na ktorých je možné
kvalitne diagnostikovať. Systém
zaručene zníži náklady na prevádzku a materiál, ktorými sú rtg
filmy a rtg chémia. Nový prístroj

s C-ramenom, ktorý je umiestnený v priestoroch centrálnych
operačných sál, je vhodný pre
ortopédiu, gastroenterológiu
a traumatológiu. Nemocnica
ho využíva prevažne na traumatologické operačné zákroky. I týmito postupnými krokmi
si nemocnica zvyšuje štandard
poskytovaných zdravotných
služieb pre pacientov regiónu.
V oblasti informačných technológií zvýšila nemocnica komfort svojim zamestnancom zakúpením 46 kusov počítačov
s najnovšími operačnými systémami. Do zdravotníckeho zariadenia pribudlo 21 kusov monitorov, obstaral sa záložný server
ako aj elektronický vrátnik, ktorým sa automaticky uzamykajú a odomykajú dvere budov
po návštevných hodinách nemocnice. V nemalej miere sa investovalo do prechodu na DRG
a eZdravie. Nemocnica zakúpila
i nové programové vybavenie
nemocničného informačného
systému za takmer 6-tisíc eur.

Zlatomoravská nemocnica
v uplynulom roku hospitalizovala 3 410 pacientov, z toho 2 913
akútnych a 497 plánovaných
pacientov. Z celkových ukončených hospitalizácií zaznamenala
1 862 hospitalizácií žien a 1 548
mužov. Ambulantne ošetrených
klientov bolo viac ako 20-tisíc.
Celkový počet operačných výkonov v roku 2017 skončil na
čísle 758. Najčastejšími operačnými zákrokmi u pacientov sú
výkony všeobecnej chirurgie
ako laparoskopicá cholecystectomia, appendectomia, herioplastika, perforácia žalúdka
a adheziolýza.
Nemocnica Zlaté Moravce patrí do západného klastra
skupiny AGEL. Ten združuje
komárňanskú, levickú a zlatomoravskú nemocnicu. Riaditeľ
západného klastra Miroslav Jaška vidí úspešné napredovanie
zdravotníckeho zariadenia vo
svetle vzájomnej spolupráce
so zjednoteným cieľom. „Poďakovanie patrí i členom predstavenstva a členom dozornej
rady Nemocnice Zlaté Moravce a.s. za obetavosť a pracovné
úsilie pri všetkých činnostiach

Marec 2018

potrebných pri tvorbe a realizácii vízií spoločnosti a  predovšetkým vedeniu Mesta Zlaté
Moravce za doterajšiu veľmi
úspešnú a ústretovú spoluprácu a korektné vzťahy ako
aj všetkým, ktorí sa pričinili
k úspešnému začleneniu novej
obchodnej spoločnosti skupiny
AGEL na konkurenčný trh poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a za vytvorenie zázemia
silného a stabilného zamestnávateľa. Zároveň verí, že všetci
vzájomne budú v nadchádzajúcom roku spoločne rozvíjať
dobré meno Nemocnice Zlaté
Moravce a.s. a urobia z nej výnimočného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v regióne,“
vyjadril sa Jaška. Prízvukuje však,
že „v prvom rade patrí poďakovanie všetkým zamestnancom
nemocnice, ktorí svojím profesionálnym prístupom napomáhali k tomu, aby spoločne vytvorili pre pacienta miesto, kde
jeho liečebný proces bude prebiehať bezproblémovo a k jeho
úplnej spokojnosti.“
Mgr. Alžbeta Sivá,
tlačová hovorkyňa
AGEL SK a.s.

Diabetici zhodnotili uplynulý rok na výročnej schôdzi

Ubehol rok a členovia ZO
ZDS v Zlatých Moravciach sa
stretli 19. januára 2018 na výročnej schôdzi.  Zúčastnilo sa
80 členov našej organizácie,
ktorých na úvod privítali žiaci ZUŠ Zlaté Moravce svojím
krátkym koncertom. Všetkým

sa program páčil, čo prejavili aj
silným potleskom.
     Predsedníčka   ZO ZDS
v Zlatých Moravciach otvorila schôdzu minútou ticha
za   zomretých členov. Zároveň privítala prítomných
a osobitne primátora mesta

Zlaté Moravce Dušana Husára, ktorý  v príhovore ocenil   prácu výboru a poprial
veľa úspechov v ďalšej práci
v roku 2018 a veľa zdravia všetkým členom.
Po správe o hospodárení
prítomní členovia odhlasovali dôveru doterajšiemu výboru i predsedníčke pani Anne
Gubovej a vyjadrili spokojnosť
s programom na rok 2018. Po
krátkej diskusii, uznesení  a oficiálnom ukončení schôdze
pokračovalo stretnutie   pri
chutnom občerstvení, ktoré
zabezpečil výbor a pripravila
pre nich reštaurácia RIO (chutný rezeň a zemiakový šalát,

káva, minerálka). Samozrejme,
pohostenie bolo prepočítané
na sacharidové jednotky.
Keď sme si dovolili v januári
nejaké tie kalórie, tak vo februári, ako každý rok v zimnom
období, sa uskutočnil stolno–
tenisový turnaj, pri ktorom
sme spaľovali  kalórie. Ďakujeme všetkým zúčastneným
hráčom, fanúšikom i riaditeľovi Centra voľného času
v Zlatých Moravciach Jozefovi Zlatňanskému  za príjemne
strávené nedeľné popoludnie.
Potešila nás aj účasť jedinej
detskej hráčky, ktorá sa zlepšovala každým hraným setom.                                              
Mgr.  Mária Zelenková
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Marec – mesiac knihy: Čo si pre nás pripravila
mestská knižnica?
Zlatomoravská mestská knižnica si počas mesiaca marec, ktorý je u nás známy aj ako mesiac knihy, pripravila
pre svojich čitateľov niekoľko zaujímavých akcií. Chýbať
nebude ani možnosť, získať bezplatne čitateľský preukaz.
Ako uviedla Anna Šútorová, vedúca Mestskej knižnice
v Zlatých Moravciach, v marci
čaká na návštevníkov knižnice hneď niekoľko zaujímavých
akcií rôzneho druhu. Na svoje
si prídu najmä detskí čitatelia.
„Pre deti a mládež plánujeme literárne a rozprávkové hodiny k výročiam známych spisovateľov, ako napríklad Jules
Verne či Pavol Dobšinský. Každoročne organizujeme i informatické hodiny a exkurzie pre
deti základných a materských
škôl. V marci taktiež začína súťaž „Čítajte s nami“, ktorá bude
pokračovať až do konca školského roka,“ hovorí Šútorová,
podľa ktorej tento rok pôjde
už o desiaty ročník tejto školskej súťaže.
Chýbať nebudú ani stretnutia so spisovateľmi. Pre malých
milovníkov kníh je na pláne
beseda s detskou spisovateľkou Kristínou Baluchovou. Na
dospelákov zas čaká beseda
s Táňou Keleovou-Vasilkovou,
známou slovenskou autorkou
románov pre ženy. Presné termíny týchto stretnutí budú
uverejnené už čoskoro.

Rátať môžeme aj s populárnou akciou, ktorá sa vždy
spája s marcom všade na Slovensku. Občania nášho mesta
a okolia budú mať možnosť
zapísať sa do mestskej knižnice úplne bezplatne. „Bude
to počas „Týždňa slovenských
knižníc,“ konkrétne 14. marca
2018 a 15. marca 2018. V tieto
dva dni budú čitateľom odpustené aj pokuty za neskoré
vrátenie kníh,“ informuje vedúca knižnice.
Čo sa u nás číta?
V roku 2017 sa Mestská knižnica Zlaté Moravce tešila slušnej návštevnosti. Celkovo sa
vlani do nej zapísalo 1024 čitateľov, z toho detí do 15 rokov
bolo 509, dospelých a mládeže 515. Títo čitatelia si dokopy
vypožičali až 24 899 kníh. Toto
slušné číslo sa dosiahlo aj napriek tomu, že knižnica bola
minulý rok z dôvodu revízie
knižničného fondu tri mesiace
zatvorená.
A čo sa u nás čítalo najčastejšie? Podľa Šútorovej sú u Zlatomoravčanov populárni rôzni
autori. „U detí sú najžiadanejší spisovatelia ako Gabriela

Futová, Roman Brat, Thomas
Brezina, Roald Dahl, Terry Deary, Kelly McCombie a Dennis Meadows. Veľmi obľúbené
u detí sú série kníh - Denník
odvážneho bojka, Tajomné
príšery, Hrôzostrašná história,
Čaro hľadačky, Grázlik Gabo,“
povedala.
Dospelí zas radi siahajú po
detektívkach. V obľube je najmä slovenský spisovateľ Dominik Dán, v zlatomoravskej
knižnici môžeme nájsť všetky jeho tituly. Okrem neho je
veľký záujem aj o knihy severských autorov detektívok
– Michaela Hjortha, Hansa Rosenfeldta, Jonasa Jonassona
a Jo Nesba.
Ženské čitateľky sa zameriavajú hlavne na knihy od súčasných spisovateliek. „Veľmi
vyhľadávané sú romány Joy
Fieldingovej, Kathryn Hughesovej, Jayne Ann Krentzovej,
Nory Robertsovej, Elizabeth
Adlerovej, Jany Pronskej, Kataríny Gillerovej, Marty Fartelovej a Táni Keleovej-Vasilkovej,“
uviedla Šútorová.
Ako ďalej prezradila, okrem
napínavých detektívok či ľúbostných románov je u ľudí
stále pomerne žiadaná aj

náučná literatúra pre dospelých, a to najmä u študentov
vysokých škôl. Tí si vypožičiavajú napríklad knihy zo psychológie, pedagogiky, ekonómie a medicíny. „Zároveň však
čitatelia radi siahajú aj po knihách z ezoteriky, chovateľstva
a športu,“ dodala šéfka našej
mestskej knižnice.

Marec – mesiac
knihy
Marec – mesiac knihy. Toto
označenie sa u nás po prvýkrát
objavilo v roku 1955 na počesť
spisovateľa Mateja Hrebendu,
ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Táto myšlienka je však stále
živá i v súčasnosti, kedy sa pravidelne v tomto období snažia
slovenské knižnice ľuďom pripomínať, že čítanie je nielen
dôležité, ale i zábavné.
V knižniciach sa tak počas
marca vo veľkom organizujú
rôzne pútavé besedy, kultúrne
podujatia, súťaže a iné zaujímavé akcie, ktorými naše literárne stánky k sebe lákajú nových záujemcov o čítanie kníh
pre všetky vekové kategórie.
Peter Klimant
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Obdobie zábav skončilo: V Moravciach sme pochovali basu
Obdobie fašiangov je za nami. V našom meste sme sa
s ním rozlúčili tak, ako sa patrí – tradičným pochovávaním basy. To sa uskutočnilo tesne pred Popolcovou
stredou, v utorok 13. februára 2018.
Rozlúčka s obdobím fašiangov sa mala pôvodne začať
v popoludňajších hodinách
v centre Zlatých Moraviec, kadiaľ mal prechádzať maskovaný sprievod detí zo zlatomoravských materských škôl.
Kráčať mali od kaštieľa až po
hlavnú autobusová stanicu
a následne späť do kaštieľa.
Pre nepriaznivé počasie bol
však tento pochod zrušený.
Zvyšok programu sa už ale
nemenil. Posledná tohtoročná
fašiangová zábava sa konala
v divadelnej sále zlatomoravského kaštieľa. O takmer hodinový kultúrny program sa
postarali deti z materských
škôl – Žitavské nábrežie,

Kalinčiakova, Slnečná a Štúrova. Deti predviedli publiku
fašiangové spevy a tance nášho regiónu. Tradičné ľudovky
prišla zaspievať aj Simona Furdová, žiačka Základnej školy
Pribinova.
V závere programu prišlo na rad už očakávané pochovávanie basy, o ktoré sa
postaral Detský folklórny súbor Zlatňanka. Pochovávanie
malo smutno-vtipný charakter. Spev a prejav detí bol totiž pri tejto rozlúčke napriek
svojim trúchlivým tónom plný
veselých vtipov. V tomto duchu šla milovaná basa „pod
zem“, a tým sa u nás oficiálne
skončili tohtoročné fašiangy.

Vystúpenie detí zlatomoravských materských škôl.
Na konci podujatia sa
v priestoroch kaštieľa, rovnako ako vlani, podávali lekvárové šišky – klasická fašiangová
pochúťka, ktoré pre ľudí napiekli pracovníčky Mestského strediska kultúry a športu
v Zlatých Moravciach.
Obdobie fašiangov trvá od
Troch kráľov do Popolcovej

stredy. Po ňom nasleduje 40
dňový pôst až do Veľkého
piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou,
ktoré je spojené s bujarými zábavami, veselými sprievodmi
a bláznivými maskami.

Peter Klimant

Basa sa pochovávala aj v Chyzerovciach
S fašiangami sme sa lúčili aj v mestskej časti Chyzerovce. V miestnom kultúrnom dome bol pripravený bohatý
program, ktorý bol plný tradícií nášho regiónu.

Rozlúčka s fašiangovým
obdobím sa v Chyzerovciach
uskutočnila v nedeľu 11. februára 2018. Podujatie už tradične pripravilo občianske združenie Chyzerovce.

Na začiatku programu zatancovali dievčatá zo skupiny Street Lup, za ktorými nasledovala spevácka skupina
Trnky a ich priatelia, nazývaní aj „tŕne“, ktorí sa predstavili

so svojím programom – Zabíjačka a pochovanie našej
milej basy. Koniec patril tým
najmladším, skupine Lupiniari pod vedením Jozefa Sýkoru, ktorí roztancovali všetkých
tancachtivých v sále chyzeroveckého kultúrneho domu.
Program si prišiel pozrieť aj
poslanec Národnej rady SR
Marián Kéry, primátor Zlatých
Moraviec Dušan Husár a prednosta zlatomoravského mestského úradu Marián Kováč.
„Poďakovanie za pekný
program patrí všetkým účinkujúcim, ktorí potešili divákov svojimi tancami, piesňami a hovoreným slovom,“
uviedli na záver organizátori
z Občianskeho združenia Chyzerovce.
Peter Klimant

Fašiangy
v Prílepoch
Spevácky súbor Kolovrátok
pozval prílepske ženy na Fašiangové páračky. Obnovili
si starodávne zvyky pri speve a zvukoch harmoniky. Keď
sa perie opáralo, gazdiná dala
oldomáš, oškvarkový chleba,
šišky, fánky, koláče a pohár
vína. Keď ženy párali, chlapi
s nimi spievali a do chuti sa
porozprávali ako na dedine
voľakedy.
Jozef Vencel
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Oživenie starej ľudovej tradície
Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach opäť ožilo starou ľudovou tradíciou. Dňa
25. januára 2018 pripravilo
v spolupráci s Ponitrianskym
múzeom v Nitre, Speváckou
skupinou Briežok a Občianskym združením Babička pre
širokú kultúrnu verejnosť zaujímavý program s ukážkou
tradičného spracovania konope. Na podvečernom podujatí lektorka múzea pani Viera
Tomová privítala hosťa kultúrneho programu Spevácky súbor Briežok a manželov
Bielych z Jedľových Kostolian, riaditeľa Ponitrianskeho
múzea v Nitre Antona Števka
s manželkou a všetkých milovníkov folklóru a zábavy.
Majsterka tkáčskeho remesla pani Ľudmila Biela predviedla záujemcom o tkanie
a tkáčske výrobky praktickú
ukážku prípravy konope na
priadzu, jedno z najstarších
ľudových remesiel. Z konope
a ľanu sa kedysi doma spracovávali a spriadali do nití
pre tkanie plátna na odevy,
kobercov a iné spoločenské

využitie v zimnom období až
do Fašiangov.
Pán Anton Števko porozprával zaujímavosti technologického postupu pestovania ľanu až po získavanie nite
z priadze, ich vyťahovaním,
skrúcaním a namotávaním
na vreteno pred jeho ďalším
spracovaním. Ľan sa zbieral
asi v polovici augusta. Dreveným tĺkom a trepaním sa
zbavoval semena, viazal do
snopov, máčal, sušil na slnku
a drevnatá časť sa odstraňovala na trlici. Takto pripravená kúdeľ sa prečesávala na
rafadle a podľa kvality triedila. Najkvalitnejšia sa spriadala
do nití a tkala.
Ženská spevácka skupina
FS Briežok sa predstavila zaujímavým kultúrnym vystúpením. Hlavným hudobným
nástrojom súboru sú gajdy,
ktoré boli kedysi v Jedľových
Kostoľanoch veľmi rozšírené.
Folklórna skupina, pomenovaná podľa názvu časti dediny Briežok, bola založená
v roku 2013, kedy sa mladí ľudia a deti, zanietení pre folklór,

rozhodli nadviazať na gajdošské a folklórne tradície Jedľových Kostolian a okolia. Za
ten krátky čas sa Folklórna
skupina predstavila na mnohých festivaloch a slávnostiach po celom Slovensku,
ale i v zahraničí. Ako hovorí vedúca FS Briežok Danka
Kellnerová – veľká vďaka patrí
dievčatám a pani Zdenke Dobiašovej, ktorá tiež spieva a je
veľkou oporou súboru spolu
s maminou pri výbere a šití
krásnych kostolianskych krojov. Do výbavy nám ešte chýbajú čepce.
Kultúrne podujatie bolo
obohatené aj o malú prezentáciu ľudovej tvorby

z tkáčskej dielne Ľudmily
Bielej a krajčírskeho umenia
Márie Pekárovej z Chyzeroviec, ktorá svoje krojované
bábiky zaodieva do šiat utkaných z konopných látok. Zaujímavá bola i ukážka rôznych
tkáčskych nástrojov v miniatúrach, ktoré na podujatie
priniesol drevorezbár Štefan
Doskoč.
Oživenie starej ľudovej tradície sa nieslo v príjemnej atmosfére pri speve a tanci
s Občianskym združením
Babička a Speváckou skupinou Briežok. Organizátor kultúrneho podujatia nezabudol
ani na malé pohostenie.
Anton Kaiser

Fašiangová veselica v Mestskom múzeu
Prvý kresťanský sviatok v roku
je Zjavenie pána, kedy začína
fašiangové obdobie pred duchovnou prípravou na najstaršie
a najvýznamnejšie kresťanské
sviatky. Čas veselosti, zábavy,
hodovania a pitia.
Pobočka Ponitrianskeho múzea v Nitre, Mestské múzeum
v Zlatých Moravciach pripravilo pre širokú kultúrnu verejnosť
neopakovateľnú atmosféru fašiangov s Občianskym združením Babička zo Zlatých Moraviec a Folklórnym súborom
Kolovrátok z Prílep. V. ročník fašiangového popoludnia s rozprávaním o zvykoch a tradíciách

najveselšieho obdobia roka
otvorila dňa 7. februára 2018
lektorka múzea pani Viera Tomová. Na kultúrnom podujatí
privítala poslankyňu VÚC Martu
Balážovú, riaditeľa Ponitrianskeho múzea v Nitre Antona Števka, všetkých milovníkov zábavy
a starých ľudových tradícií.
V úvode fašiangovej veselice
sa návštevníkom predstavili oba
súbory spoločným spevom ľudových pesničiek za doprovodu
harmonikárov Ireny Vencelovej
a Rudolfa Partla. Už naši predkovia sa radi zabávali pred nastávajúcim pôstom. Bolo to obdobie od Troch kráľov do polnoci

pred Popolcovou stredou. Čas
zabíjačiek, svadieb a zábav.
O niektorých predveľkonočných zvykoch v minulosti, magických úkonoch a tradíciách,
z ktorých sa dodnes zachovala
najmä tá zábavná stránka, priblížil návštevníkom zaujímavým
rozprávaním pán Anton Števko. Fašiangové popoludnie sa
nieslo v dobrej nálade rozprávaním rôznych žartovných príbehov. Na poslednej fašiangovej
zábave sa pochovávala basa,
kedy sa končilo najveselšie obdobie roka a začínal 40 dňový
veľkonočný pôst. Obrad pochovávania basy pripravil pre

návštevníkov kultúrneho podujatia Folklórny súbor Kolovrátok.
Za vytvorenie príjemnej predveľkonočnej atmosféry patrí
vďaka členkám speváckych súborov a krásne spoločné vystúpenie, organizátorkám podujatia pani Viere Tomovej a Kornélii
Némešovej za fašiangové pohostenie.
Zaužívané zvyky a obyčaje
veľkonočných sviatkov patria ku
kultúrnemu dedičstvu našich
otcov, ktorými si s úctou pripomíname naše bohatstvo slovenských ľudových tradícií.
Anton Kaiser
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Tancovačka v [ZM] už po tretíkrát v Chyzerovciach
Aj tento rok sa v kultúrnom dome v Chyzerovciach
uskutočnila ľudová zábava pod názvom Tancovačka
v [ZM]. Súčasťou podujatia bola už tradične aj škola
tanca, na ktorej sa zúčastnení ľudia mohli priučiť, ako
inak, ľudovému tancu.

ĽH Podjavorská muzika, ĽH FS Inovec, organizátori Tancovačky
V poradí tretí ročník Tancovačky v [ZM] sa uskutočnil v sobotu 10. februára
2018. Organizačne sa pod
podujatie podpísali folklórni
nadšenci Barbora Rajtárová, Katarína Patúcová, Jakub
Cibira a Ivana Tonkovičová.

Podobne ako v predchádzajúcich dvoch ročníkoch,
aj tento rok hrala do tanca
ľudová hudba Podjavorská
muzika zo Zvolenskej Slatiny. „Spoluprácu s touto
muzikou hodnotíme vysoko pozitívne, pretože vedia

veľmi dobre prečítať hostí
a tým aj prispôsobiť svoj
repertoár, čím zabezpečia
skvelú atmosféru na tanečnom parkete, ale aj mimo
neho,“ vyjadrila sa Barbora
Rajtárová.
Okrem voľnej tanečnej zábavy nechýbala ani škola tanca,
ktorá po minulé ročníky zožala úspech. I tentokrát prebiehala pod vedením Kataríny
Patúcovej a Jakuba Cibiru, hudobne ich sprevádzala ľudová hudba folklórneho súboru
Inovec. Každý rok pritom učia
ľudí základné tanečné kroky
vždy z iného regiónu. „Tento
rok sme si pripravili tance z Tekovského regiónu, konkrétne
tance palotáš a frišká z Čilejkárskej oblasti,“ hovorí Rajtárová. Na zábave nechýbali ani
rôzne súťaže, ako klobúkový
či stoličkový tanec. „Tí odvážnejší si mohli aj rozkázať pred
muzikou,“ dodala.
Záujem o Tancovačku v [ZM]
bol opäť vysoký. Organizátori

odhadujú, že prišlo približne
osemdesiat ľudí. Z nich väčšia polovica bola odetá do
ľudového kroja. „Tento ročník
bol výnimočný tým, že prišlo veľa ľudí, ktorí sa predtým
tancovačky nezúčastnili, čo
nám dodalo odvahu pokračovať naďalej v organizovaní
Tancovačky v [ZM]. Čo nás teší
ale viac, je pozitívna spätná
väzba od ľudí priamo na zábave,“ zhodnotila akciu mladá
folkloristka.
„Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým, ktorí
prišli a zabavili sa a všetkým,
ktorí nám pomohli, hlavne
Peťovi a Martinovi. Možno by
to málokto povedal, ale organizovanie takéhoto podujatia je finančne náročné. Ak by
sa našiel niekto, kto by chcel
hocijakým spôsobom podporiť zábavu pri ľudovej muzike,
budeme veľmi vďační,“ povedala na záver.
Peter Klimant

Čaro zimy v Materskej škole na Kalinčiakovej ulici
Zima je krásne ročné obdobie a má svoje čaro. Keď napadal sneh, deti sa s  radosťou pustili do stavania snehuliakov. Postavili si ich pri svojej triede a tým skrášlili
exteriér v MŠ. Dokonca sa mohli aj posánkovať.
Deti sú stvorenia veľmi zvedavé a chceli vedieť, ako sa
teplo dostane do ich izbičiek. Na svoje otázky dostali odpoveď počas exkurzie
v Prvej energetickej a teplárenskej spoločnosti v Zlatých Moravciach. Zistili, ako
a z čoho sa vyrába a privádza teplo do všetkých domácností.
Najveselším obdobím
u našich škôlkarov boli dni
od Troch kráľov až do Popolcovej stredy. Spievali

najznámejšiu fašiangovú
pieseň „Fašiangy, Turíce,“ vyzdobovali si triedy a chystali
masky.
Vyvrcholením času fašiangov bol KARNEVAL, ktorý začínal hneď ráno príchodom detí
prezlečených do kostýmov.
Celý deň hrala hudba, tancovalo sa a súťažilo. O nezabudnuteľnú zábavu sa postaral „ŠAŠO,“ ktorý spolu s deťmi
šantil, spieval a hral na gitare.
Spev a zábava pokračovala príchodom hudobného

divadla do našej MŠ s názvom ,,PESNIČKÁL“. Rudko
s Izabelou priniesli deťom
pestrý výber hudobných nástrojov, učili ich nové piesne
a tance. Deti pomohli víle
Izabele roztočiť jej nádherné šaty a zahrali si na hudobných nástrojoch.

Každá zábava, hra či rozprávka má svoj koniec. Na ukončení fašiangového obdobia, čiže
,,Pochovávania basy“ sa podieľali svojím vystúpením a pestrým programom deti z   5.
triedy v divadelnej sále MSKŠ.
Kolektív MŠ Kalinčiakova
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Alicka Starobová zo ZŠ Robotnícka a jej 1. miesto
v Biologickej olympiáde s vitamínom C

Alica Starobová (vľavo)
„V októbri som sa zapojila do
výtvarnej aktivity Zdravý životný štýl a na Výchove umením sme vytvorili plagáty na
výstavku do MSKŠ. Moja práca bola ocenená pánom primátorom, čo ma nesmierne
potešilo. Zdravie je totiž nesmierne dôležité a vážime si ho
až vtedy, keď ochorieme. Preto som začala premýšľať nad
témou Biologickej olympiády
v tomto duchu. A v súvislosti
s veľkou chorobnosťou žiakov
na jeseň, sme s pani učiteľkou

Verešpejovou vymysleli tému,
ktorá je zaujímavá a pre nás
všetkých aj veľmi prospešná.
Nazvali sme ju – Poznáme
dobre vitamín C ?“
Týmito slovami začína správa Alicky Starobovej, žiačky
IX.A triedy, v projektovej časti
Biologickej olympiády – kat.
C. Alicka je jednou z mnohých
našich žiakov, ktorí sa úspešne
zapojili do Biologickej olym
piády, či už v kategórii C alebo D. Okresné kolo Biologickej
olympiády sa konalo dňa 08.

februára 2018 v ZŠ Š. Moyzesa v Tesárskych Mlyňanoch.
Alicka spracovala svoju tému
o vitamíne C naozaj veľmi precízne a vypracovala výbornú
prácu, ktorá v sebe zahŕňala
nielen poster, ale aj prezentáciu, letáčiky a plagátiky pre
žiakov. Začiatok jej práce predstavovalo vytvorenie dotazníka o vitamíne C pre žiakov,
ktorým zistila, že mnoho detí
má slabé vedomosti, odkiaľ
získať vitamín C a prečo je
vlastne taký významný pre
naše zdravie.
Chemickým pokusom sme
následne zisťovali, v akom
ovocí, zelenine sa vitamín C
nachádza. Išlo nielen o naše
tradičné ovocie, ale zisťovali
sme prítomnosť aj v rôznom
exotickom ovocí, ktoré je dostupné v obchodoch. Zároveň
sme zisťovali prítomnosť vit. C aj

v rôznych umelých prípravkoch
s vit. C z lekárne a na naše veľké
prekvapenie sme zistili slabšiu
prítomnosť vit. C, ako v ovocí
a zelenine. Na základe všetkých
pokusov sme spísali zoznam
ovocia a zeleniny, v ktorých sme
zistili najviac vit. C. Odporúčame teda konzumovať napr. černice, citrusy, karambolu, šípky
a tiež papriku, cviklu a mnoho
ďalších druhov ovocia a zeleniny. Nasledovalo vytvorenie
letáčikov a plagátikov pre žiakov, aby si mohli povedať, že už
poznajú vitamín C dobre.
Alicke ďakujeme za krásnu
reprezentáciu našej školy. Tešíme sa, že naďalej pokračujeme
v tradícii Biologickej olympiády
a dúfame, že naši žiaci budú dosahovať také krásne umiestnenia aj v budúcnosti.
PaedDr. Hana Verešpejová

Študenti SOŠ obchodu a služieb
v Zlatých Moravciach opäť úspešní
Dňa 8. februára 2018 sme sa
s cvičnou firmou Hotel Independence pod vedením G.
Ondrejmiškovej zúčastnili na
9. Kontraktačnom dni cvičných
firiem v Šali. Cvičná firma je odborný predmet, ktorý simuluje
činnosti reálnej firmy. Na hodinách cvičnej firmy získavame
zručnosti, ktoré sú potrebné pre
naše uplatnenie na trhu práce.
Na veľtrhoch a kontraktačných
dňoch sú vyhlásené rôzne kategórie súťaží cvičných firiem.

Na Kontraktačnom dni v Šali
v dvoch kategóriách „Najlepšia
vizitka“ a „cena Nitrianskeho samosprávneho kraja“ sme získali
výborné 1. miesto z tridsiatich
zúčastnených cvičných firiem.
Z dosiahnutého úspechu sa veľmi tešíme a sme radi, že sme neprerušili dlhoročnú tradíciu dosahovania úspechov cvičných
firiem našej školy.
Petra Hrúziková,
Simona Nehézová

Karneval v Materskej škole Štúrova
Veselo sa začal štvrtok 8.
február 2018 v Materskej škole na Štúrovej ulici. Deti v krásnych maskách, dobrá hudba
a hlavne skvelá nálada zmenila štvrtkové dopoludnie na
nepoznanie.
Do materskej školy zablúdilo
vajce, ktoré sa vydalo na vandrovku. A cestou postretalo
rôzne bytosti – víly, lienku-šašulienku a dokonca aj bosorku. Takto všetci spolu si veselo zatancovali a zaspievali.

A keď deťom po vandrovke
vyhladlo, čakalo ich chutné
občerstvenie. Škôlkarom veru
poriadne chutilo. Po občerstvení si užili veselé karnevalové súťaže.
Každá maska bola odmenená milým darčekom – farebnou svietiacou loptičkou,
s ktorou si aj po karnevale užívali ešte veľa zábavy.
Ivana Micheličová,
MŠ Štúrova
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov
a pozemkov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových
priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 19,51 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom
1330 (Administratívna budova), na Ul. Hviezdoslavova 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 Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore,
okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaných nebytových
priestorov: kancelárie na administratívne účely, služby.
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom
1330 (Administratívna budova), na Ul. Hviezdoslavova 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 Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore,
okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaných nebytových
priestorov: kancelárie na administratívne účely, služby.
n nebytové priestory o výmere 135,00 m² v budove so súpisným číslom 3283, nachádzajúcej
sa na Viničnej ulici v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku- parcele KN registra ,,C“, č. parcely 2606/4 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne
územie Zlaté Moravcea pozemok o výmere 197,10m2/prislúchajúca časť dvora/ parcela KN reg.
„C“, č.p. 2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453,účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: obchodné priestory, skladové priestory, ostatné účely.
n nebytový priestor č. 5 nachádzajúci sa na podzemnom podlaží nehnuteľnosti – stavby súpisné číslo 3027 (bytový dom), na Ul. Tekovská v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
- parcele KN registra „C“, č. parcely 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanýv katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 5091, účel: garážové státie.
n nebytový priestor č. 9 nachádzajúci sa na podzemnom podlaží nehnuteľnosti – stavby súpisné číslo 3027 (bytový dom), na Ul. Tekovská v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
- parcele KN registra „C“, č. parcely 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanýv katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 5091, účel: garážové státie.
n nebytový priestor č. 1 nachádzajúci sa na podzemnom podlaží nehnuteľnosti – stavby súpisné číslo 3027 (bytový dom), na Ul. Tekovská v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
- parcele KN registra „C“, č. parcely 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanýv katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 5091, účel: garážové státie.
n časť pozemku o výmere 24,00 m2 z parcely KN registra ,,C“, č. parc. 2606/7, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere63,00 m2 , ktorý sa nachádza na Viničnej ulici v Zlatých Moravciach, v k.ú. Zlaté Moravce, vedený Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym
odborom, na LV č. 3453, účel využitia prenajímaného pozemku: nepodnikateľské účely.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27. marca 2018 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a pozemkov získate
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, (Mestský úrad;
Predaj, prenájom), prípadne na č. telefónu 037/6923922 (Oddelenie majetkovo – právne MsÚ
Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta
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Program
KINA TEKOV
n LADY BIRD - 8.- 9. 3. 2018
- štvrtok 19.00, piatok 19.00 –
4€a5€
n LEO DA VINCI: MISIA
MONA LISA - 9.-10.- 11. 3.
2018 - piatok 17.00, sobota
17.00, nedeľa 16.00 – 4 € a 5 €
n OTCOVA VOLGA - 10.- 11.
3. 2018 - sobota 19.00, nedeľa
18.00 – 4 € a 5 €
n PRIANIE SMRTI - 13.- 14.
3. 2018 - utorok 18.00, streda
18.00 – 4 € a 5 €
n TOMB RAIDER - 15. a 17.
3. 2018 - štvrtok 19.00, sobota
20.00 – 4 € a 5 €
n CHLOE A TRPASLÍCI 17.-18. 3. 2018 - sobota 16.00,
nedeľa 17.00 – 4 € a 5 €
n BACKSTAGE - 17.- 18. 3.
2018 - sobota 18.00, nedeľa
19.00 – 4 € a 5 €
n CESTA ZA KRÁĽOM
TROLLOV - 20.-21. 3. 2018 utorok 17.00, streda 18.00 – 4
€a5€
n ONI 2: NOČNÁ KORISŤ 22.- 23. 3. 2018 - štvrtok 18.00,
piatok 19.00 – 4 € a 5 €
n KRÁLIK PETER - 23.- 24.
3. 2018 - piatok 17.00, sobota
17.00 – 4 € a 5 €
n PACIFIC RÍM: POVSTANIE - 24.-25. 3. 2018 - sobota
19.00, nedeľa 19.00 – 5 €
n MÁRIA MAGDALÉNA 27.- 28. 3. 2018 - utorok 19.00,
streda 19.00 – 5 €
n READY PLAYER ONE:
HRA SA ZAČÍNA - 30. 3. 2018
- piatok 19.00 – 4 € a 5 €
n SHERLOCK GNOMES 30. - 31. 3. 2018 - piatok 17.00,
sobota 16.00 – 4 € a 5 €
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Mestské stredisko kultúry
a športu
Program na mesiac marec
l 16. marec 2018 o 19.00 hod. – profesionálne tanečné
vystúpenie „The gentlemans“ v divadelnej sále MSKŠ, vstupné
v predpredaji - 15 eur.
l 18. marec 2018 o 15.30 hod. – kultúrne podujatie „Vynášanie Moreny“ od MSKŠ Zlaté Moravce cez Mesto k rieke Žitava,
l 27. marec 2018 o 14.00 hod. – kultúrne podujatie „Oslava ku Dňu učiteľov“ v MSKŠ, v programe vystúpia deti a učitelia
ZUŠ v Zlatých Moravciach
l 28. marec 2018 o 15.30 hod.– spomienkové stretnutie
„Oslobodenie mesta Zlaté Moravce“ v divadelnej sále MSKŠ,
v programe vystúpi Carmina Vocum

Pripravujeme:
l 6. apríl 2018 o 18.00 hod. – hudobné predstavenie z TV
Šláger „Heligonika“ v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji - 7 eur, v deň predstavenia - 10 eur.
l 27. apríl 2018 o 18.00 hod.– divadelná predstavenie RND
„Besame mucho alebo čo sa skrýva v kufri“ v divadelnej sále
MSKŠ, vstupné v predpredaji - 15 eur, v deň predstavenia - 16 eur.

Mestská polícia
upozorňuje cyklistov
Mestská polícia v Zlatých Moravciach upozorňuje cyklistov, že
v zmysle ustanovenia § 55 ods.1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Na bicykli
sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke
pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie
je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky.
Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa
jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako 10 rokov smú
jazdiť po chodníku.“
Paragraf 52 ods. 2 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvádza: „ Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať;
to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak, alebo ak ide o zastavenie alebo státie
vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej
1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim
v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným
alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane
voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 m.“
Mestská Polícia Zlaté Moravce

Marec 2018
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Opustili nás

Povedali si
spoločné áno
Ženích Ivan Vojtek,
trvalý pobyt
Malé Vozokany

a

nevesta Anita Pšenáková,
trvalý pobyt Zlaté Moravce.
Sobáš bol cirkevný
10. februára 2018
v Zlatých Moravciach.

 Mária Králová
nar. 1939, zom. 30. 01. 2018
 Ľuboš Rafael
nar. 1966, zom. 03. 02. 2018
 Pavel Kováč
nar. 1937, zom. 05. 02. 2018
 Juraj Rekšák
nar. 1934, zom. 10. 02. 2018
 Jozef Martinec
nar. 1929, zom. 17. 02. 2018
 Ernest Šišulák
nar. 1955, zom. 11. 02. 2018
 Julius Debnár
nar. 1944, zom. 23. 02. 2018
 Mária Holečková
nar. 1933, zom. 27. 02. 2018
 Božena Nemethyová
nar. 1942, zom. 27. 02. 2018

Spomienka

Spomienka

Odišiel tíško, už nie je medzi
nami, no v našich srdciach
stále žije s nami.
V januári uplynulo
29 rokov, čo nás navždy
opustil kapitán

V marci bude 18 rokov,
čo nás navždy opustila
milovaná mamička
a stará mama

PRACUJEME
PRE VÁS

15/2018

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

Kancelária:
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

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

www.cimmermann.com

14/2018

Anna Vajdová.

Ing. Dušan Vajda.

S láskou spomíname,
nikdy na teba
nezabudneme.
Sestra a bratia s rodinami

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

Marec 2018

Bola si pre nás najdrahším
pokladom, s láskou
spomíname, nikdy
na teba nezabudneme.
Dcéra a synovia
s rodinami
16/2018

Strana 15

ŠPORT

Marec 2018

Športovcom roka v naturálnej kulturistike sa stal
Andrej Drahoš  
Veľká pocta pre športovca zo Zlatých Moraviec.
Naturálny kulturista Andrej Drahoš bol Slovenskou
asociáciou naturálnej kulturistiky (SANK) vyhlásený za
športovca roka 2017 v Kategórii muži nad 180 cm.
SANK uverejnila svoje vyhodnotenie najúspešnejších
športovcov vlaňajška dňa 30.
januára 2018. Toto ocenenie
sa udeľuje v 22 kategóriách.
Tridsaťosem-ročný Zlatomoravčan Andrej Drahoš dominoval v Kategórii muži nad
180 cm. Cenu si spoločne s ostatnými úspešnými naturálnymi kulturistami prevezme
v závere marca 2018 na konferencii SANK, ktorá sa uskutoční v Makove.
„Toto ocenenie si veľmi cením, pretože vďaka nemu sa
zapíšem do histórie úspešných

kulturistov asociácie SANK. Je
to odmena za moje celoročné úsilie a niekoľko absolvovaných súťaží na Slovensku
i v zahraničí,“ vyjadril sa Andrej Drahoš.
Drahoš sa naturálnemu bodybuildingu venuje deväť rokov, z toho tri roky súťažne. Za
ten čas sa mu podarilo dosiahnuť viaceré veľké úspechy na
domácej i zahraničnej pôde.
„Každé ocenenie je pre mňa
niečím výnimočné, všetky
ocenenia si vážim. Možno
o niečo viac ako ostatné si
cením 1. miesto v kategórii

novice z Medzinárodných
majstrovstiev Maďarska 2015,
kde som porazil ďalších pätnásť súťažiacich. Bol to môj
prvý súťažný rok a toto ocenenie ma presvedčilo, že sa
oplatí makať a že chcem súťažiť ďalej,“ povedal.
Ako pre nás ďalej prezradil,
v tomto roku má v pláne dať
si od súťaženia pauzu, nakoľko podľa jeho slov je príprava
na súťaž veľmi náročná pre
organizmus. „Telo potrebuje
na kvalitný progres i kvalitnú
regeneráciu. Stále študujem
a skúšam na sebe cviky i stravu, aby som sa zlepšoval,“ dodal Drahoš, ktorého snom je
stať sa absolútnym víťazom
v naturálnej kulturistike.
Peter Klimant

Andrej Drahoš

AK Zlaté Moravce pokračoval v halovej atletickej sezóne
2018 i v mesiaci február
Zlatá medaila na
Majstrovstvách
Západoslovenského
atletického zväzu
v Banskej Bystrici
Dňa 11. februára 2018 sa
v športovej hale v Banskej
Bystrici konali Majstrovstvá
Západoslovenského atletického zväzu (ďalej len ZsAZ)
v atletike v kategórií najmladšieho (roč. n. 2007 – 2008)
a mladšieho žiactva (roč. n.
2005 – 2006). Naše mesto,
teda náš atletický klub, reprezentovali v kategórií
mladšieho žiactva menovite:
Tomáš Toma, Dorota Belicová, Emma Páleníková a v kategórií najmladšieho žiactva
Henrieta Horváthová, Nina
Pániková a Hana Pivarčiová.

Pre niektorých to boli vôbec prvé preteky na atletickej dráhe a niektorí si oproti minuloročným výkonom
v jednotlivých disciplínach
utvorili osobné rekordy. Do
prvej desiatky v umiestnení
sa prebojovala len Henrieta
Horváthová v behu na 60 m
a v skoku do diaľky. V oboch
disciplínach si utvorila osobné rekordy. Vyzdvihnúť však
musíme jej výkon v skoku
do diaľky, kde si vo finálových pokusoch zlepšila minuloročný výkon 337 cm na
výborných 365 cm. Týmto výkonom si zabezpečila fantastické prvé miesto
a stala sa Majsterkou ZsAZ
v skoku do diaľky v kategórii
najmladšieho žiactva z celkového počtu 23 pretekárok,

za čo jej srdečne gratulujeme. Pre náš klub je to už
druhý väčší úspech v tejto sezóne. Tešíme sa zo
zlepšovania všetkých našich zverencov a veríme, že
nás čaká ešte veľa pekných
zážitkov tak v halovej, ako
aj letnej atletickej sezóne.
Všetkým GRATULUJEME!

Výsledky:
Kategória mladšie žiactvo:
Páleníková Emma
60 m OR (9,95 s), 22.
miesto (celkovo pretekárov 28);
Skok do diaľky OR (344
cm), 13. miesto (celkovo
pretekárov 20);
600 m (2:22,23 min), 15.
miesto (celkovo pretekárov 16).

Belicová Dorota
60 m OR (9,95 s), 20.miesto
(celkovo pretekárov 28);
150 m OR (24,79 s), 18.
miesto (celkovo pretekárov
22);
Skok do diaľky OR (296 cm),
16.miesto (celkovo pretekárov 20).
Tomáš Toma
60 m OR (9,78 s), 17. miesto
(celkovo pretekárov 23);
150 m (25,27 s), 14.miesto
(celkovo pretekárov 15);
Skok do diaľky (302 cm), 16.
miesto (celkovo pretekárov
17).
Kategória najmladšie žiactvo:
Pivarčiová Hana
60 m (11,55 s), 29. miesto
(celkovo pretekárov 37).
(pokračovanie na str. 16)
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AK Zlaté Moravce pokračoval v halovej
atletickej sezóne 2018 i v mesiaci február
(pokračovanie zo str. 15)
Pániková Nina
60 m OR (10,40 s), 16. miesto
(celkovo pretekárov 37);
600 m OR (2:22,88 min), 12.
miesto (celkovo pretekárov 17).
Henrieta Horváthová
60 m OR (9,85 s), 7. miesto (celkovo pretekárov 37);
600 m (2:37,27 min), 16. miesto
(celkovo pretekárov 17);
Skok do diaľky OR (365 cm), 1.
miesto (celkovo pretekárov 23).

Súčasťou pretekov
Bavme deti športom
v Nitre aj AK
Zlaté Moravce
Dňa 27. januára 2018 sa družstvo AK Zlaté Moravce zúčastnilo posledného postupujúceho kola pretekov Bavme
deti športom, ktoré spadajú
do projektu Slovenského atletického zväzu, Detská atletika. V týchto pretekoch deti
nesúťažia individuálne, ale ako

jedno družstvo, ktoré je zložené zo štyroch dievčat a štyroch chlapcov, roč. narodenia
2006 a mladší. Náš klub reprezentovali menovite: Henrieta
Horváthová, Emma Páleníková,
Nina Pániková, Nina Kramárová, Adrián Kukla, Šimon Zeman,
Matúš Horváth a Tomáš Toma.
Pretekov sa zúčastnilo celkovo 8 družstiev z Nitrianskeho
kraja, kde naše družstvo obsadilo krásne tretie miesto. Žiaľ,
ušiel nám postup na celoslovenské finále, čo nás samozrejme mrzí, ale aspoň máme
dôvod neustále na sebe pracovať. Na celoslovenské finále postupujú iba celkoví víťazi
z jednotlivých troch postupujúcich kôl daných pretekov. Súťažilo sa v šiestich disciplínach,
konkrétne:
Skok do diaľky štafetovou
formou – naše družstvo obsadilo v tejto disciplíne celkovo 2 miesto; prekážková dráha

Formula - 1. miesto; odhod
medicimbalom - 5. miesto;
prekážkový beh - 1. miesto;
skoky cez švihadlo - 7. miesto;
3-min. vytrvalostný beh - 7.
miesto.
Po sčítaní nášho poradia
v každej disciplíne sme celkovo získali 23 bodov, keď nás iba
7 bodov delilo od víťazného
družstva (tí dosiahli 16 bodov).
Našim zverencom blahoželáme k dosiahnutému umiestneniu a ďakujeme za ich bojovnosť a vzornú reprezentáciu
nášho klubu.

Na halových
Majstrovstvách SR
v atletike v kategórii
mladšieho žiactva
s dvoma pretekárkami
z AK Zlaté Moravce
Halové Majstrovstvá Slovenskej republiky (ďalej len
HMS) mladšieho žiactva (roč.
n. 2005 – 2006) sa konali dňa
24. februára 2018 v Bratislavskej
hale Elán. Štartovať mohli len
pretekári/rky, ktorým na základe
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výkonnosti z prihlásených
pretekárov športovo-technický
delegát povolil štart. Pretekárom z AK Zlaté Moravce bol
schválený štart štyrom našim atlétom/tkam, všetkým
v disciplíne v behu na 150 m.
Dvaja sa z osobných dôvodov
nemohli zúčastniť, takže AK Zlaté Moravce na MSR v behu na
150 m nakoniec reprezentovali
dve atlétky, Emma Páleníková
a Dorota Belicová. Obe dievčatá si v danej disciplíne utvorili
osobné rekordy. Emma Páleníková si zlepšila osobný rekord
z 24,27 s na 23,41 s a Dorota Belicová z 24,79 s na 24,37 s.

Výsledky:
Páleníková Emma
150 m OR (23,41 s), 18. miesto.
Belicová Dorota
150 m OR (24,37 s), 24. miesto.
Na štart v behu na 150 m v kategórií mladších žiačok nastúpilo celkovo 25 pretekárok.

Darina Kozolková

17/2018
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