Návrh na udelenia ocenenia
„Ceny obce Mojmírovce“

Odsúhlasuje: starosta obce Mojmírovce v súlade s VZN č. 4/2015 o udeľovaní
ocenení obce Mojmírovce
Iniciátor ocenenia:
Skupina poslancov OZ v Mojmírovciach

Osobné údaje:
Ivan Mojmír Zoborský, Prof., Šalgovská ulica 632/106, Mojmírovce, občianstvo
slovenské, univerzitný profesor (SPU Nitra), predseda redakčnej rady obecného časopisu
Mojmírovčan

Životopisné údaje:
Pochádza z horného Novohradu. Od začiatku 90. rokov uplynulého storočia sa aktívne zapojil
do spoločenských aktivít v prospech Mojmíroviec. Od roku 1992 bol nepretržite 16 rokov v
obecnom zastupiteľstve vo funkcii hlavného kontrolóra obce. Následne viac rokov pracoval v
komisiách obecného zastupiteľstva. Patrí medzi zakladajúcich členov časopisu obce
Mojmírovce a zároveň medzi najaktívnejších členov redakčnej rady. Na tvorbe obecného
časopisu sa podieľa už 23. rok ako najvýkonnejší prispievateľ. Po schválení nového Štatútu
Mojmírovčana obecné zastupiteľstvo profesora Zoborského vymenovalo v marci 2015 za
predsedu redakčnej rady. V roku 2009 v časopise otvoril rubriku Naše záhrady, v ktorej
zverejňuje predovšetkým vlastné skúsenosti z pestovania ovocia a zeleniny. V článkoch
kladie dôraz najmä na životné prostredie.
V ostatných rokoch absolvoval Univerzitu 3. veku, odbor informačné technológie, zúčastňuje
sa pracovných seminárov, ktoré sú obsahovo orientované na tvorbu obecných novín a v
minulom roku úspešne ukončil kurz Žurnalistického tvorivého písania.
Sporadicky publikuje v periodiku SPU v Nitre, ktorého bol šéfredaktorom. Počas pôsobenia
na VŠP/SPU bol každoročne autorom vedeckých prác, vysokoškolských skrípt, učebníc a
monografií. Vystupoval v odborných televíznych reláciách a v dokumentárnom filme O
chlebe.
Okrem publikačnej činnosti v obecnom časopise sa v posledných rokoch venuje aj vlastnej
literárnej tvorbe. V roku 2015 zostavil Pamätnicu 180-stranovú účelovú textovo-obrazovú
publikáciu. V roku 2016 ako majiteľ autorských práv sa podieľal na vydaní 250-stranovej
knihy s názvom Vojna, do ktorej spracoval literárnu tvorbu autora rukopisu. V máji 2017 bola
vydaná knižná kópia rukopisu (faksimile). Profesor Zoborský je tiež spoluautorom textovoobrazovej knihy s názvom Nitra - Ako si ťa pamätáme, ktorá bola vydaná koncom roku 2016
a v máji vzorne reprezentovala Slovensko na medzinárodnom knižnom veľtrhu Svět knihy
v Prahe. Ako spoluautor prof. Zoborský spracoval začiatkom tohto roka už aj príbehy o Nitre

v druhej polovici 20. storočia do 2. dielu, ktorý bude vydaný v lete 2017 a tiež do 3. dielu,
ktorý sa uvedie do života začiatkom r. 2018.
Desať rokov je členom ľudového speváckeho súboru Senior v Mojmírovciach. Ako bývalému
ligovému volejbalistovi je mu blízky šport, má rád prírodu a slovenský folklór. Okrem
publikačnej činnosti sa venuje pestovanie málo známych druhov ovocia.

Zdôvodnenie návrhu na udelenie Cena obce Mojmírovce:
Za dlhoročnú publicistickú činnosť v obecnom časopise Mojmírovčan (ako prispievateľ a
predseda Redakčnej rady), tvorbu vedeckých prác, vysokoškolských skrípt, učebníc
a monografií, šírenie dobrého mena obce a regiónu ako člen ľudového speváckeho súboru
Senior v Mojmírovciach na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Ocenenie sa udeľuje pri
príležitosti okrúhleho životného jubilea 75 rokov, ktoré oslávi v roku 2017.

