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SPOJENÁ ŠKOLA A DUSLO ŠTUDENTOM PONÚKAJÚ
Spojená škola, organizačná zložka 
Stredná odborná škola technická ponúka 
žiakom v šk. roku 2019/2020:

• moderný  školský vzdelávací program 
• bezplatný prístup na internet, WiFi
• moderné počítačové a multimediálne učebne

a chemické laboratóriá, učebne programovania
CNC strojov a elektrických meraní, automatizácie
a programovania PLC regulátorov
a odborné učebne praktického vyučovania

• získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
pre elektrikárov a základného zváračského kurzu
pre strojárov

• športové, jazykové a technické krúžky 
• výmenné pobyty, zaujímavé exkurzie, súťaže ...
Úspešným absolventom učebných odborov ponúkame 
pokračovanie v dvojročnom nadstavbovom štúdiu, 
ktoré je ukončené maturitnou skúškou.

Prijímacie konanie na študijné odbory: 13. 5. a 16. 5. 2019. 
Na učebné odbory budú žiaci prijatí bez prijímacieho 
konania.

Pozývame žiakov (aj ich rodičov) 
na individuálnu prehliadku školy.

Spojená škola
Nivy 2, 927 05 Šaľa
Tel.: 031/770 8768
sps@salamon.sk

Duslo, a.s.
Administratívna budova ev. č. 1236, 
927 03 Šaľa
Tel.: 031/775 2390
silvia.karasikova@duslo.sk
daniela.javorska@duslo.sk

               Člen koncernu

Uplatnenie absolventov po skončení štúdia

Duslo poskytuje zamestnancom

ponúka v šk. roku 2019/2020 vybraným žiakom, 
ktorí s Duslom podpíšu pracovnú zmluvu:
• mesačné štipendium, až do výšky 100 EUR 
• bezplatné stravovanie cca 35 EUR mesačne
  - v škole aj na odbornom výcviku 
• pracovné oblečenie a obuv na praktické vyučovanie
• platené letné brigády od 16 r. veku – 3 EUR/hod. 
• odmeny za najlepšie koncoročné vysvedčenie 
• istotu zamestnania po skončení štúdia  v blízkosti
  domova, bez nutnosti cestovania

Max. výška mesačného štipendia v EUR
(závisí od prospechu, dochádzky, správania)

Absolvent  3 - ročného učebného odboru získa 
výučný list, počas štúdia nadobudne vedomosti 

a praktické zručnosti:

2433 H  Obrábač kovov
Obsluha obrábacích strojov, strojové obrábanie jednodu-
chých a zložitých súčiastok a dielov podľa vybranej tech-
nológie, základné práce pri obsluhe NC a CNC strojov.

2464 H  Strojný mechanik
Ručné a strojové opracovanie strojných súčiastok, zisťova-
nie a odstraňovanie porúch na rozličných strojoch, vykona-
nie montáže a demontáže strojov a zariadení, vypracovanie 
technologických postupov opráv, údržba strojov a zariadení.

2683 H 11  Elektromechanik – 
silnoprúdová technika

Montáž, oprava a údržba najmä silnoprúdových zariadení.
Vykonaním skúšky získa odbornú spôsobilosť v elektro-
technike podľa § 21 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009.

Absolvent 4 - ročného študijného odboru získa 
maturitné vysvedčenie a výučný list, počas štúdia 

nadobudne vedomosti a zručnosti:

2860 K  Chemik operátor
Vedomosti z analytickej, anorganickej a organickej chémie.

Meranie prevádzkových veličín, ich regulácia a riadenie,
optimalizácia technologických procesov, praktická obsluha

 chemicko-technologických zariadení.

2860 K  Chemik operátor
Ručné a strojové obrábanie materiálov, zváranie, výroba a mon-
táž strojových súčiastok, nastavovanie, opravovanie a oživova-
nie strojárskych výrobkov, diagnostika a odstraňovanie porúch 

na zložitých zariadeniach aj s využitím výpočtovej techniky.

2697 K  Mechanik elektrotechnik
Montáž, výroba, prevádzka, nastavenie, oživenie a oprava 

elektrotechnických a elektronických zariadení, prvkov prístrojov 
automatizácie a regulácie s využitím výpočtovej techniky.
Získa tiež kvalifikáciu pre samostatnú prácu s elektrickými 
strojmi, prístrojmi a rozvodmi podľa vyhlášky č. 508/2009.

 
Učebné odbory 

 
Študijné odbory 

 
Pridaj sa k nám ! 

MOČENOKInzercia
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Rozpočet obce
Obec Močenok má schválený rozpočet na 

rok 2019 už od októbra uplynulého roku. Pred 
voľbami možno trochu netradičné, ale praktic-
ké riešenie prináša obci niekoľko benefitov. „V 
prípade neschváleného rozpočtu by bolo veľ-
mi problematické schvaľovať rozpočet kvôli 
veľmi krátkemu času od komunálnych volieb 
do konca kalendárneho roka. Tým, že rozpočet 
zastupiteľstvo schválilo, obec funguje v riad-
nom režime. Ak by nebol schválený, fungovali 
by sme na základe rozpočtového provizória, 
ktoré by nás v mnohých veciach obmedzovalo 
– mohla by sa každý mesiac čerpať len 1/12 z 
rozpočtu minulého roka, až kým by rozpočet 
nebol schválený a nemohli by sme sa uchá-
dzať napríklad o projekty a dotácie, pretože 
pri neschválenom rozpočte to nie je možné,“ 
komentoval situáciu starosta Roman Urbánik. 
Samozrejme, že schválený rozpočet bude mu-
sieť prejsť v najbližšom období zmenou, ktorá 
zohľadní všetky fakty, ktoré v októbri ešte ne-
boli známe. „Už poznáme východiská štátneho 
rozpočtu na rok 2019. Na základe toho pozná-
me aj výšku podielových daní a tieto nové údaje 
budú do rozpočtu zapracované v prvej zmene. 
Na základe toho určíme a upravíme rozpočet 
pre všetky organizácie, ktoré sú na rozpočet 
obce nejakým spôsobom naviazané. Myslím 
tým základnú, materskú a umeleckú školu. 
Zakomponujeme tam aj nové zákonné povin-
nosti obce, a to je v prvom rade príspevok na 
rekreačné poukazy pre zamestnancov, projek-
ty, ktoré sme podali a ktoré by sa mali v roku 
2019 realizovať na strane príjmov zo štátneho 
rozpočtu a na strane výdavkov ako spoluúčasť 
na realizácii týchto projektov zo strany obce,“ 
doplnil starosta Urbánik. V roku 2019 plánuje 
vedenie obce realizovať niekoľko investičných 
akcií zameraných na rozvoj obce. Patria medzi 
ne avizovaná rekonštrukcia budovy obecného 
úradu, projekt vodozádržných opatrení „zelená 
strecha“ na budove kina, jazykové laboratóriá 
na základnej škole, otvorená WiFi sieť, ale aj 
opravy výbočísk, oprava domu na Rokošovej 
ulici, oprava oplotenia na dolnom cintoríne a 
mnohé ďalšie.                     Marcela Lenčéšová

Obec Močenok, Pálenica Močenok, MO Slovenského zväzu záhradkárov a Slovenský 
rád rytierov destilátov Vás pozývajú na III. ročník MOČENSKÉHO ŠTAMPRLÍKA. 
Riadená degustácia destilátov s odbornou prednáškou sa uskutoční v sobotu 9. marca 
2019 od 16.00 hod. v spoločenskej sále Obecného úradu v Močenku.

Komunitné centrum Močenok organizuje v dňoch 5. a 6. marca 2019 od 9.00 
do 15.30 hod. ZBER ŠATSTVA. Odovzdané obnosené šatstvo musí byť čisté.
V nasledujúcich dňoch, t. j. 7. a 8. marca 2019, sa šatstvo bude vydávať záujemcom, 
ktorí si ho môžu bezplatne vyzdvihnúť v komunitnom centre od 9.00 do 15.30 hod.
Ďakujeme všetkým, ktorí týmto pomôžu svojim spoluobčanom.

ZO SZZ - Močenok organizuje VÝSTAVU VÍN. Odborná degustácia sa uskutoční 23. marca 
a verejná 30. marca v spoločenskej sále. Vzorky môžu vystavovatelia odovzdať do 22. marca.

Streda 13. marca 2019 o 17.00 hod. 
v kultúrnom stredisku - kláštor.

Predstavenie novovzniknutej dvojja-
zyčnej publikácie o slovenskom spontán-
nom tvorcovi „Ján Hadnagy – rezbár 
a kuchár z Močenku,“ ktorú editorsky 
s použitím textu štúdie Olgy Danglovej 
z Ústavu etnológie a sociálnej antropo-
lógie Slovenskej akadémie vied v Brati-

slave pripravil zberateľ Pavel Konečný 
z Olomouca (ČR). V besede vystú-
pia Olga Danglová a zberateľ ľudovej 
a spontánnej tvorby Pavel Konečný.

Stretnutie doplní prezentácia knižky 
a tiež videoprojekcia epizódy z filmu 
„JÁN HADNAGY“ od režiséra Jána 
Stračinu z roku 1994 podľa námetu 
a scenára Lucie Benickej.

Anzelma Hlôšková a Milan Hlôška 
budú besedovať o svojej knihe Recepty 
nitrianskych starých mám. Podujatie sa 
uskutoční 20. marca 2019 o 17.00 hod. 
v pastoračnom centre v Močenku.

Beseda bude spojená s ukážkou je-
dál. Autori knihy sa chcú s čitateľmi po-
rozprávať o malej knihe receptov, ktorá 
vzbudila značnú pozornosť verejnosti. 
„Prečo sa tak stalo? Veď dnes píše knihy 
receptov skoro každý. Ani povolaním nie 
sme kuchári. Možno preto, že kniha bola 
napísaná s láskou a so zámerom, aby z nej 
dokázal variť každý. Hlavne bola písaná 
s úctou k našim predkom. K tej šikov-
nosti, ako vedeli čarovať s jednoduchými 
surovinami. Toto dedičstvo nám priná-

ša chutné, dobré a zdravé jedlo, ktoré je 
hlavne naše. Kniha je trochu netypická 
rôznymi článkami a receptami na rôzne 
čaje, liečivé bylinky, zaváranie... Do-
konca úryvkami piesní, príbehmi aj ľu-
dovými zvykmi. Bolo nám veľkým po-
tešením, že sme zachovali tradície a že 
sme mnohým dali odvahu variť s chuťou 
a s pocitom, že to dokážu,“ vyjadrili sa 
autori receptára. Kniha mapuje oblasť 
okolo Nitry. Sú v nej tradičné recepty, 
ktoré boli rozšírené v mnohých dedinách. 
Možno sa na besede dozviete niečo nové, 
možno praktické veci o varení, o rôznom 
korení, o liečivých rastlinách aj o ľudo-
vých zvykoch. Srdečne vás pozývame.

Peter Sýkora

V marci sa bude hovoriť o receptoch starých mám

Pozvánky

Spomienka na rezbára Jána Hadnagya

Klub tvorivosti oslávil 5. výročie
Začiatkom kalendárneho roka slávil 

klub tvorivosti už 5. výročie svojho vzniku. 
Vedenie klubu pozvalo na malú oslavu jeho 
činnosti aj vedenie obce, aby spoločne po-
čas neformálneho stretnutia zhodnotili dote-
rajšiu činnosť, prebrali plány do budúcnosti 
a hovorili aj o spolupráci klubu s obcou.„Za 
tých päť rokov sme sa toho naučili veľmi 
veľa, či to bolo servítkovanie, pletenie koší-
kov, drôtikovanie a ďalšie metódy. Boli nás 

učiť aj lektorky, pribúdali nám členky. No a 
naše plány? Chceme sa stále prezentovať na 
akciách svojimi výrobkami,“ stručne zhod-
notila vedúca Klubu tvorivosti Močenok 
Mária Dičérová. Množstvo šikovných žien, 
ktoré stáli pri zakladaní klubu tvorivosti, 
navštevuje každotýždňové tvorivé stretnutia 
dodnes. „Stretávame sa tu každý týždeň, sme 
dobrý kolektív a vždy si niečo nové pripra-
víme. Naučíme detičky, medzi sebou si roz-

dávame vedomosti a baví nás táto činnosť. 
Sme radi, keď prídu medzi nás nové ženič-
ky, dievčatá alebo deti,“ prezradila Gabrie-
la Nováková. Počas uplynulého školského 
roku sa členky klubu prostredníctvom krúž-
ku začali venovať aj žiakom základnej školy. 
Deti kreatívna práca vyžadujúca trpezlivosť 
a často aj používanie jemnej motoriky zaujala. 
V tomto školskom roku navštevuje krúžok 
tridsiatka žiakov.             Marcela Lenčéšová
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Významného životného jubilea 70 ro-
kov sa dožil náš rodák, ordinár Ozbrojených 
síl a ozbrojených zborov Slovenskej repub-
liky František Rábek.

Život otca biskupa čitateľom časopisu 
Močenok priblížil bývalý kancelár OS a OZ 
SR Tibor Ujlacký.

František Rábek sa narodil 17. febru-
ára 1949 v Močenku v Nitrianskej diecéze. 
Základnú školu navštevoval v Močenku 
(vtedajších Mučeníkoch). Po jej skončení 
študoval na Gymnáziu v Nitre. Teologické 
štúdium absolvoval na Cyrilo-metodskej 
bohosloveckej fakulte v Bratislave v rokoch 
1966 – 1972. Po štúdiách bol vysvätený na 
kňaza 17. júna 1972. Po kňazskej vysviac-
ke pôsobil jeden rok v Bošanoch (1972 
– 1973) a šesť rokov v Nitre (na farnosti 
Horné mesto 1973 – 1979) ako kaplán. Ako 
duchovný správca kostola Nanebovzatia 
Panny Márie pôsobil vyše tri roky v Nitre 
na Kalvárii (1979 – 1982), ktorú naďalej 
spravoval aj ako správca farnosti Drážovce 
v rokoch 1982 – 1989. Pre organizovanie 
Mariánskej púte v Nitre na Kalvárii v roku 
1988 a svoje aktivity medzi mládežou a ro-
dinami bol na pokyn štátnych úradov v roku 
1989 ustanovený za správcu farnosti Čierne 
pri Čadci (1989 – 1991). Od februára 1990 
sa opätovne vrátil do Nitry na požiadanie 
Mons. Jána Chryzostoma Korca, vtedaj-
šieho nitrianskeho sídelného biskupa, a bol 
ustanovený do funkcie generálneho vikára 
Nitrianskej diecézy. Pápežom Jánom Pav-
lom II. bol 13. júla 1991 menovaný a 27. 
júla 1991 bol kardinálom Jánom Chryzos-
tomom Korcom vysvätený za pomocného 
nitrianskeho biskupa a titulárneho biskupa 
Catrenského. V rokoch 1991 – 2000 bol 
predsedom komisie KBS pre Duchovnú 
obnovu Slovenska. V rokoch 1998 až 2000 
koordinoval za KBS prípravy na Veľké 
jubileum 2000 na Slovensku. Podieľal sa 
na realizácii projektu KBS – Sväté písmo 
pre každého. V tejto súvislosti publikoval 
dvojzväzkové dielo Štafeta viery. V rámci 
Konferencie biskupov Slovenska pôsobí až 
do súčasnosti ako predseda Rady pre vedu, 
vzdelanie a kultúru, kde zaviedol udeľova-
nie ceny pre kresťanských umelcov Fra An-
gelico a ceny pre kresťanských vedeckých 
pracovníkov Fides et Ratio. Bol aj členom 
komisie KBS pre školstvo. Počas svojho 
pôsobenia v Nitre sa mimoriadnym spôso-
bom zaslúžil o budovanie cirkevného škol-
stva v Nitre. Vďaka jeho úsiliu a iniciatívam 
vznikli v Nitre základné cirkevné školy, ako 
aj Gymnázium sv. Cyrila a Metoda. Veľké 

zásluhy má aj na vybudovaní Kostola sv. 
Gorazda v Nitre na Klokočine, ale aj jeho 
monumentálnej mozaiky od jezuitu Mar-
ka Rupnika. Bol aktívnym vo všetkých 
stavoch, od detí, cez mládež, seniorov, 
umelcov či vedcov pôsobiacich v Nitre. 
V rokoch 1998 – 2000 bol členom komisie 
KBS pre prípravu Základnej zmluvy medzi 
SR a Svätou stolicou. 20. januára 2003 ho 
pápež Ján Pavol II. vymenoval za prvého 
vojenského biskupa – ordinára Ordinariátu 
ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slo-
venskej republiky v histórii. Do funkcie bol 
inaugurovaný 1. marca 2003. Vo funkcii 
ordinára OS a OZ SR sa zaslúžil o vybu-
dovanie inštitucionalizovanej duchovnej 
správy pre vojakov, policajtov, príslušníkov 
Zboru väzenskej a justičnej správy, Horskej 
záchrannej služby, Hasičského a záchranné-
ho zboru, Colnej správy a väzňov. Prispel aj 
k vybudovaniu katedrálneho chrámu Ordi-
nariátu OS a OZ SR v Bratislave Krasňa-
noch s monumentálnou mozaikovou výzdo-
bou opäť od jezuitu Marka Rupnika, ktorú 
zasvätil sv. Šebastiánovi, patrónovi vojakov. 
Do roku 2010 pôsobil ako stály delegát Eu-
rópskej konferencie biskupov (COMECE) 
za Slovensko. V roku 2006 mu bola udelená 
cena Pro Defensione, v roku 2007 Pamätná 
medaila ministra obrany III. stupňa, v roku 
2008 Medaila za vernosť Ozbrojeným si-
lám SR III. stupňa, v roku 2009 Čestný od-
znak náčelníka Generálneho štábu I. stupňa 
a v roku 2011 Čestný odznak ozbrojených 
síl SR III. stupňa ako aj ďalšie pamätné vo-
jenské medaily. Veľmajster Zvrchovaného 
rádu Maltézskych rytierov Fra Matthew 
Festing mu v roku 2011 udelil jedno z naj-
vyšších vyznamenaní Maltézskeho rádu 
určené pre klérus – Veľký kríž „Pro Piis 
Meritis“ (z lat. za zbožné zásluhy). V roku 
2006 vydal publikáciu pod názvom "Moza-
ika pravdy" ako katechizmus pre vojakov 
a policajtov. V roku 2009 mu vyšla homi-
letická publikácia pod názvom "V službe 
Slova", ktorá je výberom jeho kázní a prí-
hovorov, ktoré zazneli počas 6 rokov jeho 
pôsobenia v úrade vojenského ordinára. 
V roku 2010 publikoval pastoračné dielo 
pod názvom „Svetlo adventných a vianoč-
ných dní“ charakteru duchovného sprie-
vodcu liturgickými obdobiami Adventu 
a Vianoc. V roku 2012 mu vyšla ďalšia 
pastoračná publikácia pod názvom "Cez 
kríž ku vzkrieseniu" charakteru duchov-
ného sprievodcu liturgickými obdobiami 
Veľkého pôstu a Veľkej noci. V roku 2010 
bol pápežom Benediktom XVI. menovaný

Otec biskup František Rábek sa dožil jubilea

za konzultora Kongregácie pre biskupov 
Svätej stolice a jej Úradu pre riadenie vo-
jenských ordinariátov. V roku 2012 bol pri-
jatý za riadneho člena Európskej akadémie 
vied a umení v rakúskom Salzburgu. Jeho 
biskupské heslo znie: Esto fidelis usque ad 
mortem – Byť verným až do smrti.

ThDr. Tibor Ujlacký, PhD., exkancelár 
Ordinariátu OS a OZ SR.

Otec biskup František plnil svoje posla-
nie aj v rokoch, keď mu za jeho služby 
medaily nedávali. Počas náboženskej nes-
lobody pred rokom 1989 sa predstaviteľom 
štátnej moci nepáčilo, ako aktívne pracoval 
s mládežou a s rodinami. Často v tajnosti, 
takže vedel, že riskuje väzenie. V roku 1988 
zorganizoval Mariánsku púť v Nitre na Kal-
várii, na ktorej sa zúčastnilo podľa niekto-
rých údajov 30 tisíc ľudí. Nechýbali medzi 
nimi ani príslušníci štátnej bezpečnosti, 
ktorí sa pričinili o to, že v roku 1989 mu-
sel František Rábek odísť z Nitry na opačný 
kraj Slovenska k poľským hraniciam.

Po nežnej revolúcii v roku 1989 sa zme-
nili mnohé veci v spoločnosti a tiež v živote 
Františka Rábeka. Pribudli nové úlohy, vý-
zvy a poslanie. No ani pri mnohých povin-
nostiach, ktoré na neho čakali, otec biskup 
nezabudol na svojich rodákov. Viackrát 
do roka sa do našej farnosti vracal slúžiť sv. 
omše, inicioval vznik festivalu Gorazdov 
Močenok, archeologický výskum na mo-
čenskej kalvárii.... Aj vďaka tomu obecné 
zastupiteľstvo udelilo Mons. Františkovi 
Rábekovi čestné občianstvo obce Močenok.

Budeme sa snažiť, aby sa pri každej 
návšteve Močenka otec biskup cítil skutoč-
ne ako doma.                              Peter Sýkora

Mons. František Rábek  Foto: Michal Lašut
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Ambulanciu pre deti a dorast preberá nová lekárka

Pokračujú dobré vzťahy obce a Dusla

Prezidentské voľby
Obvod detskej lekárky Marty Ker-

tésovej prevezme v marci 2019 doktor-
ka Mária Prablesková. Marta Kertésová 
končí zo zdravotných dôvodov. Máriu 
Prableskovú s návrhom prevzatia ambu-
lancie oslovila ona. V ordinácii naďalej 
zostáva pracovať detská sestra. Keďže 
vybavenie potrebných náležitostí a admi-
nistratívy zaberie určitý čas, toto obdobie 
sa musí preklenúť dočasným zastupova-
ním. Zastupovať bude doktorka Pálení-
ková.

Doktorka Prablesková by chcela za-
čať ordinovať v marci 2019. Má v úmys-
le priestory ordinácie a čakárne trochu 
vylepšiť po estetickej stránke. Touto 
cestou by chcela poprosiť o pomoc všet-
kých, ktorí by ju v tom mohli podporiť.

Mária Prablesková pracuje niekoľko 
rokov vo Fakultnej nemocnici (FN) Nitra 
na klinike detí a dorastu. Štúdium ukon-

čila na lekárskej fakulte v Bratislave, 
v odbore detské lekárstvo. Prax začínala 
na detskom oddelení v Nitre na Zobore. 
„Počas práce na tomto pôsobisku som za-
stupovala aj niekoľko lekárok na obvo-
doch napr. v Nitre a v Pohraniciach. Ná-
sledne som pracovala ako obvodná detská 
lekárka v Cabaji. Neskôr, keď som odišla 
na materskú dovolenku, obvod v Cabaji 
prevzala doktorka Páleníková, ktorá ho 
aj sprivatizovala. Po ukončení materskej 
dovolenky som nastúpila znova do FN 
v Nitre. Mám dlhoročné skúsenosti v pe-
diatrii, kladný vzťah k deťom, sama mám 
3 dcéry a jedného vnuka,“ popísala svoju 
lekársku prax Mária Prablesková.

Nová doktorka sa bude snažiť o to, 
aby sa medzi ňou a deťmi, rodičmi i sta-
rými rodičmi vybudoval vzťah porozu-
menia a vzájomnej dôvery.

Jana Nováková

Koncom minulého roka sa na obec-
nom úrade v našej obci uskutočnilo tra-
dičné priateľské stretnutie vedenia našej 
obce a vedenia spoločnosti Duslo Šaľa, 
ktorá je najväčším zamestnávateľom 
v regióne. Zúčastnili sa ho starosta obce 
Roman Urbánik, generálny riaditeľ che-
mičky Petr Bláha a personálna riaditeľka 
podniku Silvia Karásiková. V závere roka 
hodnotili tohtoročnú spoluprácu a deba-
tovali o ďalších spoločných aktivitách. 
„Spolupráca funguje veľmi dobre. Vychá-

dzame si v ústrety v maximálnej miere 
a kde môžeme, pomáhame skutkami ale-
bo financiami. Momentálne síce nezaží-
vame najlepšie ekonomické obdobie, ale 
dúfame, že sa to opäť zmení,“ konštatoval 
generálny riaditeľ Dusla Petr Bláha. „Po-
čas dnešného stretnutia sme zhodnotili 
uplynulý rok a rozprávali sme sa o ďalšej 
spolupráci. Keďže je záver roka, popriali 
sme si do nového roka všetko najlepšie,“ 
doplnil starosta obce Roman Urbánik.

Marcela Lenčéšová

Predseda Národnej rady Slovenskej re-
publiky Andrej Danko vyhlásil na sobotu 
16. marca 2019 prvé kolo volieb na post 
prezidenta Slovenskej republiky. Voľby sa 
budú konať v čase od 7.00 do 22.00 hod. 
v troch volebných okrskoch nasledovne: 
volebná miestnosť 1. a 2. volebného okrsku 
sa bude nachádzať v budove základnej ško-
ly na prízemí, volebná miestnosť 3. voleb-
ného okrsku sa bude nachádzať v budove 
kultúrneho strediska – kláštora. V prípade, 
že ani jeden z kandidátov na prezidenta 
Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú 
väčšinu platných hlasov oprávnených voli-
čov, deň konania druhého kola volieb bude 
v sobotu 30. marca 2019.

Do 19. februára dostala každá domác-
nosť oznámenie o mieste a čase konania vo-
lieb. Prosíme voličov, aby venovali pozor-
nosť najmä miestu konania volieb, pretože 
u voličov, ktorí chodievajú voliť do budovy 
obecného úradu, nastala zmena – z dôvodu 
plánovanej rekonštrukcie budovy je voleb-
ná miestnosť presťahovaná do základnej 
školy.

Počas prezidentských volieb je možné 
voliť aj mimo miesta svojho trvalého bydlis-
ka. „Volič, ktorý má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a v deň konania volieb 
nebude môcť voliť v mieste svojho trvalé-
ho pobytu, môže požiadať obec o vydanie 
hlasovacieho preukazu. Obec na základe 
žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz 
a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne 
s poznámkou o vydaní hlasovacieho preu-
kazu. Volič môže požiadať o vydanie hla-
sovacieho preukazu osobne, najneskôr po-
sledný pracovný deň pred dňom konania 
volieb, teda najneskôr 15. marca a pre druhé 
kolo volieb najneskôr 29. marca počas úrad-
ných hodín.“ uviedla Lucia Hambálková, 
referentka obecného úradu.

Všetky informácie súvisiace s voľbami 
prezidenta Slovenskej republiky sú zverej-
nené na úradnej tabuli obce a na webovej 
stránke obce, kde je k týmto voľbám vytvo-
rená samostatná sekcia uľahčujúca hľada-
nie informácií. Zoznam kandidátov na post 
prezidenta je na úradnej tabuli i webovej 
stránke zverejnený od polovice februára.

V tomto roku absolvujeme pravdepo-
dobne troje voľby – v prípade, že nebude 
nadpolovičnou väčšinou voličov zvolený 
prezident republiky v prvom kole, tak nás 
čaká aj druhé kolo voľby prezidenta, ktoré 
sa bude konať 30. marca. Ďalšie voľby sú 
naplánované na 25. máj tohto roku. Pôjde 
o voľby do Európskeho parlamentu.

Marcela Lenčéšová

V zdravotnom stredisku bude ordinovať nová detská lekárka.          Foto: Peter Sýkora
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Úspešné projekty 
a dotácie

Aj počas uplynulého roka obec 
Močenok reagovala na niekoľko vý-
ziev týkajúcich sa najrôznejších pro-
jektov. O niektorých z nich už v týchto 
dňoch vieme, že boli úspešné a budú 
sa v našej obci realizovať. „V pred-
chádzajúcom období sa obec Močenok 
uchádzala o príspevok na zriadenie 
verejne prístupnej internetovej siete 
v našej obci. Na základe rozhodnutia 
úradu podpredsedu vlády pre investí-
cie a informatizáciu máme schválenú 
dotáciu na vybudovanie WiFi siete 
pod názvom „WiFi pre teba“ v obci 
Močenok. V priebehu prvého polroka 
tohto kalendárneho roka by malo prísť 
aj k samotnej realizácii,“ spresnil sta-
rosta Roman Urbánik.

Verejná WiFi sieť by podľa projek-
tu mala byť dostupná na najfrekvento-
vanejších miestach obce, kde je pohyb 
obyvateľstva alebo kde sa občania 
často stretávajú – napríklad v okolí 
fontány, obecného úradu, kultúrneho 
strediska, na futbalovom ihrisku alebo 
v športovej hale.

Obec sa v uplynulom roku úspeš-
ne uchádzala aj o podporenie organi-
zovania tradičného podujatia – festi-
valu kresťanského divadla Gorazdov 
Močenok. „Fond na podporu umenia 
rozhodol prostredníctvom svojho ria-
diteľa o pridelení dotácie na organi-
zovanie 27. ročníka celonárodného 
festivalu Gorazdov Močenok. Fond 
na podporu umenia podporí toto naše 
podujatie sumou 8 000 eur,“ doplnil 
starosta. Celonárodný festival sa bude 
konať aj v tomto roku koncom mesia-
ca júl.

Marcela Lenčéšová

Úspešný projekt obce na opatrovateľskú službu
Obec Močenok v predchádzajúcom obdo-

bí zareagovala na výzvu ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny týkajúcu sa podpory 
opatrovateľských služieb. „Vypracovali sme 
projekt. Projekt sme podali, boli sme úspešní 
v hodnotení a získali sme finančné prostriedky 
na zabezpečenie a skvalitnenie opatrovateľ-
skej služby v obci Močenok na najbližších 26 
mesiacov. Máme predpoklad, že projekt za-
čneme realizovať od 1. februára 2019, a teda 
26 mesiacov by trvala realizácia tohto projek-
tu,“ spresnil informácie starosta obce Roman 
Urbánik. Podaný projekt vychádza z reálnych 
potrieb obce a doterajších skúseností s fungo-

vaním opatrovateľskej služby. Bol vypraco-
vaný pre 8 opatrovateliek a obci počas svojho 
trvania refunduje náklady na ich mzdy.

„Spoluobčania ani opatrovateľky nemusia 
mať žiadne obavy, ich pracovný pomer v našej 
obci bude trvať ďalej. Opatrovateľky pri klien-
toch zostávajú tie isté, len spôsob uhrádza-
nia nákladov na opatrovateľskú službu bude 
prenesený na tento projekt – bude hradený 
z tohto projektu,“ doplnil starosta. Cez projekt 
na opatrovateľskú službu na nasledujúcich 26 
mesiacov budú preplatené oprávnené výdav-
ky na realizáciu, teda mzdy opatrovateliek 
vo výške 118-tisíc eur.        Marcela Lenčéšová

Močenok bude mať dom ľudového bývania
Už v uplynulých rokoch sa vedenie 

našej obce snažilo nájsť adekvátny 
priestor pre zachovanie dedičstva uplynu-
lých generácií v podobe pracovného nára-
dia, nástrojov, dobového bývania, odieva-
nia a podobne. Typický dedinský dom bol 
k dispozícii na Ulici sv. Gorazda a zastu-
piteľstvo schválilo jeho kúpu.

„Je to jeden z posledných domov, kto-
rý má charakteristický dedinský ráz. Je 
k tomu priliehajúci pozemok vo výmere 
viac ako 8 árov a je na relatívne dobrom, 

prístupnom mieste. Chceme tu postupne 
vybudovať dom ľudových tradícií alebo 
dedinské múzeum,“ informoval o plá-
noch s nehnuteľnosťou starosta obce 
Roman Urbánik. Kúpu pozemku s do-
mom riešilo obecné zastupiteľstvo ešte 
v minulom volebnom období. Postupne 
sa tak mohli realizovať jednotlivé kroky 
smerujúce k prevedeniu domu do vlast-
níctva obce.

„V prvej etape sme si dali urobiť zna-
lecký posudok a na základe neho sme sa 

dohodli s majiteľom na kúpno-predajnej 
zmluve. Táto zmluva bola v predchádza-
júcich dňoch podpísaná, bol daný návrh 
na vklad do katastra, takže do 30 dní by 
sa mala obec Močenok stať majiteľom 
pozemku a nehnuteľnosti na tomto po-
zemku,“ spresnil starosta Urbánik. Po-
tom sa začne dom s dvorom opravovať 
a budovať tak, aby v horizonte jedného 
– dvoch rokov mohlo byť múzeum sprí-
stupnené širokej verejnosti.

Marcela Lenčéšová

Začiatkom roka hodnotilo občianske zdru-
ženie Rubín svoju činnosť za uplynulý kalen-
dárny rok na výročnej členskej schôdzi v spo-
ločenskej sále obecného úradu.

V sobotu 5. januára 2019 sa na spoloč-
nom podujatí zišli desiatky členov združenia. 
Počas oficiálnej časti programu boli prítomní 
oboznámení s finančnou správou združenia, 
prihovorila sa im s hodnotením a plánmi na 
nasledujúce obdobie predsedníčka združenia 
Eva Molnárová, aj hosť podujatia starosta obce 
Roman Urbánik. Program schôdze spestril aj 

kultúrny program, v ktorom sa predstavila spe-
vácka skupina Zúgovanka, folklórna skupina 
Močenčanka a členovia Literárneho klubu. 
Členovia občianskeho združenia čas samozrej-
me využili aj na priateľské rozhovory a plá-
novanie spoločných aktivít. „Naše občianske 
združenie je veľká organizácia, má 258 členov 
a som veľmi rada, že si nájdu čas a prídu. Hod-
notím to pozitívne, že majú záujem prísť a ísť 
napríklad na rekondičné pobyty alebo kultúrne 
predstavenia,“ zhodnotila stručne predsedníč-
ka OZ Eva Molnárová.       Marcela Lenčéšová

Výročná schôdza OZ Rubín

O činnosti Rubínu informovala predsedníčka združenia Eva Molnárová.
Foto: Jana Nováková



Štvrtý Obecný ples
Plesovú sezónu v našej obci aj v tomto 

roku otvoril v sobotu 19. januára Obec-
ný ples. Konal sa už jeho štvrtý ročník 
a v spoločenskej sále obecného úradu sa 
pri tejto príležitosti zišli návštevníci, kto-
rí sa tešili na zaujímavý program, dobrú 
hudbu, jedlo, víno či miešané nápoje. Hos-
tí na plese srdečne privítal starosta obce 
Roman Urbánik a ples slávnostne otvoril. 
Patril mu spoločne s manželkou prvý ta-
nec, počas ktorého sa k nim pripojili mla-
dí tanečníci z folklórneho súboru Sečkár 
a postupne aj ostatní návštevníci plesu. 
V programe sa v niekoľkých vstupoch 
predstavil folklórny súbor Sečkár. „Veľmi 
sme sa tešili ako súbor na toto vystúpenie, 
pretože tu vždy býva veľmi dobrá atmo-
sféra. Vystupovali sme v troch vstupoch 
a divákom sme ukázali tance z Nitrian-
skeho regiónu aj z východu, z Parchovian 
a sme veľmi radi, že sme mohli prispieť 
k dobrej atmosfére tohto plesu,“ tešila sa 
z príležitosti predstaviť tance súboru jeho 
vedúca Lívia Leššová.

Počas celého večera návštevníkov 
plesu bavila a do tanca im hrala hudob-
ná skupina Milkivej, ktorá má vo svojom 
bohatom repertoári nielen moderné, ale 
aj ľudové piesne. Každý návštevník si 
tak mohol prísť na svoje. „Ak dobre rá-
tam, tak sme tu tretí raz po sebe. Takže 
do tretice všetko dobré, lebo atmosféra je 
skvelá, publikum je už na nás zvyknuté. 
Nečakáme, že by sme sa prvé dve kolá ne-

jako oťukávali, ale sme rovnými nohami 
vhupli do tohto plesu,“ tešil sa zo skvelej 
nálady kapelník Milkivej Marek Bielik.

Zaujímavým bodom programu štvr-
tého obecného plesu bola aj degustácia 
vín z maďarského Kestúcu a srnčí guláš. 
Spojenie dobrého jedla a príjemnej hudby 
umocnilo v návštevníkoch pocit, že trávia 
sobotňajší večer na tom správnom mieste. 
„Výborné to je. Atmosféra je veselá, ob-
zvlášť oceňujem folklórne vystúpenia,“ 
prezradil nám hosť Samuel. „Sme tu dnes 
dobrá partia a zatiaľ sa dobre bavíme, tak 
dúfam, že to vydrží až do rána,“ doplnila 
návštevníčka Beáta. Vyvrcholením zábav-
nej časti programu bolo losovanie tom-
bolových cien, ktoré venovali sponzori 
plesu. Návštevníci mohli vyhrať takmer 
sedemdesiatku najrôznejších zaujímavých 
vecných cien alebo poukazov. Každý si 
sám vylosoval svoju cenu, čo pridávalo 
všetkým na dobrej nálade.

Organizovanie plesu zabralo zaintere-
sovaným niekoľko týždňov času. Výsled-
kom boli dôstojne pripravené podujatie a 
desiatky dobre sa baviacich návštevníkov. 
„Aj v tomto roku sme sa snažili urobiť 
pekný začiatok plesovej sezóny IV. roční-
kom Obecného plesu. Myslím si, že všetci 
tí, ktorí prijali pozvanie a prišli, si dnešný 
ples užívajú,“ dodal starosta obce Roman 
Urbánik. Štvrtý ročník močenského plesu 
sa skončil v neskorých nočných hodinách, 
kedy sa spokojní návštevníci obťažkaní 
cenami z tomboly pobrali domov.

Marcela Lenčéšová

Výťažok z plesu sa použije na šatňové skrinky
Plesovú sezónu v spoločenskej sále 

obecného úradu v Močenku zavŕšil 9. feb-
ruára 2019 ples materskej školy. Bol to 
v poradí už jeho tretí ročník. Plesu sa zú-
častnilo 140 hostí nielen z Močenka, ale aj 
z okolitých obcí.

Pre účastníkov bol pripravený krátky 
program. Vystúpila v ňom skupina The 
Beatle Heart´s Club. Zahrala najväčšie 
hity The Beatles. Okrem dobrej hud-
by, o ktorú sa postarala kapela Kontrast, 
sme pre hostí pripravili bohatú tombolu. 
Nechýbalo ani sladké pokušenie v podobe 
torty. Novinkou bola ochutnávka škôlkar-
ských nátierok. Spolu s kapustnicou ich 
pripravili kuchárky zo škôlky.

Pre zorganizovanie plesu sme mali 
niekoľko dôvodov. V prvom rade máme 
záujem podporiť dobrú vec. Tou je veno-
vať výťažok z plesu na skvalitnenie života 
detí navštevujúcich materskú školu. Už sa 

nám podarilo zakúpiť do zrekonštruova-
nej škôlky šatňové skrinky pre jednu trie-
du a vešiaky na detské uteráky pre všet-
kých šesť tried. Výťažok z tohtoročného 
plesu by sme chceli použiť na nákup šat-
ňových skriniek pre ďalšiu triedu.

Ďalším naším zámerom bolo vytvo-
riť podmienky na zábavu aj pre mladšiu 
generáciu. Takéto spoločenské podujatia 
vytvárajú možnosti nadväzovania nových 
priateľstiev, stretnutí po rokoch, oddychu, 
pozabudnutia aspoň na chvíľu na každo-
denné povinnosti a starosti.

Zorganizovať ples by nebolo možné 
bez skvelého tímu zamestnancov mater-
skej školy, bez priateľov a štedrých spon-
zorov a samozrejme, bez všetkých zúčast-
nených hostí, ktorým by som sa chcela 
touto cestou poďakovať nielen vo svojom 
mene, ale aj v mene detí materskej školy.  

Soňa Hippová, riaditeľka MŠ

Farský ples
po desiaty raz

V sobotu 26. januára 2019 sa v spolo-
čenskej sále obecného úradu uskutočnil 
už desiaty ročník Farského plesu. Opäť 
sa naň prišli zabaviť desiatky návštevní-
kov, pre ktorých organizátori pripravili 
zaujímavý program. O navodenie správ-
nej plesovej atmosféry sa napríklad po-
starali členovia Akadémie tanca z Nitry, 
ktorí sa predstavili s pásmom spoločen-
ských tancov. Pestrý repertoár piesní si 
pripravili aj muzikanti z hudobnej sku-
piny Disk, ktorí hrali pre všetkých náv-
števníkov najrôznejšie tanečné piesne. 
Hostia plesu sa počas celej noci vďaka 
nim naozaj dobre bavili. „Je tu výbor-
ne, tešili sme sa sem. Ľudia sa výborne 
zabávajú, vidieť, že nálada je skvelá,“ 
potvrdila Martina Bujnová z hudobnej 
skupiny Disk.

Na plese nechýbali, samozrejme, vý-
borné jedlo a pitie a ani bohatá tombola 
s hodnotnými cenami. Neoddeliteľnou 
súčasťou plesu je aj stretnutie s kama-
rátmi a známymi či nadväzovanie no-
vých priateľstiev. „Sme tu už štvrtý raz 
a myslím si, že každým rokom je to lep-
šie a lepšie. Veľmi dobre sa tu cítime, 
a preto sa sem vraciame,“ pochvaľova-
la si návštevníčka plesu Iveta. „Sme tu 
teraz prvýkrát – premiérovo – a je vyni-
kajúca zábava, dobrá muzika, atmosféra 
perfektná,“ pridal svoje pocity návštev-
ník Jozef.

Desiaty ročník plesu, to je také malé 
okrúhle jubileum. Hoci je každý ples ná-
ročný na organizovanie, spokojnosť hos-
tí vyváži čas a námahu, ktorú príprave or-
ganizátori obetovali. „Po tých 10 rokoch 
treba poďakovať našim duchovným ot-
com, že ich to nielen baví, ale myslím, 
že tento náš ples je taká ich srdcovka. 
Chcem poďakovať aj ľuďom, ktorí sú 10 
rokov s nami na parkete, a tiež ľuďom, 
ktorí sú s nami 10 rokov v zákulisí,“ po-
ďakoval za spoluprácu hlavný organizá-
tor podujatia Peter Kohút. „Desiatka je 
také zvláštne číslo, hovoria filozofi, je to 
znak plnosti, dokonalosti, a preto som 
rád, že sme sa tu stretli aj po desiaty raz, 
aby sme spoločne využili ten čas, ktorý 
máme do pôstneho obdobia. Chcem veľ-
mi pekne všetkým organizátorom, ktorí 
ho pripravili, aj všetkým, ktorí prišli na 
tento farský ples, poďakovať,“ doplnil 
za organizátorov dekan Peter Michalov.

Marcela Lenčéšová
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Na dekana Alojza Dubravického Močenčania nezabúdajú
V pastoračnom centre sa po večernej 

omši 1. 2. 2019 uskutočnila beseda o dl-
horočnom kňazovi našej farnosti Alojzo-
vi Dubravickom. Podujatie sa konalo pri 
príležitosti 29. výročia jeho úmrtia. Or-
ganizovali ho Farnosť Močenok a komu-
nitné centrum. Alojz Dubravický pôsobil 
v Močenku ako kaplán, neskôr farár a de-
kan 21 rokov – až do svojej smrti.

Počas života mal nepríjemné skúse-
nosti so štátnou mocou. Začiatkom 60. 
rokov ho štátna bezpečnosť zatkla a spo-
lu s inými rehoľníkmi bol za „protištátnu 
činnosť“ odsúdený na štyri roky väzenia.

Svoje spomienky na Alojza Dubravic-
kého porozprával Štefan Bleho: „Dekan 
s nami rád posedel. Prišli sme na faru 
podebatovať, vyrozprával nám aj zážit-
ky z väzenia. O veriacich vo farnosti sa 
staral, koľko len vládal. Jedno popolud-
nie ho chlapi, ktorí išli z Dusla, videli 
z autobusu, ako leží pri soche Panny Má-
rie pri Gorazdove. Dekan bol vyčerpaný, 
zoslabnutý a ďalej už nevládal ísť, tak 
mu pomohli. Tu vidieť, aký bol obetavý 
– aj z posledných síl sa snažil plniť úlo-
hy svojho povolania. Robil to celým srd-
com a povýšil svoju činnosť na poslanie.“ 
Na Alojza Dubravického si zaspomínal aj 
Ladislav Sabo: „Dekan bol sám na dve de-
diny, kde vyučoval náboženstvo. Vyučo-
valo sa poobede, často aj večer. Pamätám 
sa, ako mi raz dcéra povedala, že dekanko 
odkazujú, aby som ju doma z náboženstva 
vyskúšal a oznámkoval, aby na hodinách

Štefan Potocký (1811 – 1869)
Medzi našich významných rodá-

kov bezpochyby patrí katolícky kňaz 
a hodnostár Štefan Potocký. Narodil sa 
v Močenku 16. apríla 1811. Kňazom sa 
stal ako 22-ročný. Vysvätený bol v roku 
1833. Jeho prvá kaplánka bola v Pohra-
niciach a potom v Nitre.

V roku 1842 bol vymenovaný za pá-
pežského protonotára, čiže duchovného 
hodnostára na pápežskom dvore. Štefan 
Potocký patril medzi slovenských národ-
ne uvedomelých kňazov. Vždy sa priklá-
ňal k národnému zmýšľaniu, a preto sa 
spriatelil aj s Františkom Xavérom Ha-
belom, zakladajúcim členom Slovenské-
ho učeného tovarišstva. František Xavér 
Habel viedol v roku 1842 na žiadosť Ľu-
dovíta Štúra v hodnosti titulárneho bis-
kupa akciu nitrianskej diecézy za povo-
lenie Slovenských národných novín. Štúr 
potreboval osvedčenie so štyridsiatimi 
štyrmi podpismi. Habel mu ho vydal.

Osvedčenie okrem Habela podpísali 
štyria nitrianski kanonici – Jur Tvrdý, 
Štefan Greguška, Ondrej Mésároš, Ján 
Uhlárik, štyria profesori, niekoľkí prís-
lušníci svetského stavu a jedenásti kňazi 
nitrianskej diecézy. Medzi nimi bol aj 

močenský rodák Štefan Potocký. Pozo-
ruhodné bolo, že na osvedčenie sa pod-
písalo až devätnásť chovancov seminára, 
chýbal však podpis nitrianskeho biskupa 
Imricha Palugyaya. Aj vďaka osvedče-
niu napokon vyšlo 1. augusta 1845 prvé 
číslo Slovenských národných novín.

Štefan Potocký sa stal v roku 1845 
tajomníkom biskupa Palugyaya. Národ-
né zmýšľanie mu bolo vlastné aj počas 
jeho ďalšieho života a v konečnom dô-
sledku mu prinášalo aj množstvo problé-
mov. Napríklad v roku 1849 predniesol 
v nitrianskej katedrále národne oriento-
vanú kázeň, pre ktorú sa dostal na čiernu 
listinu uhorských politických orgánov. 
Znamenalo to preňho, že musel kňazský 
post v Nitre opustiť a pôsobiť až do smrti 
mimo väčších miest. Najprv bol farárom 
v Žabokrekoch a potom v Moravskom 
Lieskovom. Do Moravského Lieskové-
ho bol pridelený v roku 1851. V tejto 
farnosti zotrval 17 rokov. Bola to jeho 
posledná pastierska stanica. Zomrel 19. 
januára 1869 ako 58-ročný. Pochovaný 
je v kostolnej krypte v Moravskom Lies-
kovom.

Marcela Lenčéšová

Besedu o dekanovi Alojzovi Dubravickom viedla Odborná garant-
ka komunitného centra Gabriela Lenčéšová.      Foto: Peter Sýkora

osobné spomienky a zážitky s ním, 
však ubúdajú. Mladší ho poznajú už len 
zo sprostredkovaného rozprávania. Budú-
ci rok si pripomenieme 30. výročie úmr-
tia dekana Alojza Dubravického. Prosíme 
preto ľudí, ktorí si pamätajú na udalosti 
z jeho života, prípadne majú fotografie, 
aby nám ich zapožičali. Môžu ich odo-
vzdať na fare alebo v komunitnom centre.

Jana Nováková
Na osadenie 

hodín Dežo Lenic-
ký na vlastnú päsť 
požičal žeriav z 
práce. Urobili sme 
klietku a z nej sme 
ich umiestnili na 
kostolnú vežu. Vy-
ložiť nové zvony 
pomohli žeriavni-
ci z Bohuníc, ktorí 
v tom čase praco-
vali na Dusle.“

S ú č a s n í c i , 
ktorí zažili de-
kana Dubravické-
ho a majú naňho

stihol prebrať čo najviac učiva. Jednému 
chlapcovi z chudobnej rodiny kúpil oblek 
na prvé sväté prijímanie.“

Štefan Horňák pridal aj spomienky 
na výmenu zvonov a hodín na kostolnej 
veži v roku 1983: „Výmena zvonov aj ho-
dín na veži bola dosť problematická. Už 
len vyzbierať meď na zvony bol unikát. 
Staré zvony bolo treba zložiť dolu. Bolo 
to obtiažne. Zvony vážili 340 kg a 180 kg.

Dekan Alojz Dubravický
Foto: Archív rodiny Kompasovej



Piate výročie vzniku Klubu tvorivosti 
hosťami v Mojmírovciach v rámci Baro-
kového dňa, folklórnych slávností v Jarku, 
v Trnovci nad Váhom. Duslo Šaľa pra-
videlne organizuje predajné trhy, zúčast-
ňujeme sa na Petropavlovskom jarmoku 
vo Veľkom Záluží, na Agrokomplexe, kde 
sme svojou tvorbou prezentovali život 
na slovenskom vidieku. Úzko spolupracu-
jeme s Krajským osvetovým strediskom 
v Nitre, kde sa organizujú kurzy, na ktorých 
sú naše členky lektorkami. Každoročne sa 
zúčastňujeme festivalu Nitra, milá Nitra pri 
príležitosti Cyrilo-metodských slávností 
na Svätoplukovom námestí, pričom dotvá-
rame atmosféru tradičného jarmoku s ľudo-
vými remeslami. Tohto roku sme sa zúčast-
nili aj na slávnostiach udelenia kráľovských 
výsad v Nitre, kde atmosféra priam dýchala 
históriou. Prezentáciou týchto podujatí sú 
napríklad stromčeky šťastia, ktoré sú ne-
odmysliteľnou tvorbou Juliany Hippovej. 
Marta Nagyová sa prezentuje drevenými 
dekoráciami, Mária Dičérová drôtikovaním 
a prácami zo šúpolia, Anna Soroková plete-
ním z pedigu a zo slamy, Števka Lenčéšová 
dekoráciami a košíkmi, Alena Minarovičo-
vá tvorbou hračiek z plste, Gabika Nováko-
vá tvorbou z papiera, Helena Lenická korál-
kovaním a Lenka Bollová podmaľbou na 
sklo. Posledná menovaná sa prezentovala 
aj na rôznych výstavách, napríklad v Matici 
Slovenskej v Nitre či na súťaži v Krajskom 
osvetovom stredisku v Nitre pod názvom 
Výtvarné spektrum neprofesionálnych vý-
tvarníkov. Azda najviac našu tvorbu môže 
verejnosť oceniť počas veľkonočných a via- 

nočných výstav, ktoré každoročne uspora-
dúvame. Návštevníci si tam môžu aj čo-to 
pekné z našej bohatej ponuky kúpiť a od-
niesť si tak domov malú drobnosť či potešiť 
niekoho blízkeho.

K pravidelným aktivitám nášho klubu 
patrí aj účasť Gabiky Novákovej v domo-
ve pre seniorov Orlík, kde sa môžu seniori 
tešiť z vlastnej tvorby, pri čom im Gabika 
pomáha.

Okrem toho vedieme aj krúžok „Šikov-
né ruky“ pre deti, aby sa aj tí menší mohli 
učiť peknej tvorbe. Krúžok prebieha pravi-
delne vo štvrtok pred začiatkom klubu pre 
dospelých a trvá dve hodiny. Záujem detí je 
prekvapivo obrovský. Aby sa Mária Dičéro-
vá stíhala venovať deťom dostatočne, sú jej 
nápomocné aj ostatné členky Julka Hippo-
vá, Helenka Lenická a Vierka Horváthová.

Veríme, že náš klub bude fungovať ešte 
dlhé roky a bude prichádzať stále viac záu-
jemcov, aby sa k niečomu peknému priučili 
alebo aj nás niečo naučili.

Našu činnosť si môžete pozrieť aj 
na facebookovej stránke Klub tvorivosti 
Močenok.                               Lenka Bollová

Folklór sa v uplynulom roku predstavil na mnohých podujatiach
Rok 2018 bol pre folklórnu skupinu 

Močenčanka bohatý na množstvo pod-
ujatí, na ktorých vystupovala so svojím 
repertoárom. Začiatkom roka sa FS Mo-
čenčanka predstavila na fašiangoch v Mo-
čenku, kde vystúpila s pásmami Priadky 
a Pochovávanie basy. V marci sme spievali 
na výročnej schôdzi, ktorú organizova-
la Jednota Močenok. V apríli sme dostali 
možnosť účasti na súťaži „Nositelia tra-
dícií“ vo Výčapoch-Opatovciach. Získali 
sme tu strieborné pásmo za scénku Priadky.

Nitrianska humanitná spoločnosť 
Homo Nitriensis usporiadala v PKO 
v Nitre „Krojovaný 1. máj,“ na ktorý do-
stala pozvanie aj naša folklórna skupina. 
Začiatkom mája bola Močenčanka pozva-
ná vystúpiť aj na výročnej členskej schôdzi 
občianskeho združenia Rubín, kde sme pre-

zentovali časť svojho bohatého repertoáru.
Aj letné mesiace boli bohaté na podu-

jatia, na ktorých sme sa predstavili. V júni 
sme dostali pozvanie z obce Veľké Zálužie 
na Petropavlovské slávnosti, kde sme vy-
stúpili so scénkami Žatva a Konope. V júli 
sa Močenčanka zúčastnila tradičnej celoná-
rodnej púte na sviatok sv. Cyrila a Metoda 
a zároveň slávnostnej sv. omše. Pokra-
čovali sme v Kolárove počas Matičných 
slávností, kde sme predstavili naše tradície 
v scénke Žatva. Začiatkom septembra sme 
sa spolu so stovkami iných krojovaných 
skupín z celého Slovenska zúčastnili „Dňa 
krojov“ v Banskej Bystrici. Prezentovali 
sme sa sečkárskym tancom. Toto podujatie 
po prvýkrát organizoval týždenník Sloven-
ka v spolupráci s mestom Banská Bystrica 
a Združením miest a obcí Slovenska. Tra-

dičné Dni obce v našom rodnom Močen-
ku sme, samozrejme, nemohli vynechať 
a pripravili sme si pre túto príležitosť scén-
ku Konope. Svojím programom sme obo-
hatili Obecné dni v Čeľadiciach. Tamojším 
divákom sme predviedli scénku Priadky.

Ani v zime sme nezaháľali a v de-
cembri naša folklórna skupina zaspievala 
na vianočnom posedení pre občianske 
združenie Rubín. V Hornej Kráľovej sme 
sa potom vianočnými koledami prezento-
vali na posedení Zväzu zdravotne postih-
nutých. Záver roka patril domácej pôde 
– vystúpili sme na vianočných trhoch, kde 
sme zaspievali najkrajšie vianočné piesne 
a koledy. Týmto vystúpením sme uzatvori-
li rok 2018 ,bohatý na účinkovanie doma 
i v širokom okolí.

Tibor Kubica

V decembri sme si pripomenuli už piate 
výročie Klubu tvorivosti. Základná myš-
lienka o vytvorení takéhoto spoločenského 
subjektu prišla od Márie Odráškovej. K nej 
sa pridali Mária Dičérová a Anna Soroková. 
Prvá ustanovujúca schôdza sa uskutočnila 
12. decembra 2013, kde sme sa oboznamo-
vali s potencionálnymi lektorkami. Každá 
priniesla na ukážku niečo zo svojej tvor-
by, ktorej sa aktívne venuje, a podľa toho 
sme posudzovali, akým jednotlivým témam 
sa budeme postupne počas roka venovať.

Stretnutia vedieme už piaty rok, a to 
každý štvrtok v priestoroch kultúrneho stre-
diska. Zaúčame záujemcov do rôznych dru-
hov techník ľudového remesla, no aktívne 
vyhľadávame aj nové nápady či techniky. 
Spomenieme iba niektoré techniky – servít-
kovanie, pletenie košíkov, drôtikovanie, 
podmaľba, paličkovanie, frivolitkovanie, 
tenerife, bábiky a košíky zo šúpolia, košíky 
z papiera, korálkovanie, výroba mydielok, 
atď. Inšpirácie vyhľadávame aj na rôznych 
webových stránkach. Nápadov je neúrekom 
a snažíme sa vytvárať vždy niečo nové. Sna-
hou je vytvoriť často niečo originálne, aby 
sa nápad posunul aj ďalej. Naším zámerom 
je, aby každý záujemca, ktorý k nám prichá-
dza, si odniesol nejaký ten pekný výtvor, 
no hlavne, aby odišiel s dobrým pocitom.

Na našom konte máme už širokú 
paletu činností a reprezentácií na rôz-
nych podujatiach, napr. Dni obce Mo-
čenok, Gorazdov Močenok. Veľakrát 
sme prijali aj pozvanie z rôznych obcí 
v širšom okolí, napríklad sme častými
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Členky klubu tvorivosti s výtvarníkom 
zo Srbska Martinom Papom (vstrede).                                           

Foto: Renáta Lenčéšová
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Zahraničná návšteva v materskej škole
pracujú s deťmi a dokážu odhadnúť úro-
veň detí, ktoré zapájajú do aktivity. Vaše 
škôlky sú veľmi dobre vybavené, aj elek-
tronicky, my s tým nemáme skúsenosť, 
možno niekde v meste pracujú priamo 
deti s interaktívnou tabuľou. Vidím, že 
deti sú nadšené týmito aktivitami, a je 
to veľmi dobré pre ich rozvoj aj motivá-
ciu. To je vlastne to, čo môžem priniesť 
k nám, a naučiť našich učiteľov, akým 
spôsobom sa dá pracovať.“

Medzinárodná návšteva strávila 
v našej materskej škole celý deň. V rámci 
projektu budú ešte nasledovať návštevy 
ostatných škôl v zapojených krajinách 
tak, aby si všetci účastníci projektu uro-
bili ucelený obraz o predškolskom vzde-
lávaní v jednotlivých štátoch a dokázali 
inšpiratívne nápady pretransformovať 
do vyučovacieho procesu vo svojich do-
movských materských školách.

Marcela Lenčéšová

Burza 2019
16 rokov je v živote človeka obdobím 

sladkej, aj keď pre okolie často neznesi-
teľnej puberty. V tomto veku sa človek 
obyčajne iba začína hľadať. 16 rokov 
v živote školy je obdobím, za ktorým sa 
už možno celkom slušne ohliadnuť späť 
a vyhodnotiť, čo sa podarilo a čo nie. 
A 16 rokov uplynulo od chvíle, keď sa 
na našej škole vyskytla prvá burza... Aká 
bola?

Nesmelý hlúčik detí v bývalej výtvar-
nej učebni a niekoľko desiatok zvedavých 
spolužiakov. Fajn. Odštartované, pre veľ-
ký úspech sa zopakovala v tom roku ešte 
jedna, ale rozšírila sa do dvoch tried.

Myšlienka sa uchytila, podnikateľ-
ský duch ožil. Tretia burza sa už konala 
na chodbe druhej budovy a odvtedy počet 
budúcich podnikateľov narastal. Ponú-
kaný tovar odrážal, čo práve letelo, ale 
okrem klasických hračiek, kníh, suvení-
rov, ... prekvapovali aj živé zvieratká či 
čerstvé pukance. Kým v raných dobách 
prevládali kinderká alebo angličáky, 
v súčasnosti sa objavujú PC hry či elek-
tronika. Ale poteší, keď sa ponúkajú 
vlastné výrobky: náramky, obrazy, my-

dielka alebo záložky.
Počas tých šestnástich rokov sa zme-

nilo vekové zloženie predavačov. Kým 
kedysi mali všetko pod palcom ôsmaci 
a deviataci, dnes sedia za svojimi pultík-
mi aj druháčence a najviac je piatakov či 
šiestakov.

Tento rok pripadla burza na 6. február. 
Záujem bol síce menší, ako sme zvyknu-
tí, vari päťdesiatka podnikavcov skúšala 
svoje trhové schopnosti, ale i tak bola 
atmosféra výborná, obzerači i kupujúci 
azda spokojní. Kto prišiel, ťažko odolal, 
aby neutratil zopár centov či eur, veci me-
nili majiteľov, kasičky sa plnili. Kto bol 
hladný, najedol sa palaciniek, ochutnal 
pizzu či rôzne druhy muffinov.

Prichádzali aj rodičia, čo nás veľmi 
teší, a dúfame, že nabudúce ich bude aj 
viac.

Ostáva ešte poďakovať všetkým, kto-
rí priložili ruku k dielu, pomohli alebo sa 
len zúčastnili. A hoci rok je dlhá doba, ve-
ríme, že ďalší ročník bude ešte úspešnejší 
a prekvapujúcejší, sedemnástka je predsa 
také krásne číslo...

Radoslav Novelinka

V druhej polovici januára privítala 
materská škola v našej obci vzácnu náv-
števu – zavítali do nej hostia z univerzity 
v indonézskom Semarangu a z Trnavskej 
univerzity. V rámci úspešného projektu 
si boli pozrieť spôsob výučby a práce 
s deťmi priamo v praxi. „V rámci pro-
jektu Erasmus + sme boli oslovení Tr-
navskou univerzitou, konkrétne prof. 
Pupalom, aby sme sa zapojili do tohto 
projektu. Bol nám predostretý cieľ a, 
keďže sme spĺňali požiadavky, uvítali 
sme túto možnosť, pretože každá takáto 
aktivita je pre materskú školu prínosom, 
môže obohatiť náš výchovno-vzdeláva-
cí proces, naše schopnosti, zručnosti,“ 
ozrejmila riaditeľka materskej školy 
Soňa Hippová – „Už sme sa stretli v Tr-
nave a dnes sme mali tú česť prijať náv-
števu z Indonézie a predstaviteľov, ktorí 
sa podieľali na tomto projekte.“

Projekt týkajúci sa predškolského 
vzdelávania vedie skúsený profesor Tr-
navskej univerzity v Trnave a zároveň 
hosťujúci profesor indonézskej univer-
zity Branislav Pupala, ktorý ho aplikuje 
zároveň v Európe aj Ázii. „Všetci pra-
cujeme v oblasti predškolského vzdelá-
vania, či už na akademickej pôde alebo 
v škôlke, a teraz máme taký projekt, kde 
aj materská škola v Močenku je zapoje-
ná do medzinárodného tímu. Sme tri eu-
rópske krajiny – Slovensko, Maďarsko 
a Bulharsko – a z ázijských krajín je to 
Indonézia. Zaoberáme sa tým, ako pod-
porovať sociálnu inklúziu v rozličných 
kultúrnych prostrediach. Je to závažná 
úloha, či už pre Slovenskú republiku 
 pre Európu ako takú, a tie skúsenosti, 
ktoré prichádzajú z Indonézie, tie sú pre 
nás veľmi zaujímavé. V podstate hľa-
dáme, čo máme spoločné, a hľadáme 
medzikontinentálne inšpirácie,“ spres-
nil vedúci projektu Branislav Pupala. 
Do projektu je zapojená okrem mater-
skej školy v Močenku aj jedna materská 
škola v Nitre.

V tíme, ktorý prišiel navštíviť mo-
čenskú materskú školu a pozorne sle-
doval dopoludňajšie vyučovanie, boli 
aj dvaja hostia z Indonézie. Účastníčke 
Windi Sutarwin Sunadyo sa nový pohľad 
na naše predškolské vzdelávanie veľmi 
páčil: „Veľmi pekne ďakujem za pozva-
nie a som tým, čo tu vidím, veľmi inšpi-
rovaná. Tento spôsob je úplne iný ako u 
nás, aj prostredie je úplne iné. Vaši učite-
lia sú na veľmi vysokej úrovni, výborne

O burzu v základnej škole bol veľký záujem.                                    Foto: Mária Novelinková



Činnosť obecnej 
polície a kamerového 
systému v roku 2018

Činnosť obecnej polície v našej obci 
zabezpečujú dvaja príslušníci obecnej po-
lície. Okrem nich sa v priestoroch obecnej 
polície nachádza chránená dielňa. Jej šty-
ria zamestnanci obsluhujú kamerový sys-
tém. Aj napriek tomuto nízkemu počtu pra-
covníkov sa nám podarilo prichytiť alebo 
odhaliť viacero priestupkov. Išlo napríklad 
o vandalizmus, znečisťovanie životného 
prostredia či o porušovanie všeobecne zá-
väzného nariadenia obce o držaní a chove 
psov na území Močenka.

Práve toto záväzné nariadenie je naj-
častejšie porušované. V minulom obdo-
bí obecná polícia musela až vyše 30-krát 
preverovať hlásenia a zasahovať kvô-
li túlavým psom. Zistiť majiteľa týchto 
psov bolo doposiaľ väčšinou nemožné. 
V tejto súvislosti bol však zmenený zákon 
č. 282/2002, ktorým sa upravujú podmien-
ky držania psov. Veríme preto, že sa táto 
situácia bude neustále zlepšovať.

Značným problémom je aj zaklada-
nie nedovolených skládok, poväčšine 
v extraviláne obce. Páchatelia sa tu, zväčša 
po tme, zbavujú rôzneho odpadu. V nejed-
nom prípade išlo aj o odpad, ktorý je možné 
zadarmo zlikvidovať legálnym spôsobom. 
Nedávno sa nám podarilo v tejto súvislosti 
odhaliť páchateľa, ktorý dokonca nebol ani 
z nášho okresu.

Vďaka kamerovému systému bolo 
odhalených viacero priestupkov, do-
konca aj trestných činov. Napríklad: 
- kriminálna polícia mohla odhaliť podvod- 
níkov, ktorí aj v našej obci okradli dôchod-
kyňu o nemalú čiastku; 
- boli odhalení vandali, ktorí v centre obce 
poprevracali všetky kvetináče a poškodili 
fasádu zdravotného strediska; 
- boli odhalení výtržníci, ktorí boli obvine-
ní z ublíženia na zdraví a výtržníctva; 
- bol odhalený zahraničný vodič kamióna, 
ktorý v centre obce poškodil zábradlie 
a z miesta činu ušiel; 
- bol odhalený zlodej bicykla, ako aj na-
háč vo fontáne, ktorý v nočných hodinách 
vzbudil verejné pohoršenie;
zaznamenali sme aj menšie priestup-
ky, ako napríklad znečistenie verejného 
priestranstva alebo vyberanie kontajnerov 
na textil.

Bohuš Sabo, náčelník obecnej polície 

Povinná registrácia chovov ošípaných
Na základe vykonávacieho rozhodnu-

tia Európskej komisie z novembra 2018 
je pre niektoré členské štáty únie vrátane 
Slovenska zrušená výnimka, ktorá platila 
pre chovateľov ošípaných, ktorí chovali 
jedno zviera pre vlastnú spotrebu.

„Slovensko malo donedávna výnim-
ku, že chovatelia nemuseli registrovať 
jednu ošípanú. Bohužiaľ, táto výnimka 
nám padla. To znamená, že je potrebné 
vzhľadom na to, že v Európe sa šíri afric-
ký mor ošípaných, zaregistrovať aj jednu 
ošípanú. Postup je veľmi jednoduchý – 
chovateľ je povinný prísť na regionálnu 
veterinárnu a potravinovú správu a túto 
skutočnosť ohlásiť. Máme tu celkom ši-
kovný tím mladých ľudí, ktorý je ochotný 
veci ohľadne registrácie vysvetliť, podať 
relevantné informácie. Majiteľ zvieraťa 
vyplní žiadosť, ktorá sa potom následne 
po registrácii a kontrole na mieste zasie-
la do centrálneho registra, kde chovateľ 
dostane jedinečné číslo pre daný chov 

a je vedený v centrálnej evidencii hospo-
dárskych zvierat,“ vysvetlila riaditeľka 
Regionálnej veterinárnej a potravinovej 
správy Šaľa Svetlana Laczkóová.

Je zimné obdobie a teda čas domá-
cich zakáľačiek. Ak sa chovateľ rozhod-
ne svoju ošípanú zabiť, zákon mu ukladá 
túto skutočnosť minimálne deň vopred 
nahlásiť regionálnej veterinárnej a potra-
vinovej správe. „Keď už to zviera bude 
zaregistrované, zabíjačkou sa odhlasu-
je aj z centrálneho registra. Ak si mieni 
chovateľ zakúpiť novú ošípanú, zakladá 
nový chov, tak opäť ju prihlási s tým, že 
číslo farmy mu zostáva a zvieratá do-
stanú nové identifikačné čísla,“ doplnila 
Laczkóová. 

Kvôli hrozbe afrického moru ošípa-
ných vydokladuje pri opätovnom prihlá-
sení aj pôvod zvieraťa/zvierat a ošípané 
opäť, až do zabíjačky, zaeviduje do cen-
trálnej evidencie v Žiline.

Marcela Lenčéšová

Pekný, usmievavý a pokojný deň, 
priatelia. Úvod roka je za nami. Začala 
sa každodenná rutina, ktorá bude po-
kračovať až do Veľkej noci. Občas ju 
preruší výkrik z dobrého polročného 
vysvedčenia alebo hudba z plesov po-
čas fašiangov. Inak obec žije v režime 
„normál.“ Ak by mal niekto problém 
s presným časom, môže si hodinky na-
staviť podľa dvoch pracovníčok jednej 
z organizácií v obci, ktoré s pravidelnou 
presnosťou japonských vlakov vychá-
dzajú ako apoštoli na orloji o 7.30 hod. 
a o 13.30 hod. pred pracovisko. Majú 
z toho radosť, lebo už majú svojich ob-
divovateľov. Ale myslím, že teraz bude 
asi prestávka s ich vychádzkami. Ško-
lopovinné deti sa učia: pekár je biely 
od múky, kominár čierny od sadzí. Ale 
čo za remeselníka je „týpek“, ktorý nesie 
o pol piatej ráno na pleci veľkú drevenú 
paletu, ktorá potom ráno chýba majite-
ľom? To bude buď tesár, stolár, alebo 
zberateľ. Pravdepodobne sa riadi hes-
lom: Čo je doma, to sa počíta.

Ako ste správne postrehli, začína to 
u nás žiť. A aj zázraky sa dejú. Bicykel, 
ktorý zmizol pracovníčke obecného úra-
du, sa po troch dňoch, keď ho už maji-
teľka oplakala, vrátil na pôvodné miesto. 
Trošku mu v tom pomohli aj moje ka- 

mošky kamery, ako aj obecná polícia. 
Chcela by som vás požiadať o pozornosť 
a ostražitosť. Cez Močenok jazdí veľa 
áut s cudzími ŠPZ-kami. To by samo 
o sebe nebolo problémom, avšak autá, 
ktoré mám na mysli, nejazdia len 
po cestných komunikáciách v obci, ale 
pohybujú sa aj po poľných cestách. A 
hlavne zastavujú pred domami, kde bý-
vajú starší ľudia. Všímajte si ich, prosím. 
Mohli by to byť podvodníci. Ďakujem.

Na začiatok roku to odo mňa asi aj 
stačí, tak už pomaly končím, aby ste 
všetky informácie odo mňa ľahšie strá-
vili. Na záver sa chcem, po dohode s ko-
legyňami kamerami, poďakovať nášmu, 
teda aj vášmu, „Pištinkovi“, ako famili-
árne voláme pána Ficu. Už roky sa po-
zeráme na to, ako sprevádza vaše deti 
a vnúčatá cez priechod pri Anupe, ráno 
čo ráno a ani zlé počasie mu vôbec neva-
dí. Pokiaľ bola stará tržnica, vedel si tam 
urobiť poriadok. Na novú ešte nevidíme, 
tak sa nevieme vyjadriť, ale aj to bude. 
A aj ako správca cintorínov má svoju 
autoritu. Jeho mravenčia práca má svoje 
opodstatnenie a má náš obdiv a vďaku. 

Tak do skorého stretnutia a hlavne 
nezabudnite na úsmev. Pretože každý 
deň s úsmevom má svoje čaro.

Vaša kamera (text: Ľubomír Kováč)

Každý deň s úsmevom má svoje čaro
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Kompostéry budú 
vo všetkých 
domácnostiach

V prvej polovici uplynulého roku 
sme informovali o úspešnom projekte 
obce na zníženie množstva biologicky 
rozložiteľného odpadu. Projekt v hod-
note takmer 160-tisíc eur rieši pridelenie 
kompostérov na bioodpad do domác-
ností a na verejné priestranstvá. „Bolo 
ukončené verejné obstarávanie na dodá-
vateľa kompostérov pre obec Močenok. 
V najbližších dňoch dohodneme postup, 
akým spôsobom budú kompostéry dis-
tribuované do jednotlivých domácností. 
Kompostéry budú 1 050-litrové, bude 
ich 1 128 ks do domácností a 3 kompo-
stéry na verejné priestranstvá. Neskôr, 
samozrejme, nastane etapa, kde budeme 
vysvetľovať, ako majú ľudia komposto-
vať, čo do kompostéru patrí a podobne. 
Prečo je dôležité kompostovať, je kaž-
dému z nás asi jasné – potrebujeme zni-
žovať množstvo zeleného odpadu, ktorý 
vyvážame, pretože aj za zelený odpad 
obec Močenok platí ako za každý iný 
odpad, ktorý sa na území obce vytvorí,“ 
podrobne informoval o projekte starosta 
obce Roman Urbánik. V roku 2019 platí 
obec za jedného obyvateľa 3,20 eur iba 
za vývoz bioodpadu, čo je o 40 centov 
viac ako v uplynulom roku.

Dodávateľ kompostérov je do 60 dní 
od podpísania zmluvy povinný dodať 
kompostéry do obce, v našom prípade 
je to do 21. marca 2019. Kompostéry 
tak môžu okamžite začať slúžiť no-
vým majiteľom, ktorí ich môžu použiť 
na kompostovanie bioodpadu. „Vývoz 
biologicky rozložiteľného odpadu po-
kračuje ďalej a takisto zber zeleného 
odpadu na zbernom dvore za Kamen-
ným mostom. Kompostéry sú pridanou 
hodnotou, ktorá nám má pomôcť znížiť 
množstvo zeleného odpadu a zároveň 
pomôcť záhradkárom vytvoriť si kva-
litný kompost, ktorý použijú na svojej 
záhradke,“ doplnil starosta Urbánik. 
Obec bude, samozrejme, dbať aj na in-
formovanosť obyvateľov, aby vedeli, 
ako správne kompostovať, čo do kom-
postu patrí, ako sa oň starať a podobne. 
Pripravuje sa kampaň v podobe letákov 
alebo informačných videí, aby si každý 
záhradkár dokázal rozložiť svoj kompo-
stér a dorobiť vlastný kompost.

Marcela Lenčéšová

Zmeny v triedení odpadov
Mnohí obyvatelia našej obce si 

v harmonogramoch vývozu odpadov 
na rok 2019 určite všimli drobné zmeny 
komodít v zoznamoch odpadov, ktoré 
patria alebo nepatria do jednotlivých 
nádob na separovaný zber alebo ko-
munálny odpad.

„Malá zmena je v bioodpade, z kto-
rého vynechávame jednotlivé segmenty, 
ako sú papierové vreckovky a podobne, 
pretože ľudia tam hádzali aj iné veci. 
Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pone-
chať v tých nádobách vyslovene len 
veci, ktoré sú rastlinného pôvodu,“ 
ozrejmil manažér Ponitrianskeho zdru-
ženia obcí pre separovaný zber odpa-
dov Michal Bakyta. Zmena nastala aj 
v zbere papiera, z ktorého vypadli kni-
hy kvôli tvrdým obalom z najrôznejších 
materiálov. Knihy v dobrom stave však 
možno ponúknuť napríklad knižniciam. 
Do zbernej nádoby na papier po novom 
nepatria ani kartónové obaly od vajec 
a rolky z toaletného papiera a kuchyn-
ských utierok. „Zmeny sú aj v plastoch. 
Problém sme mali v minulosti hlavne 
so stavebným polystyrénom, ktorého 
bolo obrovské množstvo. Tento staveb-
ný polystyrén sme zbierali klasickými 
zberovými autami, ktoré sú lisovacie, 
a oni ho úplne rozdrobia, čiže už je po-
tom odtiaľ veľmi ťažko separovateľný. 

Pripravujeme možnosť zbierať aj tento 
polystyrén, ale bude to cestou zo zber-
ného dvora, kde to ľudia budú môcť 
doniesť vo vreciach a takto sa to bude 
môcť zneškodniť,“ doplnil Bakyta.

Bližšie informácie o zbere polysty-
rénu oznámime verejnosti okamžite po 
dohode obce s Ponitrianskym združe-
ním pre separovaný zber odpadov, ktoré 
zabezpečuje zhodnocovanie triedeného 
odpadu z našej obce. „Ja by som aj touto 
cestou chcel vyzvať občanov obce 
Močenok, aby v prípade, že dôkladne 
triedia odpad a tým pádom majú me-
nej zmesového odpadu, aby nádobu na 
komunálny odpad nedopĺňali iným od-
padom, ktorý sa dá triediť, pretože zby-
točne zvyšujú náklady pre svoju obec 
na zneškodnenie tohto odpadu. Do bu-
dúcnosti skládkovanie a zneškodnenie 
tohto odpadu bude stále drahšie, takže 
tie ceny potom dramaticky porastú. Ur-
čite sa treba snažiť o to, aby v čiernej 
nádobe na zmesový odpad bolo čo naj-
menej odpadu,“ radí Michal Bakyta. 

V každom prípade odporúčame ob-
čanom preštudovať si letáčik s rozpi-
som zberu jednotlivých komodít, ktorý 
bol zverejnený v našom časopise, a pri 
separovaní odpadov sa riadiť pokynmi, 
ktoré sú uvedené pri popise jednotli-
vých zberov.           Marcela Lenčéšová

Zber použitých batérií
V obci Močenok funguje niekoľko 

zberov separovaného odpadu. Priamo 
z domácností sa zberajú papier, plasty 
či biologicky rozložiteľný odpad. 
V obci je kontajnermi zabezpečený 
zber skla a starého textilu. Pravidelne 
sa uskutočňuje aj zber elektroodpadu, 
funguje zberný dvor zeleného odpadu 
aj zberný dvor na stavebný a veľkoob-
jemový odpad. Teraz k tomu pribudol aj 
zber drobných batérií a akumulátorov. 
„Pre životné prostredie sú olovené baté-
rie najnebezpečnejším odpadom. Baté-
rie totiž obsahujú zdraviu škodlivé látky 
od ortuti, cez kadmium až po olovo. Tie-
to látky sa pri skladovaní môžu uvoľniť 
(a taktiež sa aj uvoľňujú) do pôdy 
a z pôdy môžu presiaknuť až do spod-
ných vôd. Na väčšine batérií je uvede-
ný symbol preškrtnutej zbernej nádo-
by, aby sa zvýraznil fakt, že batéria do 
koša nepatrí. Preto sa obec rozhodla 
zabezpečiť špecializované nádoby 

na zber použitých batérií a akumuláto-
rov,“ informovala o novom separova-
nom zbere referentka obecného úradu 
Lucia Hambálková. Nazberané batérie 
si bude pravidelne vyzdvihovať a ďalej 
zhodnocovať spoločnosť s oprávnením 
na zhodnocovanie takýchto odpadov. 
Podstatné je, aby si občania zvykli taký-
to druh odpadu separovať. „Do zbernej 
nádoby patria batérie, ktoré sa používajú 
na napájanie mobilných zariadení alebo 
elektrospotrebičov, napr. baterky z hodi-
niek, mobilných telefónov, prenosných 
počítačov, fotoaparátov, kamier, akumu-
látorových vŕtačiek, záložných zdrojov 
a pod.,“ doplnila Hambálková.

Nápadné zelené nádoby na použi-
té batérie budú umiestnené napríklad 
na obecnom úrade, v kultúrnom stredis-
ku, v zdravotnom stredisku alebo na zá-
kladnej a materskej škole. Každý občan 
obce tam môže použité batérie vhodiť.

Marcela Lenčéšová



Dňa 29. januára 2019 uplynulo 42 
rokov, čo nás navždy opus-
til otec, dedko a pradedko 
Štefan Lenčéš a 
4. marca 2019 
uplynie 1 rok, čo 

nás navždy opustila 
mama, babka a prababka 
Júlia Lenčéšová, rod. Mináriková.  S úc-
tou a láskou spomínajú deti s rodinami. 

„Pre teba prestali svietiť hviezdy i slnko 
hriať, ale tí, čo ťa mali radi, neprestanú 

spomínať!“
Dňa 8. februára 2019 uplynul 
rok, čo nás navždy opustil 
Slavomír Tóth. Za tichú spo-
mienku ďakujeme všetkým, 

ktorí ho mali radi a nezabudli naňho. 

S láskou spomínajú súrodenci s rodina-
mi.

Dňa 13. februára 2019 uplynulo 
20 rokov, čo nás opustil náš drahý 
otec, dedko a pradedko Karol Hajdina. 
Odpočinutie večné daj mu, ó Pane. 
Vďačné deti s rodinami.
Dňa 21. apríla 2019 uplynie 8 rokov, čo 
nás opustila naša drahá mama, babka 
a prababka Júlia Hajdinová. Spomeňte 
si s nami. Vďačné deti s rodinami.

Dňa 9. marca 2019 uplynie 5 rokov, čo 
nás opustil náš otec, dedko a praded-
ko Eugen Novák. Odpočívaj v pokoji. 
Smútiaca rodina.

Dňa 1. marca 2019 uplynie 5 rokov, čo 

nás navždy opustila naša 
milovaná mamička a babič-
ka Milka Kohútová.  S úc-
tou a láskou spomína man-
žel s deťmi a vnúčatami.

„Kto žije v srdciach tých, ktorých opus-
til, ten nezomrel."
V uplynulých dňoch sme si pripome-

nuli smutné výročia našich 
milovaných 23. rok od smrti 
syna a brata Petra 
Szabu a 10. rok 
od smrti manžela, 

otca a dedka Michala Szabu.
"Kto Vás poznal, spomenie si, 
kto Vás mal rád, nezabudne."
S láskou na Vás spomína celá rodina.

SMÚTOČNÉ OZNAMY

Obec Močenok ďakuje všetkým, ktorí podporili obecný ples.
Na IV. Obecnom plese prezentoval svoje vína vinár Július Szivek, majiteľ vinárstva v Kestúci (Maďarsko), spoločne so synom. 

Záujem ochutnať vína z jeho produkcie prejavila väčšina návštevníkov plesu. Okrem dobrého vína si hostia mohli vychutnať aj 
srnčí guláš, ktorý venovalo ako druhú večeru poľovnícke združenie Zálesie. Cenou do tomboly podporilo ples viacero podnikateľov 
a organizácií z obce a okolia.

V mesiaci január sa dožila krásneho životného jubilea členka speváckej skupiny Zúgovanka Mária Podhradská. Všetko len to 
najlepšie, veľa zdravia, šťastia, radosti a príjemných chvíľ v kruhu blízkych do ďalších rokov želá kolektív speváckej skupiny.
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Polročný výpis známok v škole
Zdá sa, že od začiatku školského roka 

uplynulo iba zopár dní, ale neúprosný ka-
lendár vraví, že už prešiel prvý polrok, 
a žiaci boli hodnotení za svoju polročnú 
prácu výpisom známok z vysvedčenia. 
Posledný januárový deň znamená vždy 
ukončenie prvého polroka každého škol-
ského roka a aj na močenskej základnej 
škole sa vtedy bilancuje. „Dnes dostávajú 
deti výpis z vysvedčenia, ktorý hodnotí 
ich prácu za tento prvý polrok. Niekto-
ré deti sa vypracovali do kladných čísel, 
chcem tým povedať, že dostávajú jednot-
ky, ale, samozrejme, sú aj takí, ktorí ne-
spĺňajú kritériá a výsledky sú slabšie. Ale 
majú pred sebou ešte ďalší polrok. Pevne 

verím, že tí, ktorí sú na takej horšej ceste, 
sa za tento polrok, ktorý nás čaká, dosta-
nú do lepších čísel. Čo sa týka správania, 
udelili sme aj nejaké pokarhania, ale mys-
lím si, že celkovo možno hodnotiť tento 
polrok veľmi pozitívne,“ myslí si riaditeľ 
základnej školy Eduard Lacko.

Výpisy polročných vysvedčení rozdá-
vali triedni učitelia na prvom stupni počas 
štvrtej vyučovacej hodiny a na druhom 
stupni počas piatej vyučovacej hodiny. 
Množstvo žiakov školy malo na svojich 
výpisoch zapísané najlepšie hodnotenie, 
aké sa dá dosiahnuť, niektorí sa však po-
čas prvého polroka borili aj s probléma-
mi, ktoré budú musieť v nasledujúcich 

mesiacoch vyriešiť. „Dosiahli sme pekné 
výsledky, takže ako riaditeľ školy môžem 
byť spokojný. Bolo testovanie T5, kde 
sme skončili lepšie ako celoslovenský 
priemer, a mali sme aj prípravu testovania 
T9, takže hodnotím tento školský polrok 
kladne,“ dodal riaditeľ Lacko.

Žiakov a učiteľov po takzvanom pol-
ročnom vysvedčení, ktoré je už od roku 
2012 iba výpisom známok z vysvedčenia 
a nie je úradnou listinou, čakal jeden deň 
oddychu navyše – deň školských prázd-
nin. Od 4. februára začala plynúť druhá 
časť školského roka, ktorý sa skončí 30. 
júna 2019.

Marcela Lenčéšová

Významného životného jubilea – 70. narodenín – sa 17. februára 2019 dožil náš rodák, otec biskup František Rábek, ordinár 
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. 

Drahý otec biskup, ďakujeme Vám za všetko Vaše úsilie, modlitby a obety, ktoré ste pre veriacich v Močenku i na celom 
Slovensku venovali. Vyprosujeme Vám veľa Božích milostí k službe, ktorú vykonávate pre Vám zverený ľud, veľa zdravia a sily. 
Otec biskup J. Ex. Mons. František Rábek, nech Vás na Vašej životnej púti neustále sprevádza ochrana Matky Božej, sv. Gorazda 
a všetkých Vašich nebeských patrónov.

So želaním veľa milostí a požehnania od nášho Pána zostávajú obyvatelia obce Močenok.
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Futbalové turnaje začali mladší žiaci
Futbalové turnaje žiakov odštartovali 

v tomto roku ll-roční chlapci. Začali 12. 
1. 2019 turnajom s názvom WINTER 
CUP. Na rozohriatie po Vianociach si naši 
mladí žiaci prišli zmerať sily do športovej 
haly so skúsenými súpermi. V kategórii 
U11 sa zišla naozaj silná konkurencia 
desiatich známych mužstiev, napr. Inter 
Bratislava, Duslo Šaľa, Domino Bratisla-
va, Baník Prievidza, FK Pohronie, ČFK 
Nitra a iné. Náš tím napokon bojoval o 9. 
miesto. V zápase o túto pozíciu sa stre-
tol s ČFK Nitra. Súboj skončil v riadnom 
hracom čase nerozhodne 0:0. Rozhodli až 
pokutové kopy. V nich náš tím vyhral 2:1. 
Skórovali Alex Vargačík a Jakub Kompas.
Gabriel Vrba, tréner žiakov FK Močenok, 

skonštatoval, že výkony jeho zverencov 
boli kvalitné, len strelecky sa im nedarilo. 
S tým súhlasil aj futbalista Miloš Bleho: 
„Chcel by som dať viac gólov, ale inak 
sa mi dnešný turnaj páči.“ Sebakriticky sa 
k nemu pripojil aj Matej Švondra, bran-
kár mužstva: „Mohol som chytiť aj viac.“ 
Za Močenok v tomto turnaji hrali aj dvaja 
hosťujúci futbalisti. Organizátor turnaja 
Ivan Jurkovič pochválil hráčov FK Mo-
čenok: „Prakticky každý turnaj je ob-
sadený aj močenským tímom. Je vidno 
u nich progres. Niektoré ročníky chlapcov 
sa umiestňujú na popredných miestach 
a tí, ktorým sa darí menej, získavajú cen-
né skúsenosti.“

Jana Nováková

Turnaj starších
žiakov rozhodoval
superstárista

Hráči FK Močenok do 15 rokov 
skončili na druhom mieste turnaja star-
ších žiakov U15. Podujatie zorganizo-
val futbalový tréner David Procházka, 
pôsobiaci v Brne. Zápasy sa konali 
v Močenku na odporučenie nitrianskych 
trénerov. Tímy si zmerali sily v športo-
vej hale 13. 1. 2019. Podujatia sa zú-
častnilo 10 mužstiev zo Slovenska. Naši 
hráči bojovali o prvenstvo na turnaji 
s FK Veľký Cetín. Zápas skončil remí-
zou 0:0. V pokutových kopoch mal väč-
šie šťastie súper, keď skóroval 0:2.

Pre náš tím bolo toto stretnutie aj 
prípravou na turnaj v Nitre. Vlani tam 
obsadil 2. miesto spomedzi 48 druž-
stiev. „Teší ma, že chlapci nestratili 
chuť bojovať ani po prvom neúspešnom 
zápase. Veľa hráčov nám odišlo do ka-
tegórie dorast, a tak dostali šancu mlad-
ší futbalisti, ktorí teraz naberú istotu 
v hre. Dúfame, že na turnaji v Nitre ob-
hájime dobré umiestnenie,“ vyjadril sa 
tréner FK Močenok Radoslav Dicsér 
k obom turnajom. Tréner David Pro-
cházka by aj v budúcnosti chcel v našej 
obci usporiadať ďalšie turnaje. Spolu-
práca s vedením futbalu v Močenku sa 
mu osvedčila.

Zaujímavosťou turnaja bolo, že sa 
ho ako rozhodca zúčastnil známy super-
stárista Lacko Angyal.

Zostava FK Močenok: Pavol Deváth 
– Ivan Lámi, Mário Jánoška, Timotej 
Matušica, Filip Suchý, Lukáš Vrba, Pat-
rik Buch, Aurel Vágai, Martin Lenčéš, 
Mechael Lenčéš, Marko Chán, Gabriel 
Mihálik, Martin Deváth.

Jana Nováková

Dianie v stolnotenisovom oddiele TJ Močenok A neutícha
Mužstvo A našich stolných tenis-

tov hostilo 12. 1. 2019 v 12. kole 4. ligy 
skupiny B Nitrianskeho kraja priebež-
ného lídra súťaže Novú Baňu-Podluža-
ny B. Začalo sa štvorhrami. Prvý bod 
vo štvorhrách pripísali na naše konto Ma-
lík s Révayom. Hostia Kršiak – Repiský 
vyrovnali v ďalšom zápase štvorhry. Na-
sledovali dvojhry. V úvodných štyroch 
zápasoch jednotlivcov si družstvá body 
delili. Prvé body získali v dvojhrách do-

máci Gálik a Révay. Za Novú Baňu stav 
doťahovali Müllerová a Kršiak. Ďalšie 
zápasy už patrili našim hráčom. Po víťaz-
stvách Révaya, Malíka, Gálika a Kondé-
ho odskočil Močenok súperovi na rozdiel 
4 bodov. Po víťazstve Gálika nad Kršia-
kom bol stav už 8:3. Potom už bol zápas 
v našej réžii. Deviaty bod sa podarilo zís-
kať Révayovi a víťazný desiaty bod pre 
naše mužstvo pripísal Gálik. Nad prvým 
tímom skupiny sme vyhrali s celkovým 

skóre 12:6.
„ Je to neuveriteľný úspech. Veď 

posledný vzájomný zápas sme prehrali 
na pôde Novej Bane 14:4. Ale dnes sme 
zabrali, hlavne chválim našich mladých,“ 
zhodnotil výsledok Martin Gálik.

Do konca základnej časti zostáva-
jú ešte 2 kolá. Naše A mužstvo zavíta 
do Bánova. Na domácej pôde bude hrať 
s Levicami. O ďalších zápasoch rozhodne 
rozlosovanie.                     Jana Nováková

Medzinárodný turnaj mladých hádzanárok 
vyhrali naše dievčatá

HK Junior Močenok vyhral novoročný 
hádzanársky turnaj mladších žiačok. Po- 
dujatie sa konalo v Hodoníne. Močenčan-
ky získali osem bodov a 1. miesto obsadili 
s celkovým skóre 64:27. Na tomto medzi-
národnom turnaji si naše dievčatá zmerali 
sily s družstvami ŠKP Bratislava, Sokol 
Cífer, HK Hodonín a Sokol Hrabův-
ka. Trénerky a hráčky HK Junior 
Močenok takto zúročili celoročnú 
prácu v podobe tvrdého tréningo-
vého procesu. Z tohto úspechu mali 
veľkú radosť.

Zostava: Michaela Brzová – 
brankárka, Bianka Slamková, Laura 
Kolenčíková 9, Viktória Vörösová 1, 
Petra Braunová 19, Ema Matušico-
vá 11, Michaela Škvarková 3, Naďa 
Uhrová 11, Ema Lenčéšová 7, Mi-
chaela Uhrová, Sára Straňáková, Vi-
vien Svoreňová 2, Karolína Tóthová.

Konečné poradie:
1. HK Junior Močenok 64:27 8b
2. Sokol Hrabůvka 68:45 6b
3. HK Hodonín  54:63 4b
4. Sokol Cífer  31:51 2b
5. ŠKP Bratislava 31:62 0b

Jana Nováková

Hádzanárky HK Junior Močenok vyhrali medziná-
rodný turnaj.                                  Foto: Jana Brzová



OBEC MOČENOK
sídlom Sv. Gorazda 629/82, 

951 31  Močenok v zastúpení PaedDr. 
Romanom Urbánikom, starostom obce

v súlade s ustanovením § 6 ods. 
1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov 

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie 
pracovného miesta na Obecnom 
úrade v Močenku na pozíciu 
účtovník/účtovníčka.
Názov pracovného miesta:

• účtovník/účtovníčka

Miesto výkonu práce:
• Obec Močenok, obecný úrad,

Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

Charakteristika pracovného miesta:
• samostatné a komplexné vedenie

podvojného účtovníctva obce,
• spracovanie rozpočtu obce,
• spracovanie uzávierky, konsolidovanej

uzávierky a finančných výkazov,
• zabezpečenie dodržiavania účtovných

termínov,
• spolupráca s externou audítorskou 

poločnosťou,
• pravidelný reporting v oblasti účtovníctva.

Rozsah pracovného úväzku:
• plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredné odborné vzdelanie –

ekonomického smeru, účtovníctvo ale-
bo vysokoškolské vzdelanie ekonomic-
kého zamerania.

Kritériá a požiadavky:
• ovládanie podvojného účtovníctva –

so zameraním na verejnú správu,
• účtovníctvo v rozpočtových

a príspevkových organizáciách,
• znalosť platnej účtovnej, daňovej

a rozpočtovej legislatívy,
• zákon o majetku obcí a obecnom zriadení,
• zákon o finančnej kontrole,
• zákon o účtovníctve,
• zákon o rozpočtových pravidlách ve-

rejnej správy a zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy,

• ovládanie PC – programy: Word, Excel,
Internet, minimálne na úrovni pokročilý.

Prax:
• v oblasti účtovníctva – minimálne 
5 rokov, v oblasti rozpočtovníctva 
a plánovania minimálne 3 roky. Vý-
hodou je znalosť ekonomiky a účtov-
níctva rozpočtových a príspevkových 
organizácií, ovládanie programov 
Korwin, RISSAM, Memphis.

Osobnostné predpoklady:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom 
rozsahu, zdravotná spôsobilosť, bezú-
honnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, 
samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre 
presnosť, poriadok a dôslednosť, pozi-
tívny prístup k riešeniu problémov, ocho-
ta pracovať so zvýšeným nasadením.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového 
konania,
2. štruktúrovaný životopis,

3. motivačný list,
4. úradne overená kópia dokladu o naj-
vyššom dosiahnutom vzdelaní,
5. kópia dokladov o absolvovaní vzdelá-
vacích programov a kurzov,
6. písomný súhlas uchádzača so spra-
covaním svojich osobných údajov 
pre potreby výberového konania 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov.

Dátum a miesto podania žiadosti 
o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia 
svoje žiadosti o zaradenie do výberové-
ho konania osobne do Klientskeho centra 
obecného úradu alebo poštou na adresu 
Obec Močenok, obecný úrad, Sv. Go-
razda 629/82, 951 31  Močenok najneskôr 
do 11. 3. 2019. Označenie: „Výberové 
konanie“ – neotvárať!
Uchádzač o pracovnú pozíciu –účtovník/
účtovníčka po splnení podmienok poda-
nia žiadosti a povinných dokladov k nej 
bude pozvaný na pohovor.

Dátum možného nástupu:
1. 4. 2019

Základná zložka mzdy:
podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone prá-
ce vo verejnom záujme a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, platová trieda 8, 
plat. stupeň 3 (v závislosti od počtu odpra-
covaných rokov) + osobné ohodnotenie.

Obec si vyhradzuje právo nevybrať si 
žiadneho z uchádzačov.

Kontakt: Ing. Lucia Hambalková 
Telefón: 0918 815 995
e-mail.: prednosta@mocenok.sk 
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Získame modernizovanú káblovku
Spoločnosť Slovanet v nasledujúcich týždňoch uskutoční veľkú modernizáciu siete káblovej televízie 
a výrazne zrýchli internet v Močenku.

Telekomunikačný operátor Slovanet ešte v lete 2016 prevzal prevádzku močenskej káblovej siete a vymenil v nej technológiu pre digitálne 
vysielanie televízie. Na február až apríl tohto roku najnovšie ohlásil ďalšiu veľkú technologickú modernizáciu siete a jej služieb.
Touto investíciou Slovanet v obci prinesie mnohonásobne vyššiu rýchlosť káblového internetu, ktorá bude súčasným používateľom 
aktivovaná spolu s výmenou potrebného nového zariadenia, tzv. káblového modemu. Namiesto doterajších rýchlostí v rozsahu 2 až 8 
Mbit/s tak bude u nás dostupný internet s maximálnou rýchlosťou až 300 Mbit/s. 
Technologickú modernizáciu siete bude potrebné uskutočniť v dvoch fázach a obe sa budú diať postupne v jednotlivých častiach 
obce. V prvej fáze budú jednotlivé vetvy káblovej siete pripojené novou optickou linkou a v druhej fáze bude v jednotlivých vetvách siete 
vymenená technológia pre prenos internetu. Ak používate aj káblový internet, počas druhej fázy vás zároveň navštívi technik a vymení 
modem pre príjem internetu. 
Obe fázy rekonštrukcie budú trvať spolu približne dva mesiace z dôvodu postupných prác v jednotlivých vetvách siete. V každej lokalite 
tak nastanú dve prerušenia prevádzky televízie a internetu v trvaní niekoľkých hodín. Počas druhej fázy bude internet dostupný až 
po návšteve technika a výmene modemu v jednotlivých domoch, čo môže trvať aj 1-2 dni. Začiatky prác v jednotlivých lokalitách a s nimi 
spojenými prerušeniami prevádzky televízie a internetu budú oznamované cez obecný rozhlas a zaregistrovaným používateľom aj e-ma-
ilom alebo SMS.
V budúcnosti vylepšená sieť navyše umožní využívať ešte širšiu programovú ponuku televízie, aktivovať si aj doplnkové tematické 
a prémiové balíky a okrem toho využívať aj týždňový archív vysielania najsledovanejších staníc. Budete si tak môcť dodatočne pozrieť 
aj zameškané relácie. Tieto novinky Slovanet plánuje ešte v priebehu roka 2019. 
Viac informácií o modernizácii káblovej siete je uvedených na internetovej stránke www.slovanet.sk/mocenok
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Sídlo advokátskej kancelárie: 
Švábská 1431/18, Močenok  951 31

Kontakt:
tel./mobil: 0903 729 822           web: www.judrvylimcova.sk
e-mail: judrvylimcova@gmail.com, info@judrvylimcova.sk

Ponúka právne služby a poradenstvo v oblastiach
• právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva, prevody nehnuteľností

- kompletná príprava a vypracovanie dokumentov pre prevod nehnuteľností,
vrátane autorizovaných advokátskych zmlúv o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam, vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností, práve poradenstvo v oblasti nájmu nehnuteľností,
nájmu a podnájmu bytu, nebytového priestoru, pozemkov, atď.

• obchodné právo, vrátane práva obchodných spoločností
• pracovné právo
• občianske právo
• rodinné právo
• správne právo
• príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv
• vypracovanie návrhov na začatie konania a ďalších podaní v konaniach

pred súdmi, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Lýdia VylimcováKAMENÁRSTVO

MGS Granit s.r.o. 
Mlynská ��2 � 951 �1 Mo�enok

  (budova Zdravotného strediska)
tel.: 0902 709 552
 w  ww.mgs.sk

pomn�ky � hroby � nápisné dosky
�ele�obet�n. �áklady � odstránenie pôv. hrobov

renovácie p�sma � dopisovanie dátumov

NOVINKA 2019
mramorové  koberce  smúto�né dekorácie � 

�iroký výber farieb a tvarov 
náhrobných kame�ov a hrobov �o �uly

���
Ponúkame kvalitné prevedenie prác �a prijate�né ceny.
Radi vyhovieme aj náro�nej��m po�iadavkám �áka�n�ka.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok  a�  Piatok   9.00-12.00  1�.00-1�.00 hod.

 Sobota - na objednávku

Profesionálne strihanie psíkov všetkých plemien. Kvali-
ta, precíznosť, spokojnosť, zodpovednosť, odborný prístup, 
maximálna ochota, poradenstvo a prijateľná cena.

Tel. č. 0905 559 708

Predám vinicu vo výbornom stave. 400 koreňov má 16 rokov 
a 300 koreňov má 3 roky.

Miesto: pri močenskom lese (pod títešom). Cena: 300,- EUR. 
Kontakt: 0918 818 549
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NOVÝ MARKET
Na Ulici sv. Gorazda v Močenku sa pripravuje 

výstavba nového Marketu. Budova bude prízemná, 
murovaná a architektonicky veľmi pekne spracova-
ná, čím skrášli centrum obce. Investorom projektu 
je spoločnosť House-project, s. r. o. 
Market bude ponúkať kompletný potravinársky 
tovar, ovocie a zeleninu, mäso a mäsové výrobky. 
Súčasťou sortimentu predajne budú tiež 
drogéria a domáce potreby. Vjazd a výjazd vozi-
diel bude situovaný z cesty za fontánou. 
Spoločnosť House-project, s. r. o., plánuje cestu 
za fontánou čiastočne rozšíriť a vybudovať pri nej 
aj chodník. Pred predajňou sa bude nachádzať 
parkovisko. 

Predpokladaný termín otvorenia prevádzky je 
v decembri 2019. V prípade výskytu neočakáva-
ných okolností, ktoré by jej výstavbu predĺžili, 
bude predajňa otvorená začiatkom roka 2020. 
Prevádzkovateľom Marketu bude konateľ spoloč-
nosti House-project, s. r. o., Ľudovít Hochel.

Mlynská ulica

Ulica sv. G
orazda

fontána

Potraviny Móry

•

•

HLAVNÝ VSTUP DO OBJEKTU
VEDĽAJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU, ZAMESTNANCI
VSTUP PRE ZÁSOBOVANIE

VSTUP NA POZEMOK

VJAZD NA POZEMOK

ZATRÁVNENÉ PLOCHY

NAVRHOVANÝ OBJEKT

SUSEDNÉ STAVBY

NAVRHOVANÝ ROZVÁDZAČ (RD)

NAVRHOVANÝ VJAZD PRE ZÁSOBOVANIE

NAVRHOVANÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK

NAVRHOVANÁ KOMUNIKÁCIA (ZÁSOBOVANIE)

NAVRHOVANÝ CHODNÍK ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY

NAVRHOVANÁ PLOCHA Z DLAŽBY (NEPOJAZDNÁ)

NADOBA NA KOMUNÁLNY ODPAD

NAVRHOVANÁ LAMPA OSVETLENIA PARKOVISKA

P.V.B. PODĽA GEODETICKÉHO ZAMERANIA = 128,420



Starosta obce Roman Urbánik privítal hostí na obecnom plese.
Foto: Marián Baláž, JAMA

Účastníkov plesu materskej školy vítala riaditeľka Soňa 
Hippová s manželom.                                          Foto: Ivan Števko

Počas farského plesu bol tanečný parket zaplnený tanečníkmi.
Foto: Katarína Kohútová

Pri tombole počas farského plesu asistovala Branislava Kohútová 
a dekan Peter Michalov.                                           Foto: Katarína Kohútová

Na Dni kroja v Banskej Bystrici nechýbala Folklórna skupina Močenčanka.
Foto: archív FS Močenčanka

Folklórna skupina Močenčanka spievala aj na Matičných slávnos-
tiach v Kolárove.                                       Foto: archív FS Močenčanka

Materská škola v Močenku zaujala aj hostí z Trnavskej univerzity 
a Indonézie.                                                                    Foto: Soňa Hippová

Členovia Klubu tvorivosti dokážu vytvoriť umenie aj z vrchnáčikov, 
ktoré zvyčajne končia v odpade.                                      Foto: Mária Dičérová


