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Na fotografiách titulnej strany časopisu je originálna veľkonočná výzdoba, ktorú vytvorili členky Klubu tvorivosti. Postavy zajačice Mariš a za-
jaca Pištu sú zo sena, pripevneného k drôtenej kostre špagátmi a tenším drôtom. Obliekli ich do vyradených šiat. Meno zajačice vzniklo podľa 
výšivky na jej zástere – Mariš a na mene zajaca sa členky dohodli. Chlapi z hospodárskeho dvora pozvárali konštrukciu vajíčka a urobili lavičku, 
na ktorej figúry sedia. Vajíčko je vypletené viničom. Zdobili ho deti z MŠ a z krúžku šikovných rúk.
Výzdobu vytvorili: Štefánia Lenčéšová, Mária Dičérová, Julka Hippová, Marta Malíková, Mária Dúcová, Mária Kútna, Ľubka Hambálková, Gabika Nováková, 
Vierka Horváthová, Marta Nagyová, Editka Szabová, Jozefína Meszárošová a Mirko Meszároš.                                                                           Foto: Jana Nováková

Na kalvárii bude pokračovať archeologický výskum.                                                                                                                                           Foto: Peter Sýkora
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Veľmi dobre poznáme túto prosbu, 
ktorou prosíme Pána Boha o to, aby nám 
zachoval dedičstvo našich otcov vo viere 
sv. Cyrila a Metoda, ich žiakov a na-
sledovníkov. Sv. Gorazd bol učeníkom 
sv. Cyrila a Metoda. Keď sa sv. Metoda 
pred smrťou pýtali, koho určuje za svojho 
nástupcu, ukázal im na jedného zo svojich 
učeníkov menom Gorazd a riekol: „tento 
je vašej zeme slobodný muž, učený dobre 
v latinských knihách, pravoverný. To buď 
vôľa Božia i vaša láska, ako i moja.“  

K rozširovaniu kultu prvého sloven-
ského vzdelanca a svätca sv. Gorazda vý-
znamne prispieva aj organizovanie Celo-
národného festivalu kresťanského divadla 
Gorazdov Močenok. V rámci Gorazdovho 
Močenku prebiehajú rozličné tvorivé diel-
ne, divadelné predstavenia a sprievodný 
duchovný program a púte. 

Každý deň festivalu Gorazdov Moče-
nok  je spojený fyzickou prácou - obetou 

všetkých, ktorí sa zapájajú do práce pri za-
bezpečení chodu festivalu – dobrovoľníkov 
z radov našich farníkov a obyvateľov obce. 
To všetko sa spája s výkonom mnohých di-
vadelníkov, účastníkov tvorivých dielní...

Všetko je spojované obetou modlit-
by, slávením sv. omší ktoré sú ukončením 
každého pracovaného dňa, putovaním 
do Trnavy a Nitry...

Vyvrcholením duchovného programu 
je slávnostná sv. omša v Gorazdove, ktorú 
každoročne slávi močenský rodák a biskup 
J. Ex. Mons. František Rábek.

A to všetko preto, aby sme niesli štafe-
tu viery  a odkaz sv. Gorazda ďalej. 

Drahí priatelia, srdečne Vás všetkých 
pozývam na tohtoročný Gorazdov Moče-
nok v duchu slov: „Dedičstvo otcov, za-
chovaj nám Pane...“

Peter Michalov
dekan dekanátu Močenok

Zároveň vás chceme povzbudiť 
v účasti na duchovnej obnove, ktorá za-
čne ako sprievodný program k festivalu už 
v nedeľu 21. júla 2019 a vyvrcholí púťou 
z Močenku na Nitriansky hrad, kde bude 
odovzdané posolstvo sv. Gorazda a ná-
sledne sa bude konať svätá omša v Bazili-
ke sv. Emeráma. 

organizátori festivalu GM 2019

Viac info a registrácia na: www.krediv.sk
alebo: “facebook.com/GorzadovMocenok”
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Obec Močenok – kultúrne stredisko a komunitné centrum pozýva všetky deti pri príle-
žitosti ich sviatku – MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ – na pirátsku plavbu odvahy, 
ktorá sa bude konať v nedeľu 2. júna 2019 od 16.00 hod. do 18.00 hod. pred kultúrnym 
strediskom kláštor a v parku pri kostole.
Deti, príďte si zasúťažiť, pohľadať poklad a získať pravý pirátsky diplom! 

Obec Močenok – kultúrne stredisko pozýva všetkých na koncert skupiny TASTE 
OF BRASS orchestra, organizovaný pri príležitosti Dňa otcov. Podujatie sa uskutoční 
16. júna 2019 o 19.00 hod. v areáli kultúrneho strediska kláštor.
Všetkých srdečne pozývame!

Pozvánky
Obec Močenok a komunitné centrum v spolupráci s Úniou materských centier pozýva 
všetkých do parku pri kostole v Močenku 11. mája 2019 od 15.00 hod. na podujatie 
MÍĽA PRE MAMU 2019.
Program:od 15.00 hod. – REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
15.45 hod. – vystúpenie folklórneho súboru Sečkár
16.00 hod. – štart Míle pre mamu – prechádzka po trase
Pre deti s rodičmi budú pripravené zaujímavé hry a súťaže. 
Detský eshop Pre naše deti s.r.o. pripravil pre Vaše deti workshopy:
• Logopedické riekanky  • Pesničky pre naše detičky

Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane...



Vedenie našej obce pravidelne vy-
nakladá prostriedky na výsadbu či revi-
talizáciu zelene na verejných priestran-
stvách. Veľkú pomoc by v tomto smere 
znamenal aj úspešný projekt zameria-
vajúci sa na túto oblasť. Obec Močenok 
preto v uplynulých týždňoch reagovala 
na výzvu Slovenskej agentúry život-
ného prostredia pod názvom Zelené 
obce. „Tento projekt, ktorý je zameraný 
na výsadbu listnatých a ihličnatých 
stromov v rámci lokalít jednotlivých 
obcí na Slovensku, zahŕňa vypracova-
nie projektu, projektovej dokumentácie, 
určenie druhov, typov stromov a lokalít, 
kde budú vysadené,“ vysvetlil starosta 

obce Roman Urbánik. Výška dotácie 
pre výsadbu zelene je približne 15-tisíc 
eur. Táto suma zahŕňa aj vypracovanie 
projektovej dokumentácie na umiest-
nenie a výsadbu stromov. „Sú tu dve 
podmienky – obec musí vlastniť alebo 
mať v dlhodobom prenájme pozemky, 
na ktorých chce vysádzať stromy, a zá-
roveň si musí nechať vypracovať pro-
jektovú dokumentáciu. Ak bude tento 
projekt úspešný, tak na jeseň tohto ka-
lendárneho roka by sa stromy vysadi-
li,“ doplnil starosta Urbánik. V prípade 
úspešnosti projektu bude zeleň vysade-
ná prioritne na oboch cintorínoch, prí-
padne v lokalite Kaplnky sv. Gorazda 
v Gorazdove.

Marcela Lenčéšová
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Poslanci obecného zastupiteľstva 
na svojom zasadnutí dňa 27. 3. 2019 
rokovali aj o situácii v spoločnosti Ka-
bel TV. Konateľ spoločnosti, poslanec 
Stanislav Šimko prezentoval činnosť 
organizácie: „Prevádzkovanie káb-
lovej televízie sme zmluvne postúpi-
li na Slovanet. Táto zmluva je platná 
do roku 2027. Slovanet plní záväzky 
v dohodnutom rozsahu a v dohodnutých 
termínoch, načas uhradí nájom, čiže 
hodnotím túto spoluprácu absolútne 
bez výhrad. Postúpenie práv a povin-
ností zostáva pre nás aj v budúcnosti 
ekonomicky výhodné.“

Okrem toho Stanislav Šimko zhod-
notil hospodárenie podnikateľské-
ho subjektu Kabel TV. Považuje ho 
za dobré. Rozpočet spoločnosti bol 
za minulý rok vyrovnaný. Výsledkom 
toho je zisk v sume 990 eur. Prevádz-
kovateľ káblovej televízie prispieva 
do rozpočtu obce čiastkou 7 % z ob-
jemu štvrťročných tržieb, ktoré získa 
v Močenku, čo je zakotvené v zmlu-
ve. Za rok 2018 to predstavovalo sumu 
6 335 eur. Stanislav Šimko sa taktiež 
poďakoval pracovníkom, ktorí pri-
pravujú vysielanie káblovej televízie, 
za dobre odvedenú prácu v roku 2018.

Jana Nováková

Spoločnosť Kabel TV prezentovala
svoju činnosť

Počas zasadnutia obecného zastu-
piteľstva poslanci pozitívne zhodnotili 
činnosť v materskej škole. V rámci roz-
pravy zdôraznil svoj pohľad poslanec 
Stanislav Šimko: „Dlhodobé výborné 
výsledky výchovného procesu dokazu-
jú, že je to zariadenie na nadštandard-
nej úrovni. Oceňujem profesionalitu 
pedagógov pri práci s deťmi. V okolí 
sa ťažko nájde kvalitou podobná usta-
novizeň. Celý pedagogický zbor a všet-
ci zamestnanci vykonali obrovský kus 
práce v uplynulom roku. Bolo vidieť, 
že im na chode zariadenia záleží a ak-
tívne pomáhali pri modernizácii škôlky 
v rámci brigád a nadčasov a prispeli 
 

k rýchlej rekonštrukcii. Chcem od ko-
legov poslancov, aby to takto vnímali. 
Možno v budúcnosti príde k rozhod-
nutiu naplánovať výstavbu aj ďalšieho 
pavilónu, nové priestory by boli vhod-
né.“ Poslanec Ľuboš Blažo za komisiu 
pre školstvo, mládež a šport vyjadril 
uznanie: „Chcem vyzdvihnúť fakt, že 
v škôlke sa v rámci projektu Erasmus + 
vlani uskutočnila návšteva z Indonézie, 
čo len potvrdzuje, že naša škôlka patrí 
medzi špičkové zariadenia v predškol-
skom vzdelávaní v rámci Slovenska. 
Veľmi si ich prácu vážim.“ K týmto 
názorom sa pripojil aj poslanec Jozef 
Šuvada.

Jana Nováková

Projekt na zeleň

V Močenku možno 
vznikne multifunkčné 
ihrisko

Obec Močenok sa rozhodla zapojiť 
do projektu na vybudovanie športovísk, 
detských ihrísk a opravu existujúcich ihrísk. 
Výzvu na zapojenie sa do projektu vyhlásil 
Úrad vlády SR. Obec sa rozhodla požiadať 
o dotáciu na vybudovanie multifunkčného 
ihriska. Projekt nesie názov ,,Multifunkčné 
ihrisko spája športových nadšencov“. Bol 
podaný projektový zámer. Poslanci obec-
ného zastupiteľstva boli s týmto zámerom 
oboznámení na ich druhom zasadnutí. Ma-
ximálna výška dotácie, ktorú môže Úrad 
vlády poskytnúť, je 38 000 eur. Obec má 
vypracovaný projekt v hodnote 50 989 eur. 
Predpokladaná spoluúčasť obce na projek-
te je 14 413 eur, čo predstavuje 28,27 % 
z celkovej sumy. „Za obecnú radu sme uví-
tali túto myšlienku. Predstavujeme si, že 
by to bolo vhodné miesto na športovanie aj 
pre seniorov,“ poznamenal poslanec Jozef 
Šuvada. V diskusii rokovania zastupiteľ-
stva poslanci uvažovali o vyhovujúcej lo-
kalite pre umiestnenie ihriska. Táto otázka 
o umiestnení športoviska zostáva nateraz 
otvorená. Za občanov vyslovil k projektu 
pripomienku Matej Šimko, a to o tom, že 
by bolo vhodné vybudovať trávnik so za-
pustením do umelohmotného granulátu, 
ktorý je odolnejší a trvácnejší ako v projek-
te navrhovaná tráva s pieskovým podložím.

Všetky úvahy sú zatiaľ predčasné 
a treba len dúfať, že obec bude v získavaní 
finančných prostriedkov úspešná.

Jana Nováková

Poslanci pozitívne hodnotili materskú školu

Aktuality z obce
Pracovníci obce v druhej polovici 

marca osadili v areáli horného cintorí-
na nový mobiliár. Ide o 9 lavičiek, kto-
ré boli zakúpené z rozpočtu obce. Prie-
bežne sa z rozpočtu obce každoročne 
zaobstarávajú nové lavičky napríklad 
na ihriská, cintoríny, do parkov alebo 
areálu zdravotného strediska.

Klientske centrum na obecnom úrade 
ponúka od marca občanom novú službu 
– možnosť platby kartou. Občania už 
v týchto dňoch môžu zaplatiť za overe-
nie podpisov, dane, poplatky za odpad 
a podobne platobnou kartou akejkoľvek 
banky.



Obyvatelia Močenka mohli naposledy 
v októbri sledovať na kalváriovom kopci vý-
skumné práce archeológov. Minulý rok sa 
archeológom podarilo nájsť možné základy 
kostolíka, ktorý bol cieľom ich výskumu. 
Na stretnutí pamiatkarov a zastupiteľov obce, 
19. marca 2019, sa informovalo o výsledkoch 
výskumu z októbra a dohodlo sa pokračova-
nie ďalších výskumných prác.

Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Nit-
ra v spolupráci s obcou Močenok zorgani-
zoval 19. marca 2019 stretnutie zamerané 
na archeologický výskum kalváriového kop-
ca. Odborníci a zastupitelia obce sa zišli, aby 
odprezentovali doposiaľ zistené výsledky. 
Ešte v októbri minulého roka sa na kalvá-
riovom kopci konal geofyzikálny prieskum. 
V južnej časti kopca našli archeológovia geo-
radarové anomálie, ktoré poukazujú na znaky 
predrománskej alebo románskej stavby. Prí-
tomnosť zaniknutého kostolíka v Močenku 
sa už dlhšie predpokladá, a to podľa historic-
kých správ Zoborskej listiny.

Pavel Paterka z KPÚ Nitra objasnil do-
terajšie výsledky výskumu a budúce ciele: 
„V novembri minulého roka sme spolu s doc. 
Jánom Tirpákom vykonali geofyzikálny ar-
cheologický výskum, počas ktorého sme zis-
tili georadarové anomálie v južnej časti kal-
váriového kopca. Je možné, že by mohlo ísť 
o Kostol sv. Klimenta. Na to, aby sme to 
mohli overiť, plánujeme v máji tohto roku 
vykonať zisťovací archeologický výskum”. 
Výskum by začal vykopaním jednej ryhy 
vo veľkosti 5 krát 1 meter a vyhodnotením 
objavenej situácie. Ak by sa podarilo potvr-
diť prítomnosť sakrálnej stavby, tak by v roku 
2020 výskum pokračoval. Plocha skúmania 
by sa rozšírila tak, aby sa postupne odkryl 
celý sakrálny objekt. „Dúfam, že to prinesie 
nielen pre nás, pre vedu, ale aj pre obec veľa 
zaujímavých informácií,“ dodáva nakoniec 
Pavel Paterka z KPÚ Nitra.

Riaditeľ KPÚ Nitra Peter Jurkovič po-
važuje archeologický výskum na území mo-

čenskej kalvárie za dobrý úvod do ďalšej 
etapy poznávania. História obce Močenok 
siaha ďaleko, avšak potvrdzujúcich fak-
tov o nej je zatiaľ veľmi málo. Zároveň by 
pri realizácii budúcich archeologických vý-
skumov v oblasti kalvárie privítal pomoc aj 
od obyvateľov Močenka. „My sme sa stretli 
aj s takými situáciami, keď samotní občania 
bez toho, aby sme ich vyzývali, prišli a podie-
ľali sa na výskume, pretože ich takáto práca 
bavila. Mohli si priamo v teréne vyskúšať, 
ako vyzerá archeológia. Mohli sa dotknúť 
vecí, s ktorými by bežne neprišli do styku. Je 
to veľmi poučné a výchovné, pretože chceme 
stavať svoje sebavedomie o vlastnej identite 
a histórii. Podieľajme sa spoločne na získa-
ní týchto poznatkov,“ vyzýva Peter Jurkovič, 
riaditeľ KPÚ v Nitre.

Archeologický výskum kalváriového 
kopca sa v obci konal už aj v minulosti. Ini-
cioval ho rodák z Močenka František Rábek, 
diecézny biskup a vojenský ordinár. Výskum 
realizoval Krajský pamiatkový úrad v Bra-
tislave. Na čele tohto úradu stál v tom čase 
súčasný riaditeľ nitrianskeho pamiatkové-
ho úradu Peter Jurkovič. Výskum prebiehal 
s pomocou vtedajšieho vedenia obce Moče-
nok, a to starostu Mariána Borzu a zástupcu 
Juraja Lenického. Ukončený bol v roku 2013. 
„Do roku 2013 prebehol pod hlavičkou Pa-
miatkového úradu Slovenskej republiky te-
rénny archeologický výskum pod vedením 
pána doktora Petra Baxu a Karola Práška. 
Tento výskum severnej časti sledovanej po-
lohy kalvárie nezachytil priamo reziduá ruiny 
staršej sakrálnej stavby. Zachytil viac-menej 
negatívy stavebných prvkov v polohe predpo-
kladanej renesančnej zvonice. Výsledky vý-
skumu budú spracované formou výskumnej 
dokumentácie, na ktorej odovzdaní bude 
Krajský pamiatkový úrad v Nitre trvať,” in-
formuje Michal Gróf – radca KPÚ Nitra.

Nová iniciatíva pokračovať vo výskume 
nastala v roku 2015. Stalo sa tak po tom, čo 
v roku 2014 nastúpil do funkcie starostu obce 

Roman Urbánik 
a do funkcie 
zástupcu Peter 
Sýkora. Súčas-
né vedenie obce 
v roku 2015 
navštívilo Kraj-
ský pamiatkový 
úrad v Bratisla-
ve. Rokovalo o 
možnosti pokra-
čovania vo vý-
skume. Vznikla 

dohoda urobiť najskôr georadarový výskum. 
Následne sa na ďalších stretnutiach malo roz-
hodnúť, či sa bude vo výskume pokračovať 
a akým spôsobom. Najbližšie by sa malo po-
kračovať vo výskume od mája 2019. Bude 
sa uskutočňovať v spolupráci s KPÚ v Nitre. 
Vo vedení výskumu by mal pokračovať Ka-
rol Prášek, ktorý je zastupujúcim riaditeľom 
Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.

Roman Urbánik, starosta obce Močenok, 
prisľúbil nitrianskemu krajskému pamiat-
kovému úradu pomoc zo strany obyvateľov 
pri realizácii ďalšieho výskumu.

Lucia Líšková
študentka Katedry žurnalistiky 

FF UKF v Nitre
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Druhé kolo
prezidentských volieb

V sobotu 30. marca 2019 sa na ce-
lom Slovensku konalo druhé kolo pre-
zidentských volieb. Aj v tomto kole 
boli v našej obci voličom k dispozícii 
od 7.00 h všetky tri volebné miestnosti. 
Do druhého kola postúpili dvaja kandi-
dáti s najvyšším počtom hlasov – Zuzana 
Čaputová a Maroš Šefčovič, takže voli-
či si mohli vyberať prezidenta z týchto 
dvoch kandidátov. V našej obci malo 
možnosť voliť 3 648 oprávnených vo-
ličov. „Ľudia majú záujem aj v druhom 
kole. Je tam síce značný pokles účasti, 
ale chodia priebežne celý deň,“ potvrdila 
predsedníčka jednej z volebných komisií 
Diana Moravčíková. Jej slová o nižšej 
účasti počas volebného dňa potvrdili aj 
predsedovia ďalších dvoch volebných 
komisií Lívia Leššová a Peter Vereš.

Záujem o voľby nakoniec prejavilo 
1 383 oprávnených voličov, čo je takmer 
38 %, zatiaľ čo v prvom kole to bolo viac 
ako 45 %. Voliť prišlo o 262 voličov me-
nej.

Výsledky volieb v našej obci sa zho-
dujú s celoslovenskými výsledkami. Aj 
v našej obci zvíťazila Zuzana Čaputová, 
keď získala o 30 hlasov viac ako jej sú-
per Maroš Šefčovič. Spolu mala v Mo-
čenku 691 hlasov.

V celoslovenskom meradle získala 
Zuzana Čaputová 1 056 582 hlasov, čo 
je 58,4 % hlasov všetkých voličov. Slo-
vensko tak bude mať od 15. júna 2019 
svojho 5. prezidenta voleného priamou 
voľbou, ale po prvý raz bude tento post 
zastávať žena.            Marcela Lenčéšová

V Močenku budú pokračovať s archeologickým výskumom

V zasadačke obecného úradu účastníci stretnutia hľadali možnosti po-
kračovania archeologického výskumu kalvárie.     Foto: Jana Nováková
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Milé stretnutie s tradíciami
Príjemný marcový podvečer strávili 

občania Močenka, ktorí prišli na stretnutie 
s autormi knihy Recepty nitrianskych sta-
rých mám. Podujatie sa konalo 20. marca 
2019 v pastoračnom centre. Besedou spre-
vádzala vedúca močenskej knižnice Danka 
Lóžiová. Stručne predstavila publikáciu, 
v ktorej je zhutnený veľký obsah (vyše 
270 receptov) do malého formátu. Autor-
kou receptára je Anzelma Hlôšková. Foto-
grafie do knihy spracoval manžel autorky 
Milan Hlôška. Napísať toto dielo nebolo 
celkom jednoduché, vysvetlila zostavova-
teľka: „Čerpala som zo starých receptov 
mojej mamy. Musela som veľa postupov 
oprašovať aj vo vlastnej hlave. Nikde inde 
neboli zapísané. Obsah je značne ovplyv-
nený Močenkom, pretože moje korene 
sem siahajú. Ťažkosti mi robilo stanovenie 
presného množstva surovín, keďže kedysi 
sa varilo tzv. od oka.“ Okrem receptov 
zaujme toto dielko kratučkými príbehmi, 
úryvkami z piesní a fotkami starej Nitry.

Rozhovory besedy sa potom zamerali 
na dávne pochúťky Močenka ako jáderko-
vé slíže, ríteše, gerhene, kapustníky, repo-
vo-burgyňové kabáče, oškvarkové pagáče, 
geršľu, mroťo z moruše či malín, gombol-
ce či mariša buchty. Zástupca starostu obce 
Peter Sýkora vyzval návštevníkov poduja-
tia, aby sa zapojili do zbierky močenských 

receptov: „Obec 
by chcela vydať 
knihu recep-
tov špeciálne 
z močenských 
kuchýň. Prosí-
me kuchárky, 
ktoré majú v do-
mácich archívoch odložené staršie overené 
recepty, typické pre našu dedinu, aby ich 
priniesli do knižnice, komunitného alebo 
klientskeho centra.“ Zostavovateľkou pub-
likácie bude Anzelma Hlôšková. Práve ona 
povzbudila v besede Močenčanov k tomu, 
aby dostali do povedomia verejnosti svoju 
raritu – smatankový koláč, špecialitu, kto-
rá sa významom rovná napr. skalickému tr-
delníku. Tiež odporučila oživiť pestovanie 
moruše, charakteristickej pre našu obec. 
V minulosti boli rozšírené v našej obci 
čierna, biela – tá bola najsladšia – a fako-
vá – krížená moruša. Anzelma Hlôšková 
vyzdvihla aj jedinečnosť artézskej vody, 
ktorú v Močenku máme k dispozícii.

Súčasťou besedy bola aj degustácia 
mrežkovníka od autorky knihy či nátierky 
z topeného syra, ktorú pripravili v rámci 
aktivít deti a klienti komunitného centra. 
Poďakovanie patrí pracovníčkam komu-
nitného centra, ktoré pripravili na ochut-
návku múčnikov slané syrové praclíky, 

citrónové mesiačiky, kokosové pusinky, 
Danke Lóžiovej za prípravu ovocných 
kysnutých koláčov a členkám OZ Rubín 
za pomoc pri príprave podujatia.

Na záver besedy si mohli účastníci za-
kúpiť vydanie knihy s podpismi autorov. 
Múdrosť, láskavosť, trpezlivosť a životné 
skúsenosti, úprimnosť a na druhej stra-
ne iskra, nadšenie, chuť nadchnúť okolie 
a zápal týchto zaujímavých ľudí upútala 
besedujúcich natoľko, že aj po skonče-
ní oficiálnej časti besedy zotrvali v  ne-
formálnej debate, postávali v hlúčikoch 
a kládli otázky manželom Hlôškovým.

Odozvy na knihu Recepty nitrianskych 
mám sú pozitívne. Zaujala skupinu mla-
dých gazdiniek, ktorým chcela priblížiť 
kulinárske umenie babičiek. Dielo sa vy-
dalo v náklade 3 000 výtlačkov a  v sú-
časnosti je vypredané. O pútavosti knihy 
svedčí aj fakt, že aj v našej obci sa predalo 
119 výtlačkov.                

 Jana Nováková

Duslo Šaľa sa opakovane stalo víťazom súťaže Zdravá firma
Spoločnosť Duslo sa znova zapojila 

do súťaže Zdravá firma 2018. Vyhlásenie 
výsledkov už deviateho ročníka súťaže sa 
konalo 15. februára 2019. Firma Duslo už 
po piaty raz získala cenu za najlepšiu spo-
ločnosť v oblasti nadštandardnej zdravotnej 
starostlivosti svojich zamestnancov. Cenu 
za najlepšiu firmu prevzala personálna ria-
diteľka spoločnosti Silvia Karásiková.

Spoločnosť Duslo obsadila svoje 
prvenstvo v kategórii Výrobná firma. Duslo 
patrí k firmám, ktoré sa celoročne zapája-
jú do zaujímavých projektov na podporu 
zdravého životného štýlu zamestnancov. 
Podľa informácií na stránke etrend.sk sa 
Duslo zapojilo do celoeurópskej kampane 
s názvom Zdravé pracovisko a vytvorilo 
Detské dopravné ihrisko pre zamestnan-
cov a ich rodinných príslušníkov. Okrem 
toho už niekoľko rokov ponúka pracovní-
kom kurz prvej pomoci alebo zdravotné 
vyšetrenia, ktoré môžu zamestnanci absol-
vovať na vlastnej poliklinike spoločnosti. 
Firma taktiež aktívne financuje cyklotrasu 

z Veče do Dusla, a tým podporuje cestova-
nie do práce na bicykli. Po tomto víťazstve 
sa Duslo aj naďalej bude snažiť pokračo-
vať v poskytovaní zdravotných benefitov 
svojim zamestancom. Ako informuje firma 
Duslo na svojej webovej stránke: „tešíme 
sa z krásneho umiestnenia a aj pokračova-
ním benefitného programu budeme naďa-
lej prispievať k upevňovaniu pozitívneho 
vzťahu zamestnanec – Duslo.”

Súťaž zorganizovala Zdravotná po-
isťovňa Union. Koná sa od roku 2010 
v rámci projektu Iniciatíva za zdravšie 
Slovensko. Každý rok sa súťaže zúčastní 
mnoho odborníkov z oblasti zdravia, ale 
aj manažmentu firiem. Ich hlavnou úlohou 
je spomedzi všetkých zúčastnených firiem 
vybrať tú najlepšiu v poskytovaní zdravot-
nej starostlivosti. Elena Májeková, člen-
ka predstavenstva poisťovne Union, pre 
etrend.sk upresnila cieľ podujatia: „Cie-
ľom súťaže je, aby zapojené firmy ukázali, 
že je pre nich dôležité poskytovať svojim 
zamestnancom čo najlepšie podmienky 

pri práci a motivujú ich k zdravému život-
nému štýlu. Zdravie a psychická pohoda 
majú totiž výrazný vplyv na kvalitu práce 
zamestnancov každej firmy.“ 

Natália Holubová
študentka Katedry žurnalistiky 

FF UKF v Nitre 

Duslo Šaľa sa stalo víťazom súťaže Zdravá 
firma 2018. Ocenenie prevzala personálna 
riaditeľka Dusla Silvia Karásiková.

Foto: Juraj Kovács

Ukážky semien rôznych rastlín boli súčasťou besedy.  Foto: Jana Nováková
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Močenský štamprlík

Počas druhého marcového víkendu, 
v sobotu 9. marca 2019, sa v priestoroch 
spoločenskej sály obecného úradu konal 
už 3. ročník podujatia Močenský štam-
prlík. Podujatie spoločne zorganizovali 
zástupcovia Pálenice Močenok, Základ-
nej organizácie Slovenského zväzu zá-
hradkárov v Močenku (ZO SZZ), Obce 
Močenok a Slovenského rádu rytierov 
destilátov.

Močenský štamprlík je riadená de-
gustácia destilátov, ktorá sa začína ich 
odbornou degustáciu. V tomto roku 
degustátori hodnotili 201 vzoriek desti-
látov, ktoré boli rozdelené do 6 kategó-
rií. 4 kategórie zastupovali jablkovice, 
hruškovice, marhuľovice, slivovice 
a dve kategórie boli zamerané na hodno-
tenie rôznych destilátov – našlo sa tu aj 
niekoľko zaujímavých liehovín – tradič-
nejšie, ako napríklad dulovice, trnkovi-
ce, čerešňovice, vínovice, ale aj menej 
bežné, ako banánovica, čučoriedkovica 
alebo repák.

Program Močenského štamprlíka sa 
pre návštevníkov začal odbornou pred-
náškou. Potom sa už všetci mohli ve-
novať destilátom a vyberať si z dvoch 
stoviek vzoriek podľa svojej chuti alebo 
podľa toho, ako jednotlivé vzorky ohod-
notila porota.

Hodnotitelia počas odbornej degus-
tácie udelili dvom vzorkám titul Ví-
ťaz odrody a 25 vzorkám zlaté medai-
ly. Jeden víťaz odrody zostáva doma 
– v Močenku. Stala sa ním marhuľovica 
Mariána Malíka. V Močenku zostáva 
takisto 7 zlatých medailí z 25. „Vôbec 
som nečakal, že sa takto umiestnim. Som 

veľmi rád. Robím pálenky len z toho, 
čo mi rastie doma. Mám staré odrody 
marhúľ,“ tešil sa zo skvelého hodnote-
nia marhuľovice Marián Malík. „Dávam 
si robiť pálenku každý rok a hruškovi-
ca bola už viac rokov pre degustátorov 
dobrá. Každý si ju pochvaľoval, tak 
som sa prvýkrát odvážil dať hrušku sem 
a bola z toho zlatá medaila,“ netajil ra-
dosť Alexander Lenčéš.

Na zaujímavú akciu, ktorá sa pra-
videlne nekoná nikde v blízkom okolí, 
s radosťou zavítali aj hostia zo sused-
ných obcí či miest. Príležitosť pozrieť 
sa, ako vyzerá koštovka destilátov, si ne-
nechali ujsť ani starostovia obcí z mik-
roregiónu Vitis. „My sme vinársky kraj, 
ale páči sa mi to. Už 3 roky sľubujem 
vášmu starostovi, že dám aj ja na koš-
tovku marhuľovicu. Obdivujem ľudí, 
ktorí toto dokážu degustovať. Klobúk 
dolu pred tým človekom, ktorý dokáže 
zdegustovať nejakých 10 vzoriek pále-
niek a povedať, že toto je tá najlepšia,“ 
zamyslel sa nad chutnaním väčšieho 
množstva vzoriek s úsmevom starosta 
Veľkého Zálužia Milan Bíro. „Ja som 
skôr na víno ako na tvrdé, ale dám si aj 
dobrú slivovicu, marhuľovicu. Keď je to 
dobré, tak je to v pohode,“ doplnil sta-
rosta Hájskeho Jaroslav Bennár.

Za odborný dohľad nad hodnote-
ním vzoriek boli zodpovední rytieri 
zo Slovenského rádu rytierov destilátov. 
Za celé podujatie zodpovedali všetci 
organizátori, ktorí v závere hodnotili 
3. ročník štamprlíka. „Močenská de-
gustácia sa nelíši od iných degustácií 
v rámci Slovenska. Je to 3. ročník a ten-

dencia je stúpajúca, čo sa týka kvality 
aj počtu vzoriek. Treba dodávať vzorky 
a zúčastňovať sa ochutnávok. Z jednej 
degustácie si človek nemôže spraviť ná-
zor na všetky destiláty, ktoré sú dostup-
né,“ radí hlavný kancelár Rádu rytierov 
destilátov Radko Jurák. „Chceme túto 
akciu zachovať, ak budeme mať podpo-
ru z obecného úradu a od páleničiarov. 
Nemáme sa za čo hanbiť v kvalite desti-
látov. Aj ľudí je tu veľmi veľa,“ konšta-
toval predseda ZO SZZ v Močenku Ma-
rián Švondra. „Tento ročník bol veľmi 
výnimočný. Máme 201 vzoriek. Oproti 
minulému roku je to o 50 vzoriek viac. 
Aj to je jedna z príčin, prečo tu máme 
toľko návštevníkov. Je to taká výzva 
do budúceho roka, aby sme sa ako or-
ganizátori ešte zlepšili a našli možnosti 
na upgrade tejto degustácie,“ myslí si 
zástupca Pálenice Močenok Tomáš Ho-
lota. „Je to akcia, ktorá má ľuďom vy-
tvoriť priestor, aby mohli ohodnotiť to, 
čo sa počas pestovateľskej sezóny po-
darilo vytvoriť. Má narastajúcu tenden-
ciu, lebo sme začínali s nejakými 120 
vzorkami. Tento rok máme viac ako 200 
a myslím si, že aj podľa počtu záujem-
cov, ktorí prišli, je to vec, o ktorú ľudia 
majú záujem. Som vďačný všetkým 
tým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní, 
a teším sa na ďalší ročník,“ konštatoval 
starosta obce Roman Urbánik.

Skvelá nálada v spoločenskej sále 
obecného úradu, chutnanie vzoriek 
a následná debata o ich vzniku či kvalite 
trvala až do neskorých večerných hodín.

Marcela Lenčéšová

O degustáciu páleného bol veľký záujem.                                  Foto: Marcela Lenčéšová

Foto: Marcela Lenčéšová
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Odborná degustácia vín
V tomto roku sa v našej obci už po 35. 

raz uskutočnila odborná degustácia vín. 
Tento ročník bol výnimočný počtom vzo-
riek vín, ktoré vinári priniesli na hodno-
tenie. „Záujem oproti minulému roku bol 
strašne veľký. Vlani sme mali 105 vzoriek 
a tento rok máme viac ako 230. Mys-
lím si, že aj Močenčania svojou troškou 
prispeli k tomu, že máme toľko vzoriek. 
Teší ma, že nezanevreli, aj keď niektoré 
roky boli troška horšie a vína neboli také 
dobré, ako by bolo treba. Myslím si, že 
oproti minulým rokom sme ďaleko postú-
pili. Aj dorábateľov vína je omnoho viac,“ 
bol nadšený z množstva vzoriek predseda 
Základnej organizácie Slovenského zväzu 
záhradkárov v Močenku Marián Švon-
dra. Dodané vzorky hodnotilo 5 komi-
sií, z ktorých každá bola zložená z troch 
členov. Každá z hodnotiacich komisií 
musela zdegustovať viac ako 40 vzoriek 
bielych, ružových a červených vín. „Uply-
nulý rok bol trošku mimoriadny v tom, že 
bolo horúco, a pri mnohých vínach bolo 
cítiť, akoby jablčno-mliečne kvasenie 
prebehlo už v rámci strapca. Mnoho bie-
lych vín bolo akoby uvarených. Preto sme 
v našej komisii udelili iba jednu zlatú me-
dailu. Ružových vín sme hodnotili dosť 
málo. Mali sme len 6 vzoriek, takže tam 
by som skôr odporučil do budúcnosti dať 
všetky vzorky ružových vín jednej ko-
misii. Červené vína štandardne v poriad-
ku, niektoré možno trošku zoxidované,“ 
zhodnotil predseda jednej z hodnotiacich 
komisií Pavol Kaclík z Bábu. K tohto-

ročným vzorkám vín sa vyjadril aj jeho 
kolega z ďalšej komisie Jozef Formánek 
z Cabaja-Čápora: „Ja som tu už bol aj 
v minulosti, aj v komisii, aj na výstave. 
Myslím, že ten progres tu nastal a je ob-
rovský, nehovoriac o množstve vzoriek aj 
kvalite vín, aj čo sme mali dnes v komisii. 
Biele vína mali veľmi slušnú kvalitu, až 
na zanedbateľné výnimky, kde boli tech-
nologické chyby. Biele reprezentovali taký 
nejaký štandard toho ročníka. U červených 
vín to bolo zdravotne v pohode, ale kvalita 
a hĺbka týchto vín nebola výnimočná. Až 
v závere sme sa dostali k vínam, ktoré nás 
potešili. Ružové vína trošku zaostávali 
za mojím očakávaním.“

Na výstave boli vzorky vín z Močen-
ka, ale aj bližšieho či vzdialenejšieho oko-
lia – Hornej Kráľovej, Hájskeho, Veľkého 
Zálužia, Bábu, Šintavy, Jarka, Cabaja-Čá-
pora a podobne. Najviac vzoriek však do-
dali vinári z družobného Vracova, ktorý je 
vinárskou oblasťou. Domáci vinári dodali 
spolu 57 vzoriek vín.

V konečnom súčte degustátori udelili 
trom vzorkám titul šampióna výstavy – 
za biele vína to bol Rizling vlašský Juraja 
Bíra z Veľkého Zálužia, z červených vín 
bola najlepšia Červená zmes Romana Ko-
márňanského takisto z Veľkého Zálužia 
a z ružových vín najviac chutil komisii 
Cabernet sauvignon rosé Ernesta Pintéra 
z Branču. Okrem toho bolo udelených 18 
zlatých medailí, z ktorých dve zostávajú 
doma v Močenku.

Marcela Lenčéšová

Odborná porota mala počas degustácie vín z čoho vyberať.           Foto: Marek Karlubík

Aktuality z obce
Pracovníci obce v polovici marca 

rekonštruovali chodník a schodisko 
vedúce z parkoviska na Ulici Ľudoví-
ta Štúra do areálu materskej školy a k 
jej budove. Postupne zrealizujú všet-
ky naplánované stavebné práce. Po 
osadení obrubníkov bude teleso chod-
níka vyložené zámkovou dlažbou.

V piatok 15. marca 2019 sa v kul-
túrnom dome – kine uskutočnila mimo-
riadna členská schôdza Spolku urbárov 
a želiarov v našej obci. Účastníci zhodno-
tili hospodárenie spolku za uplynulý rok 
a stanovili si ciele pre rok 2019. Po pre-
zentovaní hodnotiacich správ členovia 
volili nové predstavenstvo urbariátu.

V piatok 15. marca 2019 sa 
v priestoroch kultúrneho strediska 
uskutočnil prvý tohtoročný hromadný 
odber krvi. Realizovali ho pracovníci 
Národnej transfúznej služby v Nitre 
v spolupráci s miestnou organizáciou 
Slovenského Červeného kríža a ob-
cou. Krv v tento deň prišlo darovať 
54 dobrovoľných darcov.

Obec Močenok ponúka obyvate-
ľom možnosť prísť si prevziať kompo-
st. Kompost je k dispozícii na zbernom 
dvore zeleného odpadu Pri kamennom 
moste. Občania si musia priniesť nádo-
by na kompost a bezplatne si ho môžu 
vyzdvihnúť v čase otváracích hodín 
zberného dvora, a to v stredu a v sobotu 
od 14.00 do 17.00 hod.

Klub tvorivosti v spolupráci s ob-
cou skrášlil priestory obecného úradu 
milou veľkonočnou výzdobou. Člen-
ky klubu vyrobili veľkonočné vajíčko 
a párik zajačikov, ktorý bude sprí-
jemňovať deň každému návštevníko-
vi úradu. Z prútia upletené veľkonoč-
né vajíčko vyzdobili deti z materskej 
školy.

V druhej polovici marca bolo do-
hotovené detské ihrisko vedľa budovy 
kultúrneho strediska. Odborná firma po-
stupne nainštalovala do priestoru vyhra-
deného pre detské ihrisko šmykľavku, 
preliezačku a hojdačku spolu s dopado-
vými plochami. Ihrisko už slúži deťom.



V roku 2019 sa známa finančná zbier-
ka Ligy proti rakovine na pomoc onkolo-
gickým pacientom Deň narcisov konala 
na Slovensku už po 23. raz. My Močenča-
nia sme sa do nej zapojili jubilejný 20.-krát 
a aj v tomto roku naši obyvatelia neváhali 
pomáhať neznámym pacientom bojujú-
cim so zákernou chorobou. Dobrovoľníci 
vo štvrtok 11. apríla 2019 počas celého 
dňa rozdávali symboly nádeje  a spolupat-
ričnosti – narcisy za dobrovoľný príspe-
vok v centre obce a pred nákupným stre-
diskom. „Ja si myslím, že táto myšlienka 
je veľmi dôležitá a správna, a ja sa vždy 
snažím prispievať, pretože každého z nás 
sa môže týkať takéto niečo a táto pomoc 
je možno tá, čo pomôže mnohým rodinám 
a veľa pacientom,“ myslí si Marta Nová-
ková. „Keď idem okolo, tak prispievam 
zakaždým, pretože si myslím, že rakovi-
na strašne ničí ľudí a treba im pomáhať,“ 
doplnila svoj názor Jiřina Gašparíková. 

Do zbierky sa každoročne zapája aj 
základná škola. Prispievajú do nej žiaci 
aj zamestnanci školy. V tomto roku sa 
spoločne snažili pomôcť chorým ľuďom 
a do zbierky venovali viac ako 325 eur.

Aj počas tohto ročníka Dňa narcisov 
sa ukázalo, že našim občanom nie je ľa-
hostajný osud pacientov s onkologickými 
ochoreniami, medzi ktorými majú možno 
aj svojich blízkych alebo sú sami onkolo-
gickými pacientmi. Deň narcisov je na ce-
lom Slovensku vždy dňom, keď sa ľudia 
zamýšľajú nad problémami iných a preja-
via im svoju spolupatričnosť práve tým, 
že venujú svoj príspevok do pokladničky
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Deň zeme 2019
V sobotu 23. marca 2019 sa pred po-

ľovníckou chatou Diana poľovníckeho 
združenia (PZ) Zálesie stretli takmer štyri 
desiatky brigádnikov. V tomto roku totiž 
obec Močenok v úzkej spolupráci s po-
ľovníckym združením Zálesie už po 4. raz 
zorganizovala pri príležitosti Dňa zeme 
brigádu zameranú na čistenie extravilánu 
obce. Stáva sa tradíciou, že pomôcť čistiť 
naše spoločné životné prostredie prichá-
dzajú nielen členovia poľovníckeho zdru-
ženia, ale aj celé dobre naladené rodiny či 
partie priateľov. Keď sa zišli všetci bri-
gádnici, privítal ich predseda poľovníc-
keho združenia Miroslav Pápay. Rozdelil 
ich do niekoľkých skupín a tie spoločne 
vyrazili na vopred určené lokality zberu 
odpadu.

Odpadky boli tradične nahádzané 
vedľa cesty smerom do Nitry, v kríkoch 
a remízkach vo Vinohradoch, v okolí 
Kaplnky sv. Urbana, na Lúčkach, na Širo-
kých či na Hrúšťove. „Vyšlo nám počasie 
a prišlo viac ľudí ako minulý rok, takže 
vidieť, že povedomie ohľadne životné-
ho prostredia sa zvyšuje a zlepšuje sa aj 
ten stav okolo ciest a v chotári. Ľudia už 
nevyhadzujú toľko smetí. Myslím, že to 
ide dobrým smerom,“ myslí si predseda 

PZ Zálesie Miroslav Pápay. „Štvrtýkrát 
organizujeme spolu s poľovníckym zdru-
žením tento Deň zeme. Vždy to robíme 
preto, aby sme trochu vyčistili extravilán 
obce pri háji, vo vinohradoch a v ďalších 
lokalitách. Prišli pomôcť aj iní ľudia, nie 
len poľovníci. Myslím si, že je to ich vy-
jadrenie vzťahu k životnému prostrediu, 
ale aj k tomu, že chcú žiť v prostredí, kto-
ré bude čisté a bez odpadkov. Všetkým 
ďakujem a teším sa, že tento deň dobre 
dopadne,“ konštatoval počas brigády sta-
rosta obce Roman Urbánik.

Výbornú akciu, na ktorej konci sa po 
namáhavom dopoludní podával pre všet-
kých zúčastnených skvelý divinový gu-
láš, a dobrý pocit z nej však zatieňuje jed-
na neodbytná myšlienka – ako je možné, 
že každoročne tí istí ľudia na tých istých 
miestach nazbierajú za veľký kontajner 
odpadu? Vždy je to pestrá zmes staveb-
ného odpadu, kovov, plastov, domového 
odpadu a podobne – všetko sú to komo-
dity, ktorých zber je v obci zabezpečený. 
Kedy konečne stúpne naše povedomie 
o životnom prostredí na takú úroveň, že si 
prestaneme odpadky hádzať priamo pod 
vlastné nohy?

Marcela Lenčéšová

Deň narcisov Ligy proti rakovine. Obyvatelia našej 
obce do zbierky každoročne prispieva-
jú napriek tomu, že mnohí z nich majú 
nemalé finančné problémy. Svetlým prí-
kladom sú dôchodcovia, ktorí napriek 
svojim nevysokým dôchodkom neváhajú 
s pomocou. V tomto roku sme v našej obci 

vyzberali 1 812 eur, čo je o viac než 180 
eur vyššia suma ako v uplynulom roku.

V mene organizátorov zbierky a naj-
mä onkologických pacientov a ich rodín 
patrí za nezištnú pomoc všetkým prispie-
vateľom srdečná vďaka.

Marcela Lenčéšová

Viacerí Močenčania podporili zbierku 
počas Dňa narcisov.

Foto: Marcela Lenčéšová

Po neporiadnych návštevníkoch upratoval aj najmenší brigádnik Georg Pistovič.
Foto: Marcela Lenčéšová
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Deň učiteľov
28. marec je už od roku 1955 Dňom 

učiteľov. Práve tento deň bol vybratý 
na počesť učiteľa národov Jana Amosa 
Komenského, ktorý sa narodil 28. marca 
1592. Každoročne si v tomto čase pripo-
míname nenahraditeľnú úlohu učiteľov 
v ktoromkoľvek systéme a zriadení.

Aj močenskí učitelia slávia každoroč-
ne svoj sviatok. Niekoľkí boli za svoju 
oddanosť učiteľskému povolaniu a dlho-
ročné výsledky v tomto roku ocenení aj 
na okresnej alebo krajskej úrovni.

Učitelia a zamestnanci základnej ško-
ly sa stretli v deň svojho sviatku na spo-
ločnom obede, kde ich symbolickými 
darčekmi za ich prácu ocenilo vedenie 
školy aj vedenie obce.

Najvyššej pocty sa v tomto roku do-
stalo dlhoročnej učiteľke Eve Lóžiovej. 
Pozvaná bola na oslavu Dňa učiteľov, 
ktorú zorganizoval Okresný úrad, odbor 
školstva v Nitre na krajskej úrovni. Oce-
nené tu boli približne štyri desiatky učite-
ľov z materských, základných, stredných 
a umeleckých škôl a centier voľného času. 
Ocenenia si učitelia, medzi ktorými bola 
aj Eva Lóžiová, prevzali z rúk prednos-
tu okresného úradu Karola Borika a ve-
dúceho odboru školstva Milana Galabu. 
„V prvom rade by som sa chcela veľ-
mi pekne poďakovať pánovi riaditeľovi 
a pani zástupkyni za to, že ma navrhli na 
toto ocenenie. Veľmi si to vážim. Je to pre 
mňa česť a posúva ma to ďalej v mojej 
práci. Povolanie učiteľa mám veľmi rada, 
mám rada deti, a to ma zaväzuje do ďalšej 
mojej práce. Povolanie učiteľa je náročné, 
ale byť učiteľom je krásna práca,“ poveda-
la nám po prevzatí ocenenia Eva Lóžiová. 

Za dlhoročné pôsobenie a skvelé vý-
sledky práce s deťmi si prevzali ocenenie 
na okresnej úrovni aj dve učiteľky zo zá-
kladnej a jedna z materskej školy v na-
šej obci. Oceňovanie učiteľov sa konalo 
na Mestskom úrade v Šali a ocenenie pe-
dagogičkám odovzdal starosta obce spo-
ločne s vedúcou Spoločného školského 
úradu v Šali Erikou Velasquezovou. Zo 
základnej školy boli ocenené učiteľky 
Lenka Miháliková a Lenka Molnárová. 
„Asi nepoviem žiadnu novinku, keď sa 
vyjadrím, že práca učiteľa je, tak ako je 
pekná, zároveň aj náročná. Pre nás je to 
taký každodenný chlebíček a takto raz 
do roka si nás pripomenie aj širšia verej-
nosť a práve v tento deň sú oceňovaní aj 
pedagógovia. Dnes som mala ja tú česť si 
prevziať toto ocenenie a chcem zaň poďa-

kovať vedeniu na-
šej základnej školy, 
ktoré ma nomino-
valo, a zároveň pá-
novi starostovi, 
ktorý mi ho odo-
vzdal. Takže vyslo-
vujem veľké ďaku-
jem,“ bola dojatá 
Lenka Miháliková. 
„Ja sa zamýšľam, 
komu by som mala 
byť vďačná za to, 
že som dnes učiteľ-
kou. V prvom rade 
svojim rodičom. 
Tí vo mne objavili 
učiteľský poten-
ciál, vytvorili mi 
zázemie a umož-
nili mi vyštudovať. V druhom rade všet-
kým deťom, ktoré prešli mojimi rukami. 
Mohla som ich formovať, mohla som 
s nimi zdieľať všetko dobré aj zlé, byť im 
akýmsi sprievodcom v živote. No a v ne-
poslednom rade chcem poďakovať môj-
mu zamestnávateľovi, pánovi riaditeľovi, 
pani zástupkyni, ktorí ma nominovali 
na toto ocenenie. Chcem im povedať 
veľké ďakujem a dúfam, že budem aj 
v ďalších rokoch môcť pracovať v škole 
a naďalej budem môcť pracovať s deťmi,“ 
váži si ocenenie aj Lenka Molnárová.

Materskú školu v našej obci a jej 
pekné výsledky práce s deťmi, ale v pr-
vom rade svoj pozitívny vzťah k deťom 
a učiteľstvu tu reprezentovala učiteľka 
Monika Kollárová: „Veľmi ma teší, že ma 
nominovali a bola som ocenená za prácu, 
ktorú som za tých posledných 10 rokov 
v našej materskej škole urobila. Dúfam, 
že to bude pre mňa aj takou ďalšou moti-
váciou, aby som deťom odovzdala to, čo 
je vo mne, aby som skúsenosti rozvinula 
ešte ďalej.“

Zriaďovateľom všetkých školských 
zariadení pôsobiacich na území našej 
obce je obec Močenok. Starosta obce 
Roman Urbánik sa s radosťou zúčastnil 
osláv Dňa učiteľov a ich odmeňovania 
za odvedenú prácu: „28. marec je Dňom 
učiteľov. Aj v našej obci si spolu s peda-
gógmi samospráva a vedenie našej obce 
pripomína tento sviatok. Ja chcem všet-
kým učiteľom, ktorí pôsobia v našej obci, 
či už v materskej, základnej škole ale-
bo v základnej umeleckej škole popriať
k tomuto sviatku všetko dobré, poďako-

vať im za ich prácu a vysloviť presved-
čenie, že my všetci si ich prácu vážime 
a sme radi, že to vykonávajú pre naše naj-
mladšie pokolenie.“

Marcela Lenčéšová

Deň učiteľov sme oslávili aj v materskej škole
Dvadsiaty ôsmy marec – deň spätý 

s narodením Jana Amosa Komenské-
ho, je poctou jednému z najušľachti-
lejších povolaní – povolaniu učiteľa. 
Často počúvame, že učiteľstvo je nie-
len povolaním, ale aj poslaním. S da-
rom pre učiteľské povolanie sa musí 
človek narodiť... Musí byť vybavený 
veľkou dávkou trpezlivosti, vytrvalosti, 
tvorivosti, empatie a iných vlastností. 

Učiteľkám blahoželal riaditeľ školy.        Foto: Marcela Lenčéšová

Učiteľkám a zamestnancom materskej školy sa prihovoril starosta obce. Foto: Peter Sýkora
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Vyšetrenie školskej zrelosti
Nástup dieťaťa do základnej školy je 

v jeho živote novou vývinovou úlohou. 
V tomto momente sa život dieťaťa radi-
kálne mení. Končia sa obdobia bezsta-
rostných hier a prichádzajú prvé vážne 
povinnosti. Je veľmi dôležité tento krok 
správne načasovať a mať na zreteli, že 
predčasný vstup dieťaťa do školy môže 
nepriaznivo ovplyvniť celú školskú do-
chádzku. Každoročne našu materskú 
školu navštevujú psychologičky z Centra 
pedagogicko-psychologické-
ho poradenstva a prevencie 
Šaľa. Nebolo tomu inak ani 
tento rok. V dňoch 11. a 12. 
marca sa u nás toto vyšetre-
nie realizovalo. Psychologič-
ky uskutočňujú vyšetrenie 
školskej zrelosti v dopolud-
ňajších hodinách bez prítom-
nosti rodiča a učiteľky, aby 
okrem iného zistili, či je dieťa 
schopné pracovať samostatne 
za prítomnosti cudzej osoby. 
Tým zistia, či je dieťa citovo 
zrelé. Ďalej zisťujú úroveň 
kresby, ako dokážu deti držať 
ceruzku, vyhranenosť či nevy-
hranenosť laterality. Psycho-
logičky sa zameriavajú na ro-

zumový vývoj a znalosti dieťaťa. Tiež si 
všímajú úroveň pozornosti, schopnosť sú-
strediť sa a pamäť. Vyšetrenie kombinujú 
aj s inými formami, ako je napr. rozhovor, 
kde si všímajú reč, výslovnosť a slovnú 
zásobu. Taktiež ho prepájajú aj s rozho-
vorom s pani učiteľkami, ktoré poznajú 
deti zo širšieho hľadiska. Po skončení vy-
šetrenia mali rodičia možnosť konzultácie 
so psychologičkami, čo aj mnohí využili.

Zuzana Kubačeková

Deň učiteľov sme oslávili aj v materskej škole
V materskej škole v Močenku určite 
máte možnosť stretnúť takéto učiteľky. 
Oceniť nielen ich prácu, ale aj prácu 
všetkých prevádzkových zamestnancov 
prišiel do materskej školy 29. marca 
2019 starosta našej obce Roman Urbá-
nik spolu so zástupcom Petrom Sýko-
rom.

Okrem toho oceňuje pedagógov 
z celého okresu pri príležitosti Dňa učite-

ľov každoroč-
ne Spoločný 
školský úrad 
Šaľa. Tento rok 
bola nomino-
vaná na ocene-
nie aj naša pani 
učiteľka Moni-
ka Kollárová. 
Z rúk starostov 
obcí si pre-
vzali ocenení 
pedagógovia 
ďakovné lis-
ty a kytičky 
za ich výsled-
ky.

Soňa 
Hippová

V stredu 3. apríla 2019 sa deviata-
ci na všetkých základných školách po-
trápili s tradičným testovaním svojich 
vedomostí zo slovenského jazyka, lite-
ratúry a matematiky. Otázky pre testy 
a celú organizáciu podujatia zastrešoval 
Národný ústav certifikovaných meraní 
vzdelávania. Na základnej škole v na-
šej obci absolvovalo testovanie 40 de-
viatakov. Od začiatku školského roka 
sa postupne pod vedením svojich uči-
teľov pripravovali na testy, čím si opa-
kovali všetko učivo z oboch predmetov. 
„Musím povedať, že tento rok bola pre 
mňa príprava na testovanie veľmi ná-
ročná, lebo som sa prevažne stretával 
s ľahostajnosťou, slabou motiváciou, 
s nedostatočnou domácou prípravou. 
Na hodinách bolo prevažne mŕtvo, sla-
bá aktivita, málo zdvihnuté ruky, žiadne 
zvedavé otázky. Je, samozrejme, zná-
mym javom, že nejaká chuť kvalitne sa 
pripraviť na monitor z roka na rok u žia-
kov klesá, tomu sa ani nemožno veľmi 
čudovať. Preto ani neočakávam nejaké 

výrazné výsledky, ale na druhej strane 
prajem tým žiakom, ktorí vydržali, kto-
rí naozaj tvrdo pracovali celý rok, aby 
naozaj dosiahli výsledky čo najlepšie 
a aby sa umiestnili a dostali sa na školy, 
na ktoré sa prihlásili,“ konštatoval uči-
teľ slovenského jazyka Radoslav No-
velinka. Napriek miernemu sklamaniu 
pána učiteľa z postoja väčšiny žiakov 
k príprave sa deviataci dostavili na tes-
tovanie všetci a pripravení bojovať aj 
s prípadnými zákernými otázkami 
oboch testov. „Bolo to celkom v poho-
de, ale zdalo sa mi, že slovenčina bola 
ľahšia od matiky, o trochu, ale matika 
sa tiež dala,“ porovnával Patrik. „Oproti 
minulým rokom sa mi to zdalo ľahšie, 
úlohy boli jednoduchšie a myslím, že 
všetci sme boli pripravení na toto testo-
vanie,“ konštatovala Hanka. „Matema-
tika sa mi zdala oveľa lepšia, taká logic-
ká, ale slovenčina, tá bola celá o tom, 
čo sme sa učili, že sme museli vedieť tú 
teóriu, nie tak logicky,“ myslí si Marko. 
„Matematika bola určite ľahšia, prekva-

pivo. Slovenčinu som moc nevedel, tam 
boli ťažké ukážky podľa mňa, ale ja to 
celé vnímam, že dobre,“ doplnil s úsme-
vom názory na testy Boris.

Deviataci mali počas testovania vy-
hradený čas 75 minút pre vypracovanie 
testu zo slovenského jazyka a literatúry 
a až 90 minút mali na vyriešenie úloh 
z matematiky. Bola pre nich vyhra-
dená celá tretia budova školy, aby ich 
spolužiaci z nižších ročníkov nerušili. 
„Dnešné testovanie prebehlo presne 
podľa pokynov NÚCEM-u. Nevyskytli 
sa žiadne problémy. Žiaci boli discipli-
novaní, pripravení, dúfajme, že to bude 
vidieť aj na výsledkoch,“ zhodnotila 
dopoludnie koordinátorka testovania 
Miriam Sklenárová. 

Výsledky deviatackého testovania 
by mali byť známe v elektronickej po-
dobe pre potreby prijímacieho konania 
30. apríla, v papierovej forme sa do zá-
kladných škôl dostanú do polovice mája 
2019.

Marcela Lenčéšová

Testovanie deviatakov

Škôlkári si vyskúšali úlohy školákov. Foto: Soňa HippováUčiteľkám a zamestnancom materskej školy sa prihovoril starosta obce. Foto: Peter Sýkora
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V tomto roku sa na Slovensku koná už 
18. ročník Biblickej olympiády. Je to po-
stupová súťaž, ktorej jednou časťou je aj 
dekanátne kolo. Tohtoročné dekanátne kolo 
olympiády sa konalo u nás – v Močenku a 
zúčastnilo sa ho 8 tímov zo základných škôl 
obcí dekanátu Močenok. Podujatie sa začalo 
svätou omšou v Kostole sv. Klimenta, ktorú 
celebroval školský dekan Marek Ďuras.

Olympiáda, ktorá sa v tomto roku nesie 
v spoločnej téme Vernosť Pánovi, pokra-
čovala v priestoroch kultúrneho strediska, 
kde všetkých srdečne privítali starosta obce 
Roman Urbánik a dekan dekanátu Moče-
nok Peter Michalov. V súťaži mala tradič-
ne zastúpenie aj močenská základná škola. 
Spomedzi súťažiacich z jednotlivých škôl 
boli niektorí už ostrieľaní, iní sa olympiá-
dy zúčastnili po prvý raz. Jednotlivé tímy 
v priebehu dopoludnia riešili najrôznejšie 
úlohy zamerané na špecifické témy. „Prišlo 
24 žiakov z 8 škôl, ktorí začali svätou omšou 
v kostole, a potom tu v týchto priestoroch 
absolvovali päť kôl zadaní a úloh. Všetci 
boli veľmi šikovní, najšikovnejší boli žiaci 
z Jarku,“ stručne komentoval priebeh olym-
piády školský dekan Marek Ďuras. Víťaz-
mi tohtoročného dekanátneho kola biblic-

kej olympiády sa teda stali žiaci základnej 
školy v Jarku. Postupujú do diecézneho 
kola olympiády, ktoré sa uskutoční v prvej 
polovici apríla. „Minulý rok som nebol 
na olympiáde, ale teraz mi to prišlo ľahké, 
len nahrávka bola ťažká,“ myslí si Tomáš 
Boledovič z víťazného tímu. „Na biblickú 
olympiádu sme sa dôkladne pripravovali, 
vyše mesiaca sme mali intenzívnu prípra-
vu, aj vďaka pani riaditeľke sme mohli dosť 
cvičiť a vyzerá to tak, že to prinieslo ovocie 
v podobe prvého miesta,“ tešil sa z víťaz-
stva svojich zverencov katechéta Ivan Balla 
z Jarku. Druhé miesto si v dekanátnom kole 
vybojoval dievčenský tím z Ivanky pri Nitre. 
„Ja som bola aj minulý rok a tento bol asi 
ťažší. Ťažšie boli úlohy, ktoré zadávali,“ 
porovnala dva ročníky súťaže Beáta Jančo-
vičová z Ivanky pri Nitre. Učiteľka Mária 
Jankulárová netajila radosť z druhého mies-
ta: „Tento rok boli otázky naozaj rozsiahle 
a ťažké, ale dievčatá to zvládli. Aj samy sa 
dosť pripravovali na toto kolo. Veľmi pekne 
to zvládli a vďaka Pánu Bohu za to.“ Tre-
tie miesto v tomto roku patrilo domácim 
– súťažnému družstvu zo základnej školy 
v našej obci. Odmeny za účasť v dekanát-
nom kole olympiády dostali všetky tímy. 
Osobitné ceny víťazom odovzdali členovia 
hodnotiacej poroty.         Marcela Lenčéšová

Pôstne obdobie sa 
nieslo v duchu pomoci

Štvrtá pôstna nedeľa bola venovaná 
podujatiu Pôstna polievka, ktoré sa kona-
lo v našej obci už po štvrtý raz. 31. marca 
2019 sa po skončení sv. omše zišli ľudia 
ochotní pomôcť dobrej veci. Akciu zor-
ganizovalo občianske združenie Benesco 
s farnosťou Močenok na obvyklom mies-
te, v kláštore v Močenku. Šikovné ruky 
členov občianskeho združenia Benesco 
porciovali a servírovali teplú polievku na-
varenú na salaši v Cabaj-Čápore. Pri vý-
daji polievky s úsmevom pomáhali a šíri-
li dobrú náladu aj dekan Peter Michalov 
a kaplán Ľuboš Utekal. Účastníci podu-
jatia mohli peniaze, ktoré by vynaložili 
na nákup surovín na nedeľný obed, daro-
vať a obed nahradiť polievkou, ktorú si 
vychutnali v spoločnosti priateľov z far-
nosti. Aj v tomto ročníku bol o Pôstnu po-
lievku veľký záujem. Farníci si pochvaľo-
vali kvalitu pripraveného jedla. Všetkým 
chutilo a podaktorí si dali aj dvojitú porciu. 
Všetci boli radi, že prispeli svojou troškou 
na vybudovanie pekného diela, ktoré bude 
slúžiť verejnosti. „Štvrtá pôstna nedeľa 
je aj nedeľa radosti (Laetare). Je priesto-
rom na to, aby si veriaci pripomenuli nádej 
na spásu ako povzbudenie v období po-
kánia. Preto v tento čas je vhodné myslieť 
aj na pomoc pre tých, ktorí to potrebujú 
a pripomenúť si to takouto akciou,“ pome-
noval význam podujatia dekan močenskej 
farnosti Peter Michalov.

Vyzbierané finančné dary budú nasmero-
vané na podporu a rozvoj pútnického miesta 
a kostola vo Vysokej nad Uhom, v ktorom je 
uložený relikviár blahoslavenej Anny Kole-
sárovej. Anna Kolesárová je označovaná aj 
prívlastkom mučeníčka čistoty. Bola blaho-
rečená 1. 9. 2018 v Košiciach. Všetkým zú-
častneným usporiadatelia vyslovujú vďaku.

Jana Nováková

Výťažkom z pôstnej polievky podporili 
centrum vo Vysokej nad Uhom

Rímskokatolícka Farnosť Močenok 
a občianske združenie Benesco zorgani-
zovali v nedeľu 31. marca 2019 v priesto-
roch močenského kláštora už 4. ročník 
podujatia s názvom Pôstna polievka.

Približne sedemdesiat farníkov sa 
zrieklo nedeľného obeda a zakúpilo si 
pôstnu polievku, ktorú podávali dekan 
– farár Peter Michalov, kaplán Ľuboš 
Utekal a členovia občianskeho združenia 
Benesco. Zúčastnení tak v praxi naplnili 
jeden z tradičných pilierov pôstu, ktorým 
je popri modlitbe aj almužna – dobročin-

ný skutok. Vyzýva nás k nej sám Ježiš 
Kristus v Lukášovom evanjeliu: „Kto má 
dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, 
a kto má jedlo, nech urobí podobne“ (Lk 
3,11) [1].

Výťažok z pôstnej polievky vo výške 
700 eur bol odoslaný na podporu a rozvoj 
pútnického miesta blahoslavenej Anny 
Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Or-
ganizátori srdečne ďakujú všetkým, ktorí 
svojou účasťou, pomocou i milodarom 
podporili šľachetné dielo.

Juraj Lenický

Biblická olympiáda
Víťazi dekanátneho kola – ZŠ Jarok.                                                   Foto: Jana Nováková

Pôstna polievka návštevníkom chutila.
Foto: Juraj Lenický
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Znovuzrodenie tela i duše v kúpeľoch Brusno
Vedenie OZ RUBÍN zorganizovalo 

rekondičný pobyt v kúpeľoch Brusno. 
Takmer sedemdesiat účastníkov opusti-
lo 4. 4. 2019 svoje domovy a nechalo sa 
zaviesť na miesto svojho relaxu. Ich cie-
ľom bola obec Brusno, ktorá sa nachádza 
na strednom Slovensku medzi Banskou 
Bystricou a Breznom. Kúpele obklopu-
jú lesy Slovenského rudohoria. Liečia sa 
tu ochorenia tráviaceho traktu, krvného 
obehu, pohybové problémy či cukrovka. 
Hlavným prvkom liečby je pitie liečivej 
vody, ktorá pramení priamo v kúpeľoch. 
V ohrievanej minerálnej vode majú mož-
nosť hostia absolvovať bazénové a vaňo-
vé kúpele.

Po ubytovaní a zoznámení sa s ubyto-
vacím poriadkom sme sa pobrali do svo-
jich izieb. Bývali sme v kúpeľnom dome 
Poľana. V roku 2014 prešiel kompletnou 

rekonštrukciou, a tak spĺňa požiadavky 
i toho najnáročnejšieho návštevníka. 
Izby s balkónom ponúkali výhľad na za-
snežené hrebene Nízkych Tatier. Pohľad 
do lesoparku v okolí kúpeľného domu 
so žblnkotajúcim potokom a prebúdzajú-
cou sa prírodou bol balzamom pre telo 
i dušu.

Po lekárskej prehliadke sme sa pri-
spôsobili našim procedúram, každý 
podľa svojho zdravotného stavu. Absol-
vovali sme napríklad vaňový minerálny 
kúpeľ, klasické masáže, parafínový zá-
bal, cvičenie vo vode, plynové injekcie 
či elektroliečbu.

Súčasťou pobytového balíčka boli 
voľné vstupy do bazéna, sauny a vírivky.

Stravovanie sme mali zabezpečené 
formou švédskych stolov. V ponuke boli 
aj šaláty, sladké pudingy, koláčiky – ur-

čite si každý vybral podľa svojej chuti.
Kultúrne vyžitie v réžii kúpeľného 

domu tiež nezaostávalo! Raz to bolo ma-
ľovanie medovníkov, inokedy zas sme si 
mohli pozrieť výstavu obrazov maľova-
ných na drevo. Nechýbali ani večerné ta-
nečné zábavy. Nedeľné popoludnie nám 
spríjemnil Banícky spevokol.

Ten, kto sa chcel poobzerať po okolí, 
si prišiel na svoje, a to výletom do Špa-
nej doliny alebo na hrad Slovenská Ľup-
ča. Na nálade nám pridalo príjemné jarné 
počasie.

Dni sa rýchlo míňali, až nastal čas 
odchodu. Dňa 9. 4. 2019 sme oddýchnutí 
po raňajkách nasadli do autobusu, ktorý 
nás bezpečne zaviezol domov.

Vďaka za príjemne prežitý čas!
Darina Štangová

Sonda do zákulisia príprav 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika

Dovolím vám nahliadnuť pomysel-
nou kľúčovou dierkou do príprav osláv 
100. výročia úmrtia legendy sloven-
ského národa Milana Rastislava Štefá-
nika.

3. mája tohto roku sme sa v spolu-
práci s miestnou organizáciou Mati-
ce slovenskej dohodli, že pripravíme 
v obecnom kine slávnostnú akadémiu 
k uvedenému výročiu. Ako rekvizity 
budú použité práce z dreva, ktoré vidíte 
na obrázkoch (autorom týchto dreve-
ných modelov je riaditeľ ZŠ Močenok 
Eduard Lacko – poznámka redakcie).

Prvá rekvizita je replikou lietadla 
Capproni, na ktorom M. R. Štefánik 
absolvoval svoj posledný let. Druhá 
fotografia znázorňuje mohylu, ktorá 
sa nachádza na vrchu Bradlo, týčia-
com sa v nadmorskej výške 543 m n. 
m. medzi mestom Brezová pod Brad-

lom a obcou Košariská, v ktorej sa 
Štefánik narodil. Už teraz vás na aka-
démiu spoločne pozývame.

Eduard Lacko
Riaditeľ ZŠ Močenok

Členovia OZ Rubín sa rekreovali v brusnianskych kúpeľoch.                                                                                        Foto: Eva Molnárová

Repliky si návštevníci môžu pozrieť na 
výstave v ZŠ.      Foto: Andrea Pápayová

Foto: Andrea Pápayová



MOČENOK

14

Besedovalo sa so spisovateľkami
Knižnica Močenok v spolupráci 

s Klubom dôchodcov v Močenku 
zorganizovala 2. apríla 2019 be-
sedu s poetkou Jozefínou Hrko-
tovou-Hladkou a spisovateľkou 
Máriou Pomajbovou. Vo vystúpení 
predstavili svoju tvorbu, medita-
tívnu poéziu a prózu, ktorá odkrý-
va problémy dnešnej doby. Diela 
oboch autoriek si môžete vypožičať 
v miestnej knižnici.

Danka Lóžiová

Postavu Andersena deťom priblížil Štefan Bleho.                                Foto: Peter Sýkora

V komunitnom 
centre to žije

Donedávna ešte kraľovala pani Zima. 
Ako týždne plynuli, postupne prebrala 
žezlo pani Jar, čomu sa určite všetci teší-
me. Počas prvých jarných týždňov sa toho 
nesmierne veľa udialo nielen v prírode, ale 
aj v Komunitnom centre Močenok.

V súvislosti s marcom – mesiacom kníh 
sme spolu s deťmi 5.marca 2019 navštívi-
li obecnú knižnicu . Aktivitu sme nazvali 
„Vôňa knihy“. V nej sme deťom   naj-
skôr vysvetlili zásady slušného správania 
v knižnici. Následne si deti vybrali knižky, 
ktoré ich zaujali. Spoločne sme si ich prečí-
tali. Boli to najmä Andersenove rozprávky 
(Škaredé káčatko, Palculienka, Snehová 
kráľovná atď.).

Ako každý rok po zime je potrebné 
poupratovať, tak sme si 27. marca spo-
lu s deťmi naplánovali jarné upratovanie. 
S deťmi, ktoré k nám pravidelne chodia 
sme vyčistili záhony pred komunitným 
centrom, vyzbierali odpadky, vyhrabali 
lístie a pozametali chodník vedúci do budo-
vy. Popri tom sme sa niečo naučili aj o jar-
ných kvetoch a o tom, ako sa o ne správne 
starať. Popri práci deti nesmierne zaujalo, 
ako včely opeľujú kvety. Bol to skvelý ná-
met na ďalšiu tému rozprávania. Deti boli 
spokojné so svoju prácou a za ich námahu 
sme ich odmenili malou sladkou odmenou. 
Na ďalší deň sme si hravou formou poroz-
právali o včelách a výrobe medu. Deti boli 
nesmierne zvedavé a kládli množstvo otá-
zok. Tému sme efektívne využili a vyskú-
šali sme si, ako sa poskytuje prvá pomoc 
pri bodnutí včelou alebo iným hmyzom.

Keďže sa blížil jeden z najväčších kres-
ťanských sviatkov – Veľká Noc, patrične sme 
sa naň pripravili. Využili sme svoju fantáziu 
a spoločne sme vytvorili nádherné kraslice, 
zajačiky, kuriatka či veľkonočné pohľadnice. 
Svoje výtvory si deti zobrali aj domov, aby 
nimi mohli potešiť svojich najbližších.

Medzi najobľúbenejšiu aktivitu bez-
pochyby patrí varenie, ktoré je zábavné 
a poučné. Varenie je naša pravidelná akti-
vita, ktorá prebieha každú stredu. Deti učí-
me ako si môžu pripraviť jednoduché jedlá 
a ako správne stolovať. Spolu pripravujeme 
rôzne dobroty, ako napríklad puding, pala-
cinky alebo pažítkovú nátierku, ktorá mala 
veľký úspech a deťúrence mohli byť právom 
na seba hrdé. Ochotne si navzájom pomáhali 
a rozvíjali tímovú spoluprácu.

Lucia Tkáčová, Frederika Kozárová 
a Timea Cmarová, študentky UKF Nitra

Andersen zavítal aj do knižnice v Močenku

Dvadsaťdva detí zažilo 29. marca 
2019 noc plnú dobrodružstiev a zábavy 
v priestoroch močenskej knižnice. Podu-
jatie organizovala knižnica v spolupráci 
so Základnou školou Močenok. Hlavnými 
organizátorkami boli Danka Lóžiová, ve-
dúca knižnice, a Zuzana Sýkorová, učiteľ-
ka v ZŠ Močenok.

Deti sa počas noci dozvedeli veľa in-
formácií o dánskom spisovateľovi Hanso-
vi Christianovi Andersenovi. Ten sa pova-
žuje za najväčšieho detského rozprávkara. 
Podujatie opäť sprevádzalo aj zasadenie 
stromu – rozprávkovníka v školskom are-
áli. Počas noci deti predstavili svoje obľú-
bené knihy a rozprávali sa aj o význame 
čítania kníh. Zahrali sa rôzne hry. Medzi 
nimi boli napríklad hra na Popolušku, ces-
ta hrášku do múzea či skladanie puzzle. 
Vyvrcholením programu bolo polnočné 
hľadanie pokladu. Z nájdených papierikov 
deti spoločne poskladali výrok: „Knihy 
sú nemí učitelia.“ Deťom sa páčilo nočné 

čítanie pri baterkách. Tešila ich aj vymo-
ženosť, že mohli byť hore, dokedy chceli. 
Hlavnou témou tohto ročníka bola roz-
právka Princezná na hrášku, ktorú im pre-
čítal močenský Andersen - Štefan Bleho. 
Okrem toho si deti pripomenuli aj českého 
spisovateľa Ondřeja Sekoru, ktorý je auto-
rom príbehov Ferda mravca. Rozprávkovú 
noc budú deťom pripomínať darčeky, me-
dzi ktorými sú záložky, pohľadnice a ná-
lepky s Andersenom aj pamätné listy. Deti, 
ktoré sa zúčastnili podujatia, patria medzi 
pravidelných návštevníkov knižnice.

„Noc s Andersenom“ je medzinárodné 
podujatie, ktorého sa zúčastnilo 98 853 
detí z 21 rôznych krajín. Vo svete sa pres-
pávalo na 1 775 rôznych miestach. Tento 
rok si pripomíname už 19. ročník tohto 
podujatia. Močenská knižnica sa doň za-
pojila po štvrtý raz.

Lucia Líšková, Natália Holubová
študentky Katedry žurnalistiky 

FF UKF v Nitre

Zľava: Jozefína Hrkotová-Hladká, Danka Ló-
žiová, Mária Pomajbová, Anna Hanáková.

Foto: Jana Nováková
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V mesiaci marec sa dožila pekného životného jubilea členka speváckej skupiny Zúgovanka, pani Jozefína Miháliková. 

Milá Jojka! Nech Ti šťastia slnko svieti, v ďalšom žití dobre je Ti. Radosti si veľa uži, pevné zdravie, nech Ti slúži.
Všetko len to najlepšie praje...                                                                                                                   kolektív speváckej skupiny

MOČENOK

15

V týchto dňoch 
si pripomíname 
smutných 30 rokov 
a 24 rokov, čo nás 
opustili naši rodi-

čia Štefan a Margita Kompasoví. S úctou 
a láskou spomínajú deti s rodinami.

Dnes už len kytičku kvetov
na hrob ti môžeme dať
a v plameňoch sviečok
s láskou a úctou spomínať.

Dňa 18. apríla 2019 sme si pripomenuli 17. 
výročie úmrtia nášho milovaného syna, brata, 
strýka a prastrýka Igorka Pospiša.
S láskou v srdci spomínajú rodičia a tri sestry 

s rodinami.

Dňa 5. mája 2019 uplynie 30 rokov, čo nás 
navždy opustila 
naša stará mama 
Mária Straňáková, 
rod. Révayová. Tiež 
si spomíname na sta-

rého apu Vojtecha Straňáka, 
ktorý zomrel 11. júla 1999, a 
strýka Jozefa Straňáka, ktorý 
zomrel 8. januára 1998. Kto ste 
ich poznali, venujte im s nami 
tichú spomienku a modlitbu. S úctou a láskou 
spomína vnučka Betka s rodinou.
 
Dňa 4. apríla 2019 uplynulo 20 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý otec a dedko 
Jozef Kučera.

S úctou a láskou spomína dcéra s rodinou.

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo nám drahé bolo, to 
nám osud vzal. Dňa 30. apríla 
uplynú štyri roky, čo nás opustil 
milovaný manžel, otec, dedko a 
pradedko Michal Fuska. S lás-
kou spomínajú manželka a tri 
dcéry s rodinami.

Dňa 26. apríla 2019 sme si pripomenuli štvr-
té výročie, čo sme sa navždy rozlúčili s na-

ším drahým manželom, oteckom, 
dedkom a svokrom Gabrielom 
Melom. S úctou a láskou spomí-
name. Manželka, dve dcéry a syn 
s rodinami a celá rodina.

SMÚTOČNÉ OZNAMY

Milujte sa a užívajte si máj, priatelia. 
Zdá sa mi, akoby sme sa vrátili v čase. A ces-
tovanie v čase má svoje čaro. Zase sme tam, 
kde sme boli vlani v týchto dňoch – v me-
siaci lásky. Láska má veľa podôb. Existuje 
láska k ženám, k svojim blížnym, k prírode, 
ale aj k rodnej hrude a svojim predkom. Túto 
formu prejavu lásky asi vyznával aj náš spo-
luobčan, ktorý ležal na zemi pred dolným 
cintorínom skoro dve hodiny a nedal sa pre-
svedčiť, že to môže mať pre neho nežiaduce 
zdravotné následky. Ďalší „kunčaft“ ležal 
z lásky, tentoraz k športu, pred hádzanár-
skym štadiónom, ale o 24 hodín si uvedomil, 
že šport nie je pre neho to pravé orechové, 
a, vzhľadom k svojmu veku, si ľahol pred 
domov dôchodcov. A že to s ležaním myslí 
vážne, dokázal aj tým, že sa aj povyzliekal. 
Týmto činom dal do pohybu nielen obecnú 
políciu, ale hlavne svojich rodinných prís-
lušníkov. Môže ďakovať mladým mužom, 
ktorí mu zabezpečili odvoz domov. Ale to si 
zrejme uvedomil až na druhý deň.

To bol, priatelia, krátky exkurz 
do témy následkov lásky.

V obci už môžeme obdivovať máje, 
ktoré postavili pre devy ich milí, ale ta-
kisto aj máj postavený pre zamestnankyne 
obecného úradu. Hrdo sa týči na svojom 
tradičnom mieste. Ale nie je iba pre ne – 
patrí všetkým dámam v obci, ktorým ho 
nemal kto postaviť.

S májom súvisí aj ďalší zvyk. Naň sa 
však pomaly zabúda. Je ním bozkávanie 
pod rozkvitnutou čerešňou. Ale na druhej 
strane srdiečko človeku až podskočí 
od radosti, keď sa za ruky držia nielen mla-
dí, ale všetky vekové kategórie. A to nielen 
v máji, ale po celý rok.

V Močenku sa stáva národným športom 
parkovanie na tráve a hlavne v protismere. 
Do predajne „Jednoty“ chcú poniektorí zá-
kazníci pomaly vojsť aj s autami a to isté sa 
deje aj pred obecným úradom, keď sa ide 
do bankomatu. Ale aby nevzniklo nedoro-
zumenie – nerobia to, samozrejme, všetci. 
Sú to výnimky a pre obecnú políciu známe 
tváre. A hlavne známe ŠPZ-ky.

Jar má veľký vplyv aj na módu a na ob-
menu šatníkov. Niektorí naši spoluobčania 
čoraz častejšie, a to najmä vo večerných ho-
dinách, pretože cez deň „chodí nový tovar“, 
navštevujú „predajňu á la kontajner – móda“ 
pri dolnom cintoríne a sú veľmi rýchli, 
priam nedostihnuteľní. Vyprázdňujú ho tak 
rýchlo, ako keď kupujúci v obchodoch vyu-
žívajú sezónne výpredaje.

Nateraz to odo mňa hádam stačí. Niečo 
si z mojich postrehov nechám pre vás aj 
nabudúce.

Všetko dobré a veľa lásky želajú pracov-
níci kamerového systému, obecnej polície 
a Vaša kamera...

Vaša kamera (text: Ľubomír Kováč)

Je tu máj, mesiac lásky

Komunitné centrum Močenok orga-
nizuje zber šatstva dňa 13. až 17. mája 
2019 od 9.00 hod. do 15.30 hod., v stre-
du a piatok do 17.30 hod. Obnosené 
šatstvo musí byť čisté. Šatstvo sa bude 
vydávať záujemcom, ktorí si ho môžu 
bezplatne vyzdvihnúť v komunitnom 
centre v stredu až piatok od 9.00 hod. 
do 15.30 hod.

Ďakujeme všetkým, ktorí týmto po-
môžu svojim spoluobčanom.

Bohoslovci z Nitry 
navštívia našu farnosť

Je zvykom, že na nedeľu Dobrého 
pastiera bohoslovci Kňazského seminára 
v Nitre navštevujú farnosti v našej diecé-
ze. Tento rok 12. 5. 2019 na nedeľu Dob-
rého pastiera prídu nitrianski bohoslovci 
spolu so svojimi predstavenými do našej 
Farnosti sv. Klimenta Močenok. Budú 
spolu s nami sláviť sv. omše, predstavia 
nám život v seminári a bude možnosť sa 
stretnúť s bohoslovcami a predstavený-
mi kňazského seminára.

Je to česť pre našu farnosť, že môže 
celú nedeľu Dobrého pastiera mať medzi 
sebou naraz kňazský dorast nitrianskej 
diecézy. Tešíme sa na stretnutie s nimi 
a zároveň všetkých pozývam už dnes 
na modlitby za duchovné povolania.

Peter Michalov
dekan dekanátu Močenok



V druhej polovici marca sa v šalian-
skom dome kultúry konal už 22. ročník 
oceňovania najúspešnejších športovcov, 
trénerov a zaslúžilých funkcionárov okre-
su a mesta Šaľa za rok 2018. Divadel-
ná sála kultúrneho domu sa v pondelok 
25. marca 2019 zaplnila takmer ôsmimi 
desiatkami ocenených a minimálne raz ta-
kým počtom divákov, ktorí ich prišli pod-
poriť. Podujatie zorganizovala Okresná 
asociácia telovýchovných jednôt a klubov 
spolu s mestom Šaľa. Prítomných privítal 
a všetkým oceneným zablahoželal primá-
tor Šale Jozef Belický.

Zastúpenie mala na tomto ceremoniáli, 
samozrejme, aj obec Močenok. Ocenených 
bolo šesť jednotlivcov alebo kolektívov.

V kategórii mládežníckych kolektívov 
bolo ocenené mužstvo žiakov Futbalo-
vého klubu Močenok. Futbalové talenty 
kategórie U13 totiž stoja na čele maj-
strovskej IV. ligy Oblastného futbalové-
ho zväzu Nitra. Dohoda v tíme znela, že 
za všetkých cenu prevezme kapitán muž-
stva Lukáš Vrba. „Všetci držíme pokope 
a málokedy máme rozpory medzi sebou. 
Málokedy sú tam hádky. Sme dobrá partia, 
preto vyhrávame. Ocenenie nás veľmi po-
tešilo,“ hrdo vyhlásil kapitán mládežníkov 
FK Močenok.

V mládežníckej kategórii jednotlivcov 
bol opäť ocenený aj mimoriadne talen-
tovaný Močenčan, karatista Filip Bleho. 
V tomto roku si odniesol víťazstvo v ka-
tegórii jednotlivcov, pretože v uplynulej 
sezóne sa mu podarilo získať dvojnásob-
ný titul majstra sveta, titul vicemajstra 
sveta, titul majstra, vicemajstra aj tretie 
miesto na majstrovstvách Európy a, samo-
zrejme, aj najvyššie úspechy v domácich 
súťažiach, ako sú majstrovstvá Slovenska 
alebo Pohár federácie karate. „Po skončení 
úspešnej sezóny som znovu získal ocene-

nie pre najlepších športovcov. Som tomu 
veľmi rád a dúfam, že sa mi bude aj naďa-
lej takto dariť. Ďakujem aj trénerovi a bra-
tovi, že ma pripravujú na všetky súťaže,“ 
bol skromný Filip Bleho.

Ďalším oceneným v rovnakej kategó-
rii – v kategórii mládežníkov jednotlivcov 
– bol futbalista Matúš Nagy, kapitán do-
rasteneckého mužstva Futbalového klubu 
Močenok. Matúš je ťahúňom a oporou 
mužstva a v uplynulom roku bol vyhláse-
ný za najlepšieho hráča Oblastného futba-
lového zväzu Nitra. „Som rád, že ma vy-
brali si prevziať toto ocenenie. Je to moje 
prvé ocenenie, takže dúfam, že aj budúci 
rok niečo dokážem,“ teší sa na novú sezó-
nu Matúš Nagy.

V kategórii trénerov mal Močenok za-
stúpenie v trénerovi futbalu Gabrielovi Vr-
bovi. Bývalý futbalista sa už roky venuje 
výchove mladých talentov. Momentálne 
pod jeho trénerskou taktovkou mimoriad-
ne prosperujú mužstvá U11 a U13, ktoré 
sú po jesennej časti lídrami svojich maj-
strovských súťaží. „Už mám nejaké tré-
nerské ocenenia, ale ono to vždy nasleduje 
po nejakých rokoch a vždy to je motivácia 
do tej roboty, zadosťučinenie a ocenenie 
toho, že to človek robí dobre, že prídu aj 
úspechy a niekto si to všimne. Človek je 
za to vďačný a vie, že tá práca má zmysel,“ 
zamyslel sa Gabriel Vrba.

Posledná kategória, v ktorej mal Mo-
čenok zastúpenie, bola kategória funkcio-
nárov. Ocenený bol Michal Fidler, neod-
mysliteľná súčasť funkcionárskeho života 
vo futbalovom klube. Práci v klube sa ve-
nuje už takmer 30 rokov. „Šport ma baví, 
pokračujem ďalej. Pokiaľ budem zdravý, 
budem šport podporovať do poslednej 
kvapky, ako sa hovorí,“ nemieni s prácou 
skončiť Michal Fidler. Druhým oceneným 
bol Milan Šimko, ktorý sa už mnoho ro-
kov angažuje v hádzanej v našej obci. Je 
dlhoročným členom výkonného výboru 
a pomáha pri organizácii všetkých podu-
jatí. „Po dlhoročnej práci v hádzanárskom 
klube ďakujem všetkým, ktorí ma navrh-

li na toto ocenenie,“ stručne poďakoval 
Milan Šimko.

Skvelú príležitosť podporiť našich 
športovcov, trénerov a funkcionárov si 
nenechala ujsť väčšina starostov z celého 
okresu. Nechýbal medzi nimi ani ten náš, 
Roman Urbánik, ktorý všetkým oceneným 
srdečne zablahoželal: „Som veľmi rád, že 
medzi ocenenými boli aj naši športovci 
a funkcionári. Myslím si, že obec Moče-
nok a obecné zastupiteľstvo venuje veľkú 
pozornosť športovcom a podporuje ich. 
Pre nás je dôležité to, že sa pracuje hlav-
ne s mladými ľuďmi. Na pomery okresu 
máme viacero úspešných jednotlivcov, ale 
aj tímov a tá škála športovcov je u nás veľ-
mi široká. Môžeme určite vyzdvihnúť aj 
ďalšie športy, ktoré máme v obci – šachis-
tov, karatistov, leteckých modelárov. Tre-
ba sa tomu iba venovať a možno ponúknuť 
okresnej asociácii aj tieto výsledky. Nao-
zaj sa máme čím pochváliť napriek všet-
kým chybám, ktoré v športe ako takom sú. 
Všetci, ktorí boli dnes ocenení, si to zaslú-
žia a ja im blahoželám.“

K dosiahnutým výsledkom za uplynu-
lý rok blahoželáme všetkým športovcom 
z našej obce alebo pôsobiacim v našej obci 
bez ohľadu na to, či boli okresnou asociá-
ciou telovýchovných jednôt ocenení alebo 
nie.                                  Marcela Lenčéšová

MOČENOK
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Športovec roka 2018

Členovia Karate Močenok sa v polo-
vici marca zúčastnili Otvorených Maj-
strovstiev Západoslovenského zväzu 
karate mládeže do 11 rokov a 3. kola Po-
hára v Kolárove. Sedemčlenná výprava 
sa stretla so súpermi z ďalších 12 klubov 
a musela sa presadiť v konkurencii viac 
ako 180 pretekárov. V súťaži pre klub 
získali 5 medailí, všetky z osobných sú-
bojov kumite. Zlatú medailu získal Peter 
Szabo, dve strieborné vybojovali Patrik 
Konečný a Patrik Tóth a dve bronzové 
medaily pridali Hanka Horňáková a Ma-
túš Boháč. Blahoželáme!

Marcela Lenčéšová

Karatisti s medailami
Filip Bleho pri preberaní ocenenia z rúk 
Ľudovíta Marinčáka     Foto: Štefan Móri

Ocenený bol aj Matúš Nagy z futbalo-
vého klubu Močenok  Foto: Štefan Móri

Tréner Gabriel Vrba pri zapisovaní sa 
do pamätnej klihy.      Foto: Štefan Móri
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Proti Čechynciam s jediným gólom, ale tromi bodmi
Močenok privítal v nedeľu 7. aprí-

la 2019 na svojom ihrisku hráčov FC 
Čechynce. Domáci futbalisti povzbude-
ní víťazstvom v Žitavanoch sa zahryzli 
do súpera od prvých minút. Z vyvinutého 
tlaku síce ešte Virág s Laluchom nič ne-
vyťažili, no po Vencelovom rohu smeru-
júcom na vzdialenejšiu tyč schoval loptu 
tesne za čiaru hlavou Juraj Hanák. Obraz 
hry sa po góle nemenil a tempo udával aj 
naďalej domáci celok. Do šestnástky hostí 
sa naši hráči dostávali najmä po krajných 
a rýchlych kombináciách. Pohyblivejších 
Močenčanov súper dokázal zastavovať len 
za cenu faulu. V 40. minúte poslal Vencel 
šikovnou prihrávkou do tutovky Virága, 
jeho strela na bránku Sivaninca však mala 
skôr parametre prihrávky. Čechynce po-
hrozili v poslednej minúte prvého polčasu, 
a to z ich prvého rohu. Gól do kabíny však 

Močenok našťastie nedostal.
Do druhej 45-minútovky nabrali síl aj 

hostia. Častejšie to ale aj v druhom dejstve 
horelo pred ich bránkou. Gólmana Čechy-
niec najprv popálil Vencelov pozdrav z rohu 
a defenzíva súpera začínala byť až príliš po-
hostinná. Takpovediac až do kuchyne sa jej 
v 52. minúte preštrikoval Marek Štefanko, 
no to už mal Sivaninec na rukách chňapky 
aj s magnetmi. Zoči-voči najlepšiemu bran-
károvi v oblasti za uplynulý rok náš rýchlik 
v 100-precentnej šanci neuspel. Ten násled-
ne odrazil aj projektily Vencela, Lalucha či 
Hanáka. Hostia sa tak stále mohli kedykoľ-
vek dostať do zápasu jedinou vydarenou 
akciou. A presne taká prišla v 61. minúte, 
keď spoza veľkého vápna napálil Greguš 
k tyči, no bravúrnym zákrokom sa predvie-
dol aj dovtedy nezamestnaný Lenčéš a Gre-
gušov pokus o vyrovnanie zneškodnil. Hoci 

futbalisti FK predviedli penzum úspešných 
obranných zákrokov a vpredu podávali 
disciplinovaný výkon, poisťovací gól stále 
neprichádzal. Po centri Lalucha mohol ešte 
striedajúci Čiernik upokojiť divákov ra-
zantnou hlavičkou, ktorá aj smerovala tam, 
kam mala, no „všadebol“ Sivaninec opäť 
čaroval. Viac gólov sa tak v stretnutí už ne-
zrodilo. Tri body každopádne zostali doma, 
a to je podstatné.
20. kolo VI. ligy ObFZ Nitra:
FK Močenok – FC Čechynce 1:0 (1:0)
Gól: 22. J. Hanák, ŽK: 18. Virág, 
72. M. Štefanko, 74. Vencel
Zostava FK: A. Lenčéš – Paľo, Kostoláni, 
M. Štefanko, E. Pápay – Laluch, Žigárdi, 
Pútec, Vencel (87. Hajnovič) 
– J. Hanák, Virág (77. Čiernik)
Diváci: 150, Rozhodoval: R. Šimák

Matej Šimko

Stolnotenisti A-tímu 
sa udržali vo IV. lige

Konečná tabuľka 4. ligy B - KSST Nitra 2018/19

Por. Mužstvo Z V R P Skóre Body

1. Pokrok Komárno A 21 14 3 4 225 : 153 52

2. N. Baňa/Podlužany B 21 13 3 5 230 : 148 50

3. Bánov B 21 11 5 5 207 : 171 48

4. Rybník C 21 9 4 8 193 : 185 43

5. Levice B 21 7 7 7 187 : 191 42

6. Štúrovo A 21 7 2 12 154 : 224 37

7. Močenok A 21 7 2 12 185 : 193 37

8. Šurany A 21 2 2 17 131 : 247 27

Konečná tabuľka - MO Šaľa 2018/19

Por. Mužstvo Z V R P Skóre Body

1. Trnovec C 12 12 0 0 173 : 43 36

2. Močenok  C 12 7 2 3 130 : 86 28

3. Močenok  B 12 6 2 4 104 : 112 26

4. Mix Šaľa 12 6 0 6 102 : 114 24

5. Neded 12 5 1 6 108 : 108 23

6. Trnovec D 12 1 2 9 68 : 148 16

7. Vlčany 12 1 1 10 71 : 145 15

Rastú nám basketbalové talenty
Basketbalistky ZŠ Močenok priniesli 

domov bronzovú trofej z majstrovstiev 
kraja v kategórii žiačok. Krajské kolo sa 
uskutočnilo dňa 6. 3. 2019 v Leviciach. 
Tretie miesto si naše hráčky vybojova-
li po víťazstve nad Preseľanmi 16:6. 
„V novembri sme absolvovali okresné kolo 
v Šali. Podarilo sa nám získať 1. miesto, 
hoci stála proti nám silná konkurencia zo 
šalianskych základných škôl – Hollého, 
J. Murgaša a Pionierska. Boli sme z toho 
milo prekvapení. Cením si tento úspech. 
Takto sme postúpili do krajského kola 
a na ňom reprezentovali okres Šaľa,“ priblí-
žil postup do krajských majstrovstiev Daniel 
Čiernik, tréner a učiteľ telesnej výchovy.

„Hralo sa nám dobre. Najťažší súper 
bolo Štúrovo. Nešli nám prihrávky a treba 

veľa doháňať v presnosti streľby,“ zhod-
notila turnaj žiačka Nina Leššová. Najlep-
šou hráčkou za náš tím bola Nina Pápayo-
vá. „Zo začiatku sme nepomýšľali na také 
vysoké umiestnenie, ale dali sme do hry 
všetko a vyšlo to. Náš výkon mohol byť aj 
lepší, ale snažili sme sa. Hrám aj hádzanú 
a myslím si, že kondíciu z hádzanej sme tu 
využili a protihráčky sme ubehali. Práve 
preto sa mi basketbal páči – je to behavej-
ší šport,“ opísala Nina Pápayová priebeh 
majstrovskej súťaže.

ZŠ Močenok sa teda zviditeľnila aj 
na poli basketbalu, v ktorom doteraz ne-
boli zaznamenané väčšie úspechy. Treba 
v tejto súvislosti oceniť snaženie trénera 
i hráčok.

Jana Nováková

Močenských stolnotenistov čakal v so-
botu 30. marca 2019 rozhodujúci – barážo-
vý zápas. V priamom súboji o udržanie sa 
v IV. lige – skupine B k nám pricestovalo 
,,áčko“ Šurian. Dobre pripravený tím do-
mácich v zápase neponechal nič na náho-
du a od prvých loptičiek prejavoval vyš-
šiu kvalitu. K trom bodom Gálika, ktorý 
v sobotu nestratil ani jeden set, pridal ďal-
šie dva Kondé a po nich dvakrát bodovali aj 
otec a syn Malíkovci. Práve nad ich sily bol 
akurát Slovák – najlepší hráč hostí. Šurany 
tak korigovali skóre na 8:2. Kľúčový devia-
ty bod však získal Martin Malík a potvrdil, 
že Močenok právom zotrvá vo IV. lige aj 
v nasledovnej sezóne.
Baráž: Močenok A – Šurany A 9:2

Matej Šimko

Vysvetlivky: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prehry.
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Nový prezident HK Junior Močenok predstavil ciele klubu
„Vždy si vypočuj expertov. Povedia 

ti, čo sa nedá urobiť a prečo sa to nedá. 
Potom choď a urob to.” (Robert Anson 
Heinlein) 

Možno aj týmto jednoduchým citátom 
sa riadili a riadia ľudia v hádzanárskom 
klube Junior Močenok – v klube s vyše 
60-ročnou históriou, so skoro 18-ročným 
pôsobením v najvyššej slovenskej žen-
skej súťaži. Klub je plný tvrdo pracujú-
cich ľudí, ktorí sa hádzanej v našej obci 
venovali a venujú len vo svojom voľnom 
čase. Aj napriek tomu dokázala močen-
ská hádzaná vždy držať krok s mestami 
ako Stupava, Sereď, Hlohovec, Topoľča-
ny, Košice a s mnohými ďalšími, kde sú 
podmienky pre šport (finančné obzvlášť) 
bezpochyby lepšie ako v obci so 4 400 
obyvateľmi. Boli a sú to však práve títo 
skvelí ľudia ako Július Ko-
lenčík, Marta Braunová, Mi-
roslav Horňák, Magdaléna 
Horňáková, Ernest Vereš, 
Jozef Korgo, Ľuboš Blažo, 
Erika Rábeková a mnoho 
ďalších, ktorí si povedali, že 
vášeň, odhodlanie a spoloč-
ný cieľ sú viac ako finančné 
zázemie. Všetkým týmto 
ľuďom a aj tým, ktorých 
som nespomenul, ale prilo-
žili ruku k dielu a pomáhali 
rozvíjať močenskú hádzanú, 
patrí moja Vďaka, Úcta a 
Uznanie. Sú to práve odkaz 
a posolstvo menovaných 
ľudí o tom, že aj zdanlivo ťažké veci sa 
dajú robiť s ľahkosťou, pokiaľ máte oko-
lo seba skvelý tím. 

Tento odkaz a posolstvo chcem ďalej 
spolu s vedením klubu a novými členmi 
klubu rozvíjať. K prioritám, mojím a aj 
klubovým, patrí určite práca s mláde-
žou – od maličkých detičiek v prípravke, 
cez mladšie žiačky, staršie žiačky až 
po dorast (túto kategóriu momentálne 
nemáme). Je obdivuhodné, akou silou 
a kvalitou naše deti zastávajú svoje 
miesto v súťažiach. Prípravka a mlad-
šie žiačky sa umiestňujú na popredných 
miestach tabuľky. Nedá sa mi nepripo-
menúť, že Nitriansky kraj, kde močen-
ské družstvá pôsobia, patrí k najsilnejším 
a najkvalitnejším súťažiam na Slovensku. 
Máme naozaj šikovné deti, ktoré hádzaná 
veľmi baví. Ak k tomu pridáte kvalitných 
trénerov, ako sú Marta Braunová, Mirka 
Sklenárová a nové posily Janka Pčolová 

a Kolja Meľnik máme sa do budúcnosti 
na čo tešiť. Už teraz je to radosť pozerať. 
Poslední dvaja spomínaní Janka a Kolja 
(nie je to presný preklad, ale deti ho tak 
familiárne volajú) sú obaja vynikajúci 
hádzanári. Janka pôsobila v Nemecku aj 
ako hráčka, aj ako trénerka. Po narodení 
dcérky sa aj s manželom vrátili do Mo-
čenka, kde by chcela odovzdávať svoje 
bohaté skúsenosti z európskych líg práve 
tým najmenším v prípravke. Kolja je mo-
mentálne aktívnym hráčom HK Slovan 
Duslo Šaľa, pochádza z mesta Gorokhov, 
ktoré leží na severozápade Ukrajiny. Má 
takisto bohaté skúsenosti nielen zo slo-
venských súťaží a odovzdáva ich spolu 
s trénerkou Martou Braunovou mladším 
žiačkam a v ďalšej sezóne aj starším 
žiačkam. Celý realizačný tím je skvele 

pripravený a naladený pomáhať deťom 
v osobnostnom a športovom rozvoji. Túto 
sezónu sme zaradili do tréningového pro-
cesu aj gymnastiku. S týmto procesom 
nám ochotne pomáha pán učiteľ Daniel 
Čiernik, ktorý deti pripraví tak, aby boli 
ohybnejšie a tým aj menej náchylnejšie 
na zranenia. Celý realizačný tím a aj deti 
sa tešia na nových kamarátov a kamarát-
ky, nových spoluhráčov a spoluhráčky, 
ktorí chcú spolu s nimi zažívať víťazstvá 
(ktoré zdvihnú sebavedomie), ale aj pre-
hry (ktoré majú formovať osobnosť), lebo 
výhry a prehry sú súčasťou života a idú 
naprieč časom ruka v ruke. 

V kategórii ženy zažívame mier-
ne turbulentné obdobie. Som však pre-
svedčený, že tento tím skvelých hráčok 
za pomoci trénera a za podpory klubu náj-
de v sebe silu a odvahu prekonať toto ob-
dobie. Močenská hádzaná v kategórii žien 
je podľa mňa vlajkovou loďou slovenskej 

hádzanej, ako Dávid bojujú naše ženy už 
vyše 18 rokov proti Goliášom. Lode sú 
v prístave v bezpečí, nato však neboli 
skonštruované. Preto vyjadrujem presved-
čenie, že sa s odhodlaním pobijeme o svo-
je miesto v najvyššej slovenskej súťaži.

Máme odhodlanie a chuť rozvíjať 
šport a kultúrne vyžitie v našej obci. Úzko 
spolupracujeme aj s pánom starostom Ro-
manom Urbánikom, ktorý nás podporuje 
nielen materiálne, ale aj morálne svojou 
prítomnosťou na našich športových podu-
jatiach. Sme v rokovaní s vedením obce 
a hľadáme možné cesty vedúce k skva-
litneniu prostredia pre naše hráčky, ale aj 
pre širokú športovú verejnosť, pre ktorú je 
športová hala k dispozícii. V budúcnosti 
chceme za pomoci obce, prostredníctvom 
rôznych projektov, získať prostriedky 

na revitalizáciu haly, ktorá si 
už po 19 rokoch zaslúži našu 
„pozornosť”. Touto cestou 
sa chcem veľmi pekne po-
ďakovať vedeniu obce za to, 
že nás podporuje aj nad rá-
mec toho, čo jej káže zákon.

V neposlednom rade ďa-
kujem aj rodičom a ľuďom 
okolo močenskej hádzanej. 
Bez ich pomoci by tie „ťaž-
ké” veci išli naozaj ťažko. 
No sú súčasťou tímu, a pre-
to je naša práca ľahšia a o to 
viac nás baví.

Verím, že práca nás 
všetkých poteší nejedné-

ho obyvateľa našej obce a na oplátku 
nás Močenčania obdaria svojou účasťou 
na našich športových podujatiach. Bude 
to pre nás to najväčšie zadosťučinenie. 
Na jedno takéto športové podujatie vás 
všetkých srdečne pozývame. Sviatok prá-
ce (1. máj 2019) chceme osláviť hádza-
nou v močenskej hale a chceme ukázať, 
ako sa vie Močenok baviť hádzanou. Náš 
ženský kolektív a žiačky si zmerajú sily 
v hádzanej s močenskými futbalistami 
a pozvanie prijali aj legendy slovenskej 
hádzanej, ktoré si zmerajú sily v exhi-
bičnom zápase s našimi ženami. Pripra-
vené budú občerstvenie, tombola a rôzne 
aktivity pre najmenších. Dievčatá, ale aj 
chlapci (a, samozrejme, rodičia) sa môžu 
bližšie zoznámiť s prostredím hádzanár-
skeho klubu, kde im môžeme ukázať, že 
sa na ich účasť a spoluprácu veľmi tešíme.

Jaroslav Tóth
prezident HK Junior Močenok

Močenským hádzanárkam tlieskal aj prezident HK Junior Močenok 
Jaroslav Tóth.                                                               Foto: Jana Brzová
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Profesionálne strihanie psíkov všetkých plemien. Kvalita, precíznosť, spokojnosť, zodpoved-
nosť, odborný prístup, maximálna ochota, poradenstvo a prijateľná cena. Tel. č. 0905 559 708

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 auto-
rizovaných advokátskych zmlúv 
o prevode vlastníckeho práva k ne- 
hnuteľnostiam, vypracovanie návrhu 
na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností, právne po- 
radenstvo v oblasti nájmu nehnuteľ-
ností, nájmu a podnájmu bytu, neby-
tového 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 kona-
niach pred súdmi, orgánmi štátnej 
správy a miestnej samosprávy 

ADVOKÁTSKA 
KANCELÁRIA

JUDr. Lýdia Vylimcová

InzerciaMOČENOK



Močenské gazdinky zaujali dobré rady Anzelmy Hlôškovej.          Foto: Peter Sýkora

Výzdobu počas pôstu do kostola pripravili sestry Lýdia a Hedviga 
Lenčéšové.                                                             Foto: Lýdia Lenčéšová

Manželia Anzelma a Milan Hlôškovci priblížili v pastoračnom centre knihu Recepty nitrianskych starých mám.                                          Foto: Peter Sýkora

Žiaci zasadili v areáli základnej školy brezu, ktorú venoval Záhradník Jozef Urban.                                                                               

„Andersenovci“ dostali v knižnici visačky.                Foto: Lucia Sýkorová

V druhom kole volieb bola účasť voličov nižšia.                    Foto: Marek Karlubík

Foto: Natália Hanáková


