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Obec Močenok veľmi pekne ďakuje jednotliv-
com, spoločenským organizáciám, firmám, že aj 
napriek ťažkej situácii s pandémiou COVID-19, 
ktorú sme v jarných mesiacoch všetci spoločne 
prežívali, sa našli dobrodinci, ktorí obdarovali 
obec Močenok. Presnejšie povedané, obdarovali 
tých najslabších a najzraniteľnejších obyvateľov 
v našej obci.

Duslo, a.s. podarovalo pre potreby obce, zá-
kladnej a materskej školy dezinfekčné prostried-
ky. Dezinfekciu nám darovali aj spoločnosti 
EB INREAL, s.r.o., Nitra a MARIMPEX, s.r.o., 
Nitra. Poľnohospodárske družstvo Močenok v pr-

vých dňoch pandémie, kedy sme kriticky pociťovali nedostatok ochranných pro-
striedkov, podarovalo obci rúška. Rúškami v obci pomohol aj poslanec NR SR 
Matúš Šutaj-Eštok, ktorý ich daroval klientom DD Milosrdného samaritána v Mo-
čenku. Klientom DD v Močenku rúška podarovala EWIA, a.s. Rúška pre potre-
by obce ušili ženy, ktoré sa stretávajú v Klube tvorivosti pod vedením pani Márie 
Dičérovej. Naše a aj moje poďakovanie patrí všetkým ženám, ktoré bezodplatne 
šili rúška, rozdávali ich spoluobčanom a aj týmto svojím činom ochránili nás všet-
kých pred prípadným ochorením. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí šili rúška, 
rozdávali ich tak, že boli voľne prístupné napríklad  na ohrade domu. Bolo úžasné 
počúvať informácie, že v tom a tom  čísle domu si možno zabezpečiť zadarmo rúško. 
Pocit spolupatričnosti bol tým, čo nám pomáhalo spoločne prekonať náročné, pre 
všetkých nás nepoznané obdobie, ktoré sprevádzalo tohtoročnú jar.

Osobitnú pozornosť v našom poďakovaní zaujímajú dôchodcovia, seniori, kto-
rí boli najrizikovejšou skupinou. Jednotlivci, ktorí žijú v domácnostiach, ako aj 
seniori v sociálnych zariadeniach spolu so zamestnancami zariadení zvládli toto 
obdobie na výbornú. Veľmi pozorne sme sledovali ich situáciu. Uvedomovali sme 
si náročnosť podmienok, ktoré prežívali. Aj vďaka ich prístupu, príslovečnej disci-
plinovanosti, prístupe zamestnancov môžeme konštatovať, že pliaga s názvom CO-
VID-19 našu obec nepostihla.

Naše poďakovanie patrí aj zamestnancom obecného úradu, obecnej polícii, za-
mestnancom na hospodárskom dvore. Napriek ťaživej situácii sme spoločne zabez-
pečili chod úradu, ponúkli sme pomoc seniorom, zabezpečili sme nákupy, porozná-
šali sme rúška spoluobčanom, ktorí prejavili záujem. Zabezpečili sme dezinfekciu 
verejných priestorov, priestorov s najvyšším pohybom ľudí, autobusových zastávok, 
verejných priestranstiev, lavičiek, priestorov zdravotného strediska.

Poďakovanie patrí aj všetkým spoluobčanom, ktorí načúvali nariadeniam vy-
danými štátom. Dodržiavali obmedzenia, ktoré z týchto nariadení vyplývali. Disci-
plinovanosť, dodržiavanie pravidiel bolo tým, čo nás napĺňalo presvedčením,  že 
náročné obdobie spoločne úspešne zvládneme. Čas ukázal, že sa nám to spoločne 
podarilo.

Aj keď dnes nemôžeme povedať, že sme vojnu s koronavírusom vyhrali, určite 
môžeme povedať, že sme vyhrali prvú bitku. Je celkom reálne, že po prvej príde 
druhá. Veríme, že poučení z predchádzajúceho obdobia, pri dodržiavaní všetkých 
pravidiel, pri uplatnení individuálnej, ale aj spoločnej zodpovednosti, vzájomnou 
pomocou a spolupatričnosťou môžeme byť úspešní aj v prípade druhej vlny.

PaedDr. Roman Urbánik 
starosta obce
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Pozvánka
Vedenie futbalového klubu pozýva 
širokú verejnosť na TRADIČNÝ 
LETNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ, 
ktorý sa bude konať 26. júla (nedeľa) 
2020 od 13.30 h na domácom šta-
dióne.
Okrem domáceho klubu zabojujú 
o triumf aj KFC Horná Kráľová, ŠK 
Hájske a ŠK Veľké Úľany. Pre divá-
kov budú v ponuke aj zabíjačkové 
pokrmy a chýbať nebude ani tombo-
la s hodnotnými cenami.

Poďakovanie za pomoc

MOČENOK
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Prvým júnom sa začalo v zmysle zá-
kona č. 223/ 2019 sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov. Ide o štatistické zisťova-
nie, ktoré sa robí vo verejnom záujme raz 
za desať rokov a uskutočňuje sa v celej 
Európe. Ostatné sčítanie sa konalo v máji 
a júni 2011, vtedy to bolo po prvý raz jed-
notné v rámci celej Európskej únie a ob-
čania mohli vyplniť údaje za asistencie 
sčítacích komisárov v papierovej forme 
alebo elektronicky. Tento raz má sčítanie 
opäť inovovanú formu. „Sčítavanie je 
rozdelené na dve fázy. Prvá fáza je sčíta-
nie domov a bytov, ktoré bude prebiehať 
v období od 1. júna 2020 do 12. februára 
2021. Po prvýkrát v histórii bez účasti 
obyvateľov a s využitím existujúcich re-
gistrov. V našej obci sú týmto sčítavaním 
poverené dve zamestnankyne obecného 
úradu, ktoré informácie o domoch a by-
toch budú dopĺňať do elektronického sys-
tému štatistického úradu. Avšak spomína-

ný zákon č. 223/2019 ukladá správcom 
domov a bytov – t.j. správcom bytoviek 
a činžiakov, nie rodinných domov – po-
vinnosť súčinnosti s obcou,“ oboznámi-
la nás so základnými údajmi prednostka 
obecného úradu Lucia Benčíková. Správ-
covia domov a bytov na území obce Mo-
čenok tak  najneskôr do 30. júna nahlásili 
svoje kontaktné údaje a následne dostali 
pokyny súvisiace s povinnými úkonmi tý-
kajúcimi sa sčítania. Druhou fázou je sčí-
tavanie obyvateľov, ktoré bude prebiehať 
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 
„Toto sčítavanie bude takisto prebiehať 
výlučne elektronicky a občan vyplní on-
line formulár.  Buď sám na kontaktnom 
mieste, alebo s asistovanou službou,“ do-
plnila informácie prednostka Benčíková.

O druhej fáze sčítavania vás budeme 
informovať začiatkom budúceho roka, 
keď bude aktuálna.

ML

Po desiatich rokoch opäť prichádza sčítanie

Rekonštrukčné práce v budove obec-
ného úradu zamerané na zníženie energe-
tickej náročnosti budovy stále pokračujú. 
„V tejto chvíli už máme vymenené všetky 
technické otvory, teda presklené plochy 
a vchodové dvere, a dokončuje sa zatep-
ľovanie objektu. V niektorých častiach 
objektu už je urobená aj povrchová fasád-
na úprava. Zostávajú dokončovacie práce 
v interiéri a, samozrejme, zateplenie stre-
chy. Tam počasie v posledných dňoch re-
alizátorovi stavby nie veľmi praje, pretože 
častejšie prší a nemajú dostatočný časový 
priestor na to, aby tieto práce mohli súvis-
le vykonávať. Všetky ostatné práce pokra-
čujú v zmysle harmonogramu,“ ozrejmil 

situáciu starosta obce Roman Urbánik. 
K prácam, ktoré sa aktuálne realizujú, patrí 
tlakovanie a skúška kúrenia, rekonštrukcia 
terasy v spoločenskej sále a strechy úradu. 
„Zamestnanci obce postupne robia úpravy 
jednotlivých miestností, maľujeme miest-
ností a chceli by sme dať opraviť podlahy, 
ktoré sú pôvodné. To znamená, že postup-
ne budeme čistiť, umývať a upravovať jed-
notlivé miestnosti v prízemí, ktoré slúžia 
ako kancelárie, a následne sa presunieme 
do hlavnej budovy,“ doplnil starosta Urbá-
nik. Na realizáciu čakajú okrem iných prác 
ešte napríklad montáže svietidiel a vypína-
čov v celej budove.

ML

Rekonštrukcia budovy obecného úradu

Aktuality z obce
Počnúc 1. júnom 2020 nado-

budla platnosť povinnosť nezis-
kových organizácií a občianskych 
združení používať elektronické 
schránky. Úrady dotknutým orga-
nizáciám od tohto dátumu budú 
doručovať dokumenty len v elek-
tronickej podobe. Bude sa tak 
diať na základe zákona číslo 305 
z roku 2013 o elektronickej po-
dobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci (ide o tzv. zákon 
o e-Governmente) v znení neskor-
ších predpisov.

Zubná lekárka Jana Szabóová  
oznamuje, že z technických príčin 
nebude až do odvolania ordinovať 
v Močenku. Pacienti objednaní 
do ambulancie v Močenku budú 
ošetrení podľa objednávky v Nit-
re, ale je potrebné sa vopred te-
lefonicky informovať na tel. čísle 
0911 192 921.

O polnoci 13. júna 2020 sa na 
Slovensku skončil premiérom 
Matovičom vyhlásený núdzový 
stav. Mimoriadna situácia ale 
naďalej trvá a pre bežného ob-
čana sa v podstate nič nezmeni-
lo – rúška v interiéri sú naďalej 
povinné, dodržiavanie bezpeč-
nej vzdialenosti takisto a všetky 
opatrenia týkajúce sa organi-
zovania podujatí, športovania 
či zatvorených obchodov počas 
nedele, ktoré doposiaľ neboli 
zrušené, sú stále v platnosti. 

V tomto roku sa konal kvôli 
pandémii koronavírusu zápis detí 
do materskej a prvého ročníka 
základnej školy inou formou ako 
obvykle. Do materskej školy, kto-
rú môže navštevovať 141 žiakov, 
v tomto roku zapísali rodičia 52 
detičiek, z kapacitných dôvodov 
ich však budú môcť prijať len asi 
4 desiatky. Do základnej školy 
bolo zapísaných takisto 52 detí, 
z ktorých má 7 odklad školskej 
dochádzky. Do lavíc tak zasadne 
v septembri pravdepodobne 45 
prváčikov.
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V stredu 20. mája 2020 vstúpila do 
platnosti ďalšia fáza uvoľňovania opat-
rení prijatých kvôli šíreniu koronavírusu 
na Slovensku a vo svete. Predseda vlády 
Igor Matovič oznámil uvoľnenie opatrení 
týkajúcich sa nosenia rúšok – rúška von-
ku prestali byť povinné, ak bol najbližší 
človek vzdialený 5 metrov, v uzatvore-
ných priestoroch boli povinné aj naďa-
lej. Od 20. mája sa mohli otvoriť kiná 
a divadlá s počtom do 100 ľudí, nákup-
né centrá bez detských kútikov, vnútor-
né plavárne a športoviská pre športové 
kluby, vonkajšie športoviská, reštaurácie 
s verejným stravovaním v interiéri a hro-
madné podujatia bez obmedzenia počtu 
účastníkov – teda tzv. schôdze zo zákona, 
ako napríklad zasadnutia Národnej rady, 
zhromaždenia obchodných spoločností, 
zastupiteľstiev a podobne.

S účinnosťou od 21. mája 2020 zača-
lo platiť aj opatrenie týkajúce sa krátko-
dobého pobytu v zahraničí s návratom do 
24 hodín, kedy nie je potrebné absolvo-
vať štátnu karanténu.

Od 1. júna mohli začať fungovať so 
schválením zriaďovateľa základné a ma-
terské školy. Vyučovania sa mohli začať 
zúčastňovať škôlkari a dobrovoľne žiaci 
základných škôl od prvého do piateho 
ročníka. Individuálne sa mohlo začať 
vyučovať aj v základných umeleckých 
školách.

Brány močenských škôl sa 1. júna 
otvorili za prísnych hygienických a epi-
demiologických opatrení. Škôlka fun-
govala od začiatku júna pre deti zamest-
naných rodičov. Základnú školu od júna 
dobrovoľne navštevovali iba žiaci prvých 
piatich ročníkov – nazbieralo sa ich 71% 
z celkového počtu. Spolu so škôlkarmi 
školy navštevovalo 195 žiakov.  S účin-
nosťou od 1. júna 2020 sa aj v obecnom 
úrade v našej obci zmiernili opatrenia 

týkajúce sa zabraňovaniu šírenia koro-
navírusu. „Od 1. júna sú úradné hodiny 
obecného úradu a klientskeho centra 
obecného úradu v pôvodnom režime. Na-
ďalej však platí, že každý návštevník úra-
du je povinný pri vstupe si dezinfikovať 
ruky. Občania musia mať naďalej prekry-
té horné dýchacie cesty rúškom, šálom 
alebo šatkou a dodržiavať medzi sebou 
rozostupy 2 metre,“ potvrdila prednostka 
obecného úradu Lucia Benčíková. 

Naďalej však v platnosti zostala ob-
medzená prevádzka knižnice, do ktorej 
bol vstup stále zakázaný a fungovala na 
základe objednávok čitateľov. 

V stredu 10. júna 2020 Slovensko 
vstúpilo do ďalšej fázy uvoľňovania 
opatrení. Medzi uvoľnené opatrenia 
patrila napríklad zmena v nosení rúšok 
– na verejnosti je od tohto dátumu no-
senie rúšok do vzdialenosti 2 metre už 
iba odporúčané. Na pracoviskách v zná-
mom kolektíve, ak sú pracovníci od seba 
vzdialení aspoň 2 m, je nosenie takisto 
iba odporúčané, v ostatných vnútorných 
priestoroch, ako sú napríklad obchody, 
úrady či prostriedky hromadnej dopravy, 
sú rúška naďalej povinné. Zrušené bolo 
aj šachovnicové sedenie napríklad počas 

bohoslužieb, už je iba odporúčané, nose-
nie rúšok a sväté prijímanie do rúk však 
na bohoslužbách zostáva naďalej v plat-
nosti.

Od tohto dňa v tradičnom režime pra-
cuje aj knižnica v našej obci a čitatelia si 
sami môžu vybrať knihy. Vrátené knihy 
však stále putujú na niekoľko dní do ka-
rantény.

Ďalším bodom uvoľňovania bolo 
od 10. júna zrušenie povinnosti mať 
v reštaurácii  obmedzený počet zákaz-
níkov alebo stoly dva metre od seba. 
Otvorili sa aj detské kútiky v nákupných 
centrách, centrá voľného času, základné 
umelecké školy mohli začať vyučovať 
klasicky, nie iba individuálne a otvorili 
sa aj nočné kluby.

Od 10. júna sa zrušila povinná ka-
ranténa a e-karanténa pre osoby, ktoré 
sa vrátili na Slovensko z 19 bezpečných 
krajín odobrených hlavným hygienikom.  

Od pondelka 15. júna sa zrušili obme-
dzenia, ktoré riešili počet žiakov v trie-
dach materských a základných škôl. Zru-
šený bol aj  zákaz premiešavania skupín 
v školách a povinné meranie teploty. Do 
škôlky tak už mohli prísť všetky deti, 
ktoré ju navštevovali pred koronavíru-
som. Tieto opatrenia sú platné do konca 
školského roka. Potom nastupuje tradič-
ný každoročný prázdninový mód - v júli 
je materská škola v prevádzke a v augus-
te je zatvorená.

Od 22. mája sa do škôl mohli vrá-
tiť už aj žiaci 2. stupňa základných škôl 
a stredoškoláci – dobrovoľne. Rodičia, 
ktorí neposlali svoje deti do školy, mali 
ešte stále nárok na OČR dávku. Triedni 
učitelia počas posledných 7 dní v škole 
zmenežovali odovzdanie starých a pre-
vzatie nových učebníc aj so žiakmi, ktorí 
do školy nechodili.

ML

Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu sa postupne uvoľňujú

Koncom apríla 2020 sa začalo na ce-
lom území Slovenska s postupným testo-
vaním všetkých zamestnancov a klientov 
domovov dôchodcov a domovov sociál-
nych služieb na prítomnosť ochorenia CO-
VID-19. V prvej polovici mája boli testy 
vykonané aj v našej obci. „Minulý týždeň 
sme vykonali rýchlotesty a všetkých 105 
klientov a 51 zamestnancov bolo v poriad-
ku. Sme už 2 mesiace zatvorení, dodržia-

vame všetky opatrenia a zatiaľ 
sa nám to vyplatilo. Klienti sú 
už trošku nervóznejší, lebo už 
by potrebovali aj návštevy, ale 
zasielame rodinným príslušní-
kom SMS správy a fotografie, 
ako sa majú,“ oboznámil nás 
so situáciou v Penzióne senio-
rov Orlík v druhej polovici mája 
jeho konateľ Stanislav Szabo.   » 

Testovanie na COVID-19 v domovoch
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 »  „V našom domove sociálnych služieb 
v Močenku prebehlo testovanie rýchlo-
testami v prvej polovici mája. Vykona-
la ho podľa inštruktážnych materiálov 
vrchná sestra zariadenia a výsledky boli, 
vďakabohu, všetky negatívne,“ podal 
nám informácie z Domova sociálnych 
služieb Adventus riaditeľ zariadenia Ju-
raj Lenický. ,,V súvislosti so šíriacou sa 
nákazou COVID - 19 sa 13. a 14. mája 
uskutočnilo testovanie zamestnancov 
a klientov v našom zariadení. Kazetové 
rýchlotesty, ktorými sme boli testovaní, 
sú len orientačné a nepresné. Aj napriek 
tomu, že všetci naši klienti a zamestnanci 
boli bez príznakov, prejavili sa v testova-
ní určité nezrovnalosti. Na základe toho 
sme pristúpili k testovaniu PCR testami, 
kde sa potvrdilo, že všetci zamestnanci 
a prijímatelia sociálnej služby sú v po-
riadku, čiže výsledky testov sú negatívne. 
Naša práca nie je jednoduchá, všetci za-
mestnanci pristupujú k práci zodpovedne 
a robia všetky hygienické a protiepide-
miologické opatrenia, ktoré nás stoja ne-
malé finančné prostriedky. Ku klientom 
pristupujú s láskou a zodpovednosťou, aj 
touto cestou sa im chcem poďakovať za 
dobrú prácu, ktorú odvádzajú,“ doplnila 
informácie riaditeľka Domova dôchod-
cov Milosrdného samaritána Edita Lo-
vásová. Na výsledky testovania v domo-
voch dôchodcov a domovoch sociálnych 
služieb reagoval aj starosta obce Roman 
Urbánik: „V súvislosti so šírením ocho-
renia COVID - 19 boli v predchádzajú-
cich dňoch všetci klienti a zamestnanci 
zariadení sociálnych služieb, domovov 
dôchodcov na území Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja testovaní. Toto tes-
tovanie bolo realizované ako prevencia 
a zisťovanie stavu šírenia tejto choroby 
tou najzraniteľnejšou skupinou našich 
spoluobčanov. Teší ma, že v našej obci 
bolo negatívne.“

V našej obci sa zatiaľ nevyskytol 
ani jeden potvrdený prípad ochorenia, 
k čomu určite prispela aj disciplína na-
šich občanov.

ML

Počas obdobia, kedy boli zruše-
né všetky športové, kultúrne a rôzne 
spoločenské akcie,  si Slovenský zväz 
ľadového hokeja v spolupráci s gene-
rálnym partnerom Kaufland Slovensko 
pripravil aktivitu na pomoc tým naj-
zraniteľnejším a vírusom COVID-19 
najohrozenejším seniorom. Hlavná 
myšlienka spočívala v tom, že zväz 
bude prostredníctvom svojich hráčov 
pomáhať zariadeniam sociálnych slu-
žieb. Do tejto dobrovoľnej aktivity sa 
prihlásilo 50 hráčov, ktorí  zabezpe-
čovali nákupy pre seniorov podľa ich 
potrieb. Hokejisti tak dvíhali miesto 
činiek fľaše s minerálkami, a tým pod-
statne uľahčili prácu a najmä čas pra-
covníkom zariadenia. Oslovili aj nás 
a veľmi radi sme privítali túto spolu-
prácu.  Pre naše zariadenie vykonáva-
li nákupy hráči HK Nitra Matúš Rais 
a Marek Slovák. „Oslovil nás zväz, ke-
ďže spolupracuje s Kauflandom, a radi 

sme sa zapojili a takto využili náš 
čas,“ ozrejmil Marek Slovák. Hráči si 
vždy prišli po nákupný zoznam podľa 
požiadaviek našich klientov, ktoré  im 
dali občas zabrať, ale zvládli to vždy 
na výbornú. 

Po tom, čo hráči priniesli tovar, sa 
všetky nakúpené veci vydezinfikova-
li a až potom sa odovzdali klientom 
nášho zariadenia. Hráči neprišli do 
kontaktu so seniormi, aby neohrozili 
ich zdravie. Vždy sa stretávali a ko-
munikovali iba so sociálnou pracov-
níčkou zariadenia. Táto spolupráca sa 
nám veľmi páčila a aj touto cestou sa 
chceme poďakovať hráčom HK Nitra 
za pomoc. Do budúcnosti by sme im 
chceli popriať najmä veľa zdravia, 
veľa športových úspechov a čo najviac 
vyhratých zápasov.

 Janka Tóthová 
sociálna pracovníčka 

Domova dôchodcov Močenok

Hokejisti HK Nitra v Domove dôchodcov

Počas dvoch mesiacov, v najťaž-
šom období pandémie nám pomohlo 
veľa dobrých ľudí. Niektorých sme ni-
kdy nestretli, ale pomohli nám zvlád-
nuť situáciu, ktorá bola pre nás veľmi 
náročná.

Veľmi pekne ďakujeme darcom 
každého jedného daru, ale aj tým, 
ktorí prispeli svojou energiou a ča-
som, a tak nám pomohli lepšie  pre-
konať vzniknutú situáciu spôsobenú 
novým vírusom COVID-19. Naše po-
ďakovanie patrí firme ADMASYS zo 
Šale v zastúpení pánom Ľudovítom 
Köröšim za dodanie 15 kusov ochran-
ných štítov. Firme DEXIS ďakujeme 
za dodanie 30 kusov bavlnených rúšok 
a za 200 kusov rúšok ďakujeme obci 
Močenok v zastúpení pánom staros-
tom PaedDr. Romanom Urbánikom. 
200 kusov jednorazových rúšok nám 
podaroval poslanec NR SR Matúš Šu-
taj-Eštok. V rámci celoslovenského 
projektu Kto pomôže Slovensku? sme 
obdržali 2 bezdotykové teplomery 
a 10 kusov rúšok FFP2 a germicídny 
žiarič. Firma Cleaning, s. r. o. z Ban-
skej Bystrice nám darovala 13 kg pra-
cieho prášku. Od Dôvery, zdravotnej 
poisťovne, sme dostali 3 kusy ochran-
ných štítov a 3 kusy širokospektrál-
nej dezinfekcie. Od firmy EWIA, a. 

s. sme dostali 500 kusov nitrilových 
rukavíc a 100 kusov jednorazových 
rúšok. Občianske združenie Pohodovo 
pod vedením pani Ľubice Noščáko-
vej nám podarovalo smartfón, pomo-
cou ktorého môžu príbuzní udržiavať 
kontakt so svojimi blízkymi. Môžu im 
bezplatne zavolať cez aplikáciu Viber 
a uskutočniť videohovor a aspoň tak 
vidieť svojho blízkeho. Asociácia po-
skytovateľov sociálnych služieb nám 
venovala 3 ochranné štíty a 300 ku-
sov rukavíc. Spoločnosť Philip Morris 
Slovakia v zastúpení pani Mgr. Máriou 
Piskóovou pre naše zariadenie veno-
vala 2 tablety zn. Huawei, Mediapad 
T5 10. Tablety sú tiež využívané na 
bezplatné hovory a udržanie kontaktu  
klientov zariadenia s ich rodinnými 
príslušníkmi. 

Naša vďaka patrí aj za kvetino-
vú výzdobu  p. Vladimíre Kadvano-
vej z Hornej Kráľovej a p. Elemírovi 
Tóthovi z Hájskeho,  ktorou sme si 
skrášlili vonkajšie priestory zariadenia.  

Aj touto cestou by sme sa chce-
li ešte raz veľmi pekne poďakovať za 
všetky nezištné dary, ktoré boli poskyt-
nuté pre naše zariadenie.

Janka Tóthová 
sociálna pracovníčka 

Domova dôchodcov Močenok 

Poďakovanie za sponzorské dary



Na základe nariadenia vlády o mož-
nom otvorení škôl a školských zariade-
ní sú od 1. júna 2020 v prevádzke školy 
v Močenku. Materská škola pre deti pra-
cujúcich rodičov, základná škola pre žia-
kov 1. až 5. ročníka a základná umelecká 
škola pre individuálnu výučbu.

Ráno 1. júna tak materská aj základ-
ná škola po takmer troch mesiacoch opäť 
privítala žiakov. „Všetko sme zabezpe-
čili, jedna prevádzková zamestnankyňa 
merala teplotu všetkým prichádzajú-
cim, máme tu pripravenú dezinfekciu. 
Prevádzka v školskej jedálni je taktiež 
zabezpečená, deti budú prichádzať do 
jedálne postupne, každá skupina zvlášť, 
aby neprišlo ku kontaktu jednotlivých 
skupín,“ konštatovala na margo prísnych 
opatrení riaditeľka materskej školy Soňa 
Hippová. 

Žiaci do základnej školy prichádza-
li postupne, najmladší s rodičmi, starší 
sami. Už pri vstupe do areálu boli vyve-
sené oznamy a upozornenia o dezinfek-
cii, kedy nosiť rúško či v ktorej triede sa 
budú učiť. „Už som sa veľmi tešila do 
školy, lebo už sú tu aj kamoši a už som sa 
doma aj nudila,“ prezradila Kaja. „Naj-
prv som sa tešil, potom nie, keď nám 
oznámili, že už ideme, tak moc nie, ale 
teraz sa už zasa teším,“ mal v problema-
tike konečne jasno Samuel. „Ja som to 
najprv veľmi neriešil, potom sa hovorilo, 
že kto chce, tak pôjde, tak ma mamina 
dala a už som proste musel. Nebude to 
zlé, veď v pohode, len problém bude asi 
s tým vstávaním,“ konštatoval s úsme-
vom Andrej.

Rodičia boli s rozhodnutím otvoriť 
školy, aby sa deti nielen dostali do ko-
lektívu, ale si aj zopakovali nejaké uči-
vo, spokojní. „Syn už sa tešil, lebo už mu 
chýbali kamaráti veľmi. Doma je síce 
fajn, ale tá škola chýba, pani učiteľka mu 

chýbala a všetci tí kamoši,“ bol s otvo-
rením školy a radosťou syna spokojný 
otec Juraj. „Ja osobne som za to, aby tie 
deti išli do kolektívu. Ja som to videla 
na svojich deťoch, že proste ten kolektív 
im chýba a tá psychika detská je taká, že 
potrebovali ísť. Ja viem, že už to o tom 
učení nejak nebude, ale nech sú deti spo-
lu,“ vyjadrila spokojnosť aj mamička 
Petra. „Všetky hygienické zásady, ktoré 
boli navrhnuté, sme do poslednej bodky 
naplnili. Decká sa – niektoré s radosťou, 
niektoré s obavami – vracajú skoro po 
troch mesiacoch do školy. Tento prvý deň 
bude taký naozaj hravý, aby sa obozná-
mili s novým prostredím, pretože niekto-
ré deti z prvej budovy boli presunuté do 
druhej budovy. Všetko je pripravené, de-
zinfekcia rúk, meranie teploty a ja pevne 
verím, že to spoločne zvládneme,“ bol na 
prvý deň po troch mesiacoch pripravený 
aj riaditeľ základnej školy Eduard Lacko. 
„Od dnešného dňa začína prevádzka aj 
nášho školského stravovacieho zariade-
nia. Na základe usmernenia regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva, hlavného 
hygienika a ministerstva školstva sme za-
bezpečili dezinfekčné prostriedky, upra-
vili sme stoly podľa ich pokynov, aby 
bola zabezpečená prevádzka a dodržia-
vanie všetkých hygienických opatrení,“ 

doplnila informácie 
vedúca školskej je-
dálne Jana Dičéro-
vá.

Základnú školu 
od 1. júna navšte-
vovali len žiaci od 
1. po 5. ročník, aj to 
nepovinne. Na vyu-
čovanie bolo prihlá-
sených 151 žiakov, 
čo je viac ako 70% 
detí.

ML
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Deti opäť v škole

Aktuality z obce
Katolícka cirkev slávila vo štvrtok 

11. júna 2020 sviatok Najsvätejšieho 
Kristovho tela a krvi, ľudovo nazýva-
ného Božie telo. Sviatok je oslavou 
daru eucharistie a úcty k Spasiteľovi. 
Tradičná procesia k oltárikom sa usku-
točňuje v našej farnosti vždy v prísluš-
nú nedeľu po tomto sviatku. Veriaci sa 
preto v nedeľu 14. júna zišli najprv na 
svätej omši vo farskom kostole, ktorú 
celebroval kaplán našej farnosti Ľuboš 
Utekal. Potom sa veriaci spolu s kňa-
zom za účasti močenských dobrovoľ-
ných hasičov a hudobného sprievodu 
dychovej hudby Močenská kapela vy-
brali na slávnostnú procesiu do parku 
pred kostolom. Kaplán Utekal symbo-
licky znázorňoval pamiatku nosením 
monštrancie s kúskom premeneného 
chleba. Procesia sa postupne  zasta-
vovala  pri oltároch symbolizujúcich 
svetové strany, ktoré mali predstavo-
vať ľudí prichádzajúcich zo všetkých 
kútov obce.

V uplynulých dňoch vyšla nášmu 
rodákovi biskupovi Mons. Fran-
tiškovi Rábekovi nová kniha pod 
názvom Tajomstvo Zoborského 
kláštora. Ide o historický román 
situovaný do 10. storočia, teda 
do obdobia pôsobenia svätých Cy-
rila, Metoda a Gorazda. Autor vy-
chádzal z faktov, konkrétnych miest 
a udalostí, ktoré zasadil do pútavé-
ho deja. Príbehom v knihe čitateľa 
sprevádza kráľ Svätopluk a svätý 
Gorazd. Biskup Rábek bude knihu 
prezentovať aj počas festivalu Go-
razdov Močenok a v blízkej budúc-
nosti budú mať možnosť požičať si 
ju aj čitatelia našej knižnice.
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Základná škola Močenok sa 
v marci 2020 zapojila do štvrtého 
ročníka Zamestnaneckého granto-
vého programu Nadácie ZSE. Jeho 
ambíciou je podporovať komunitné 
a verejnoprospešné aktivity zamest-
nancov, ktorí popri svojej práci a po-
vinnostiach majú záujem angažovať 
sa v prospech svojej komunity. A pre-
to vďaka zamestnankyni M. Poláčko-
vej sa naša škola úspešne uchádzala 
o grant s projektom pod názvom Roz-
čítajme detičky.

Projekt mal za cieľ v tejto „počítačo-
vej dobe" viesť žiakov 1. stupňa k láske 
ku knihám, ktoré nielen rozvíjajú vedo-
mosti a slovnú zásobu žiakov, ale aj ich 
fantáziu a predstavivosť. V mimočítanko-
vom čítaní žiaci spoločne čítajú v škole aj 
doma knihy primerané ich veku, ktoré sú 
im zábavou a poučením. 

V školskej knižnici 1. stupňa  boli za-
staralé a opotrebované knihy, ktoré žiaci 
využívajú na hodinách čítania a dramatic-
kej výchovy už dlhé roky. Vďaka finanč-
nej podpore Nadácie ZSE mohla škola 
zakúpiť  nové knihy v hodnote 400 €. 
Tak sa staré knihy, ktoré čítali ešte rodičia 
žiakov, mohli vymeniť za knihy nového 
vydania. Napríklad: Rozprávky o psíčko-
vi a mačičke, Danka a Janka a CD nosič. 
Novšiu literatúru reprezentujú knihy : Ve-
selí prváci, Dočítania, decká!

Na policiach školskej knižnice  
našlo miesto 100 nových kníh, ktoré 
poslúžia na pozdvihnutie čitateľskej 
gramotnosti  žiakov a prispejú tak 
k väčšiemu „rozčítaniu'' detí Základnej 
školy Močenok.

učiteľka Renáta Urbániková

Počas uplynulých dní boli v priesto-
roch základnej školy vymenené svietidlá 
za LED svietidlá s vysokou svietivos-
ťou. „Na ostatnom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva poslanci prerokovali aj 
zmenu rozpočtu a v tejto zmene schvá-
lili výdavok na zmenu osvetlenia v 2. 
a 3. budove základnej školy a v školskej 
telocvični. My sme podklady mali vyro-
kované už na začiatku februára, to zna-
mená v čase, kedy ešte nenastali zmeny 
v príjmoch obce na podielových daniach 
v súvislosti so šírením koronavírusu. 
Vysúťažili sme veľmi dobrú ponuku. 
Rozhodli sme sa zrealizovať rekonštruk-
ciu tohto osvetlenia, aby sme zlepšili 
podmienky pre žiakov, pedagógov, ale 
aj ostatných zamestnancov. Už v pred-
chádzajúcom období sa nám podarilo 
urobiť rekonštrukciu osvetlenia v prvej 

budove, a preto nám tak logicky vyvstá-
valo, že by bolo vhodné, aby všetci žiaci 
v škole mali rovnaké alebo podobné pra-
covné podmienky. Aj preto sme sa roz-
hodli túto investíciu zrealizovať,“ infor-

moval o projekte starosta obce Roman 
Urbánik. „Som veľmi rád, že v druhej 
a tretej budove došlo k výmene osvet-
lenia. V prvej budove už sme mali túto 
výmenu absolvovanú, ušetríme finančné 
prostriedky, som o tom presvedčený. Sú 
to najmodernejšie LED-ky, ktoré svietia 
oveľa lepšie ako tie staré. V telocvični 
boli tiež vymenené svetlá a teraz máme 
naozaj veľmi dobré svetelné podmien-
ky. Veľmi pekne ďakujem,“ bol s výme-
nou spokojný riaditeľ základnej školy 
Eduard Lacko.  Obec za výmenu desia-
tok svietidiel vo všetkých triedach, zbo-
rovniach a kabinetoch dvoch pavilónov 
školy a výmenu svietidiel v telocvični 
a všetkých miestnostiach tejto budovy  
zaplatila spolu 21 000 eur.

ML

Úspešný projekt

Zrekonštruované osvetlenie v základnej škole
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V bežnom kalendári sa pri dátume 
25. máj uvádza pomerne zriedkavé krst-
né meno Urban. S bežným kalendárom 
v tomto prípade korešponduje aj katolíc-
ky. „V tento deň si uctievame aj svätého 
Urbana. Sme zvyknutí, že toto meno je 
spájané s vínom a s požehnávaním no-
vých vinohradov a pripomíname si práve 
v tento deň svätého Urbana a modlíme 
sa za to, aby svätý Urban ochraňoval 
vinohrady,“ pripojil sa k spomienke de-
kan Peter Michalov. Tradičná svätá omša 
pred Kaplnkou svätého Urbana vo vino-
hradoch sa v tomto roku z dôvodu dodr-
žiavania ochranných opatrení  nemohla 
uskutočniť. Napriek tomu sa kňazi v na-
šej farnosti dekan Michalov a kaplán Ute-
kal modlili k svätému Urbanovi a prosi-
li ho o ochranu viníc a ostatnej úrody. 
„Z jeho životopisu sa dozvedáme, že sv. 
Urban sa raz skryl vo vinohrade pred 
prenasledovaním a práve táto situácia 
mu zachránila život a stal sa ochrancom 
vinohradov. Neskôr však zomrel ako mu-
čeník. My sa k nemu modlievame, pro-
síme ho, aby ochraňoval naše vinohrady 
od rozličných pohrôm, aby ich chránil, 
aby sme mu mohli potom poďakovať na 
konci roka za dobrú úrodu,“ doplnil de-
kan Michalov.

ML

Sviatok svätého Urbana
V sobotu 13. júna 2020 sa v Kostole 

sv. Gorazda v Nitre na Klokočine usku-
točnila kňazská vysviacka diakonov 
Nitrianskej diecézy. Nitriansky biskup 
Mons. Viliam Judák vysvätil štyroch 
kňazov – Júliusa Nemčeka, Martina 
Sedláčka, Andreja Šimoneka a Mo-
čenčana Patrika Lenčéša. „Pripravoval 
som sa na to štúdiom katolíckej teoló-
gie 7 rokov, štyri roky ako externista 
a tri roky ako bohoslovec. Túžil som 
po tom už od malička, už na základnej 
škole som nad tým uvažoval, takže je 
to naozaj také splnenie môjho sna, že 
som Kristovým kňazom a že budem 
pôsobiť vo farnosti. Konkrétne budem 
pôsobiť vo farnosti Trenčín-Orecho-

vé,“ prezradil Patrik Lenčéš. Náš občan 
Patrik tak bude pôsobiť ako kaplán vo 
farnosti v Trenčíne a napriek tomu, že 
práve skončil štúdiá teológie, sa vôbec 
nechystá prestať so sebavzdelávaním. 
„Ak mi to bude dovoľovať čas, tak by 
som chcel študovať ďalej filozofiu, kto-
rú som študoval ešte pred nástupom do 
kňazského seminára,“ doplnil Patrik 
Lenčéš svoje plány do budúcnosti. Pat-
rikove primície sa uskutočnia vo Far-
skom kostole sv. Klimenta v Močenku 
4. októbra 2020 o 10.30 hod.

V jeho novom pôsobisku a celom 
kňazskom živote mu prajeme veľa Bo-
žieho požehnania.

ML

Močenok má ďalšieho kňaza

Po odznení koronakrízy sa opäť ob-
novilo pravidelné mesačné stretávanie 
kňazov dekanátu – rekolekcie. Prvé 
rekolekčné stretnutie sa uskutočnilo 
symbolicky v sídle dekanátu v Močen-
ku. „Stretnutie pozostáva z dvoch ta-
kých hlavných častí, najprv je tá časť, 
ktorá sa odohráva v kostole, a to je 
adorácia pred najsvätejšou eucharis-
tiou a potom je to svätá omša. Ďalšia 
časť je na fare, kde čítame príhovor 
pána biskupa, máme duchovnú pred-
nášku a organizačné pokyny ohľadom 
spoločných svätých spovedí a iných 
vecí, ktoré treba riešiť v rámci dekaná-
tu. Záver je neoficiálna časť, rozhovor 
kňazov, ktorý sa nesie v priateľskom 
duchu,“ oboznámil nás s programom 
farár farnosti Kolíňany Tomáš Kürthy.

Na rekolekciách sa v jednotlivých  
11 farnostiach dekanátu stretávajú všet-
ci kňazi dekanátu, dohromady ich je 15. 
„Rekolekcia sa vždy koná v inej farnos-
ti dekanátu a po dlhšej dobe a odluke, 

Kňazské rekolekcie v našej farnosti
keďže bol ko-
ronavírus, sme 
sa stretli práve 
v Močenku. Re-
kolekcia sa zača-
la, samozrejme, 
pobožnosťou, kde 
sme prosili za 
nové kňazské po-
volania, pokračo-
vala sv. omšou, 
ktorou sme tiež 
prosili za nové 

kňazské povolania a potom sme riešili 
riadenie jednotlivých farností,“ doplnil 
dekan dekanátu Peter Michalov. 

Počas letných prázdnin sa rekolek-
cie nekonajú, a tak by sa malo najbliž-
šie stretnutie uskutočniť v septembri 
vo farnosti Ivanka pri Nitre.

ML
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Moderné technológie v ostatnom 
období intenzívne hýbu svetom a mno-
ho ľudí ich aktívne využíva. Medzi tie, 
ktoré nepoužíva väčšina ľudí, ale skôr 
nadšenci, patria drony. Bežne používané 
drony, ako ich všetci poznáme, patria do 
kategórie diaľkovo riadených lietadiel. 
Tie sú definované ako lietadlá spôsobilé 
lietať bez pilota a sú riadené z riadiacej 
stanice, ktorá nie je umiestnená na palu-
be tohto lietadla. Najčastejšie ide o drony 
s hmotnosťou do 1 kg, maximálne 20 kg 
a 4 vrtuľami, teda takzvané kvadrakop-
téry. „Vo všeobecnosti je možné povedať, 
že s dronmi, ktoré sú ľahšie ako 900 g, je 
možné lietať v zastavanom území obce 
tak, aby neboli prelietavané zhromaždiská 
ľudí na voľnom priestranstve, napríklad 
počas koncertov, demonštrácií a podobne. 

Používanie dronov

V našej obci je už celé roky nastavený 
pravidelný vývoz smetných nádob na od-
pad. Najprv to boli iba vývozy komunál-
neho odpadu, ale s nástupom separácie sa 
pridali aj vývozy kontajnerov na jednot-
livé druhy triedeného odpadu – z domác-
ností konkrétne papiera, plastov a biolo-
gicky rozložiteľného odpadu. Ostatný zber 
biologicky rozložiteľného  odpadu však 
spoločnosť zodpovedná za vývoz označila 
za problémový. Pracovníci totiž zistili, že 
niektoré 1 100 litrové kontajnery patriace 
k bytovým domom v Ulici Andreja Hlinku 
obsahujú odpad, ktorý nie je rozložiteľný 
na kompostovisku a do zbernej nádoby 
rozhodne nepatrí. „Je to v zásade nepríjem-

ná situácia pre nás všetkých, ale v prvom 
rade pre tých občanov, ktorí majú takéto 
nádoby. Stalo sa to v Ulici Andreja Hlinku 
na bytovkách a ja by som chcel aj touto 
cestou poprosiť všetkých, aby naozaj dô-
sledne dodržiavali separáciu, to znamená 
do nádob vkladali len to, čo do nich naozaj 
patrí. Pri náhodnej kontrole sa bude aj » 

Separovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu pokrivkáva

Oznamy
Oznamujeme občanom, že do zber-

ného dvora zeleného odpadu môžu 
odpad priniesť iba občania obce Moče-
nok, ktorí sa musia pracovníkovi dvo-
ra preukázať občianskym preukazom. 
Zberný dvor je otvorený každú stredu 
a sobotu v čase od 14.00 do 17.00 hod. 
Zberný dvor bude napojený na kame-
rový systém. 

Pripomíname občanom, že elek-
troodpad – nerozobraté staré a po-
kazené práčky, televízory, rádiá, vy-
sávače, počítače a podobne – môžu 
bezplatne odovzdať v zberni dru-
hotných surovín v Úzkej ulici počas 
celého roka v čase otváracích hodín 
prevádzky.

S dronmi ťažšími 
ako 900g je možné 
lietať mimo za-
stavaného územia 
obce a vo vzdiale-
nosti väčšej ako 50 
m od nezúčastne-
ných osôb,“ uvied-
la nás do proble-
matiky hovorkyňa 
Dopravného úradu 
v Bratislave Eva 
Oravcová.

Medzi základné podmienky patrí, že 
s dronom sa nesmie lietať v noci alebo 
v hustej hmle, nesmú sa ním prevážať 
tovary či osoby, dron môže lietať do ma-
ximálne 120 metrov nad úrovňou zeme 
a do vzdialenosti najviac 1 000 metrov 

od osoby, ktorá ho 
riadi. Táto osoba 
s ním musí mať 
zároveň stály vizu-
álny kontakt. „Pre 
rekreačné a špor-
tové lety s dronom 
s hmotnosťou men-
šou ako 25 kg nie 
je potrebné žiadne 
povolenie, je po-
trebné iba dodržať 
pravidlá lietania 
určené rozhodnu-
tím Dopravného 
úradu č. 1/2020. 

Povolenie je potrebné iba v prípade 
komerčných letov, to znamená letov za 
odplatu, alebo v rámci podnikateľskej 
činnosti a v prípade rizikových letov,“ 
spresnila Eva Oravcová.  

V prípade, že majiteľ dronu ho po-
užíva na vykonávanie leteckých prác, 
teda na podnikateľské účely, je povin-
ný vykonať zápis dronu do evidencie 
lietadiel spôsobilých lietať bez pilota 
na dopravnom úrade. K tomu prináleží 
aj teoretické a praktické preskúšanie. 
„Keďže z pohľadu zákona sa dron 
v súčasnosti považuje za lietadlo, na 
jeho prelet nad nehnuteľnosťou v zá-
sade nie je potrebný súhlas jej vlast-
níka, avšak ak majú občania podo-
zrenie z porušovania súkromia alebo 
bezpečnostného ohrozenia dronom, je 
potrebné privolať hliadku policajného 
zboru,“ doplnila Oravcová.
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prvý raz a aj samu seba som prekvapila, že 
mi to celkom dobre išlo, a páči sa mi to, 
nabudúce, keď dožijem, prídem,“ poveda-
la nám s úsmevom víťazka Júlia Uhrová. 

V mužskej kategórii sa stal víťazom 
Štefan Bleho, ktorý už s petangom nejaké 
skúsenosti má. ,,Minulý rok sme skúšali 
hrať a tam sa mi podarilo vyhrať. Mám 
petang aj doma, ale nehral som od vla-
ňajška. Je to o šťastí, lebo bolo nás dosť 
chlapov aj žien, a bola veľká konkuren-
cia. Mal som šťastie, ináč všetci dobre 
hrali,“ tešil sa z výhry v silnej konkuren-
cii Štefan Bleho.

Jednota dôchodcov Slovenska zorga-
nizovala podujatie pre všetkých seniorov 
z obce a stretlo sa tu viac ako dvadsať 
nadšencov petangu a ich priateľov. Nie-
ktorí súťažili, iní ich povzbudzovali. „Ja 
sa veľmi teším, že nám aj počasie vyšlo 
a v takomto počte sme sa stretli. Očaká-
vali by sme možno väčšiu účasť, ale aj 
tak je to veľmi pekné stretnutie a myslím 
si, že každý si prišiel na svoje, potešil sa 
zo športových výkonov a vôbec z toho, 

že sme sa stretli a môžeme sa spolu po-
rozprávať a potešiť sa,“ bola s priebehom 
podujatia spokojná predsedníčka ZO JDS 
Marta Nováková. Podujatie navštívil aj 
starosta obce Roman Urbánik, sám si 
vyskúšal, či je jednoduché trafiť cieľovú 
guľku alebo nie. „Chcem sa poďakovať 
všetkým, ktorí pripravili toto podujatie. Je 
to vlastne prvé podujatie po opatreniach, 
ktoré nám zrušili spoločenský život. Na 
druhej strane disciplinovanosť všetkých 
nám priniesla to, že sme v Močenku pre-
šli cez koronavírus bez vážnejších prob-
lémov, no a dnešný deň, kedy Jednota 
dôchodcov spolu s obcou Močenok zor-
ganizovala toto podujatie, bol, myslím, 
príjemne stráveným popoludním tu v are-
áli kultúrneho strediska,“ myslí si starosta 
Roman Urbánik. 

Víťazi prvého ročníka turnaja sú teda 
známi a všetci spoločne sa už tešia na na-
sledujúci ročník nenáročného a zábavné-
ho podujatia.
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V utorok 23. júna 2020 sa po dlhom 
čase neorganizovania spoločenských pod-
ujatí konal 1. ročník turnaja seniorov v pe-
tangu. Podujatie zorganizovala Základná 
organizácia Jednoty dôchodcov Sloven-
ska v Močenku v spolupráci s obcou na 
petangovom ihrisku v areáli kultúrneho 
strediska. Súťažili osobitne ženy a oso-
bitne muži. Mnohí z nich si hru vyskúšali 
pred turnajom po prvý raz, napriek tomu 
súťažili s radosťou a nadšením. V ženskej 
kategórii najpresnejšie mierila na drevenú 
cieľovú guľku, tzv. prasiatko, a nazbierala 
najviac bodov Júlia Uhrová, ktorá sa tak 
stala víťazkou 1. ročníka turnaja. „Som tu 

Konal sa prvý petangový turnaj

»  v budúcnosti opakovať to, že takýto od-
pad zostane nevyvezený,“ komentoval si-
tuáciu starosta obce Roman Urbánik.

V zásade majú občania, v tomto prípa-
de obyvatelia bytového domu, dve mož-
nosti – vytriediť odpad a z kontajnera od-
strániť to, čo tam nepatrí, aby mohol byť 
vyvezený ako biologicky rozložiteľný od-
pad, alebo ho pri najbližšom zvoze nechať 
vysypať ako komunálny odpad, čím sa 
však o desiatky či stovky kilogramov zvý-

ši objem vyvezeného komunálneho odpa-
du, za ktorý platíme najvyššie poplatky. 
Možno by stálo za uváženie nejakým spô-
sobom voľne prístupné kontajnery priná-
ležiace k bytovým domom zamknúť, aby 
do nich nemohli iní nezodpovední občania 
vysýpať to, čo tam nepatrí. V prípade, že 
problém spôsobili obyvatelia bytového 
domu, ktorému kontajner patrí, zrejme ani 
zamykanie nepomôže.

ML
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O močenské talenty z liahne futbalového klubu je záujem
Majstrovská sezóna 2019/2020 skon-

čila z dobre známych dôvodov aj pre 
hráčov močenského futbalového klubu. 
Po trojmesačnom futbalovom celibáte 
majú však teraz ešte väčšiu chuť športo-
vať v kolektíve, so svojimi spoluhráčmi, 
na štadióne, kde to vedia najlepšie. Svoje 
o tom vedia tréneri, ktorí sa im snažia po 
športovej stránke odovzdať čo najviac 
a sledujú na ihrisku, obrazne povedané, 
každý jeden ich krok. V Močenku sa dl-
hodobo venujú výchove mládeži a sku-
točnosť, že po vynútenej pauze od fut-
balu sa vrátila na tréningy každá jedna 
lastovička, teší nielen ich, ale i vedenie 
klubu.

K príprave na novú sezónu ale neod-
mysliteľne patrí aj prestupové obdobie. 
To aktuálne začalo 1. júla. Počas neho 
príde vždy k nejakým výmenám hráčov 
medzi jednotlivými klubmi. A pozor-
né oko na talenty, neraz ešte len zakry-
té rúškom nesmelosti, neznalosti alebo 
proste iba mladosti, majú nielen funkci-
onári Močenka. Počas jesene a následne 
i zimnej halovej sezóny dokazovali naj-
mä mladšie ročníky, že ich je v „dedin-
skom futbale“ tak trocha škoda. Všimli 
si to už aj tréneri a predstavitelia popred-
ných klubov v regióne a postupne začali 
rozhadzovať siete do vôd močenského 
futbalového klubu. Ešte na jar si našiel 
angažmán v prvoligovom FC ViOn Zla-
té Moravce veľmi šikovný Adam Packa, 
hrajúci vo vekovej kategórii do 14 ro-
kov. Spolu s ním tam začal absolvovať 
tréningy aj o rok mladší odchovanec 
nášho FK  – Damian Biliczký, ktorý je 
síce materským hráčom Slovana Duslo 

Šaľa, no bez preháňania možno povedať, 
že futbalovo vyrástol práve pod vedením 
trénera Vrbu. Chalanom však zaujímavú 
skúsenosť zmerať si sily s najlepšími na 
Slovensku prekazila pandémia a doteraz 
tak vo svojom novom pôsobisku neodo-
hrali ani jeden zápas. Ešte spomeňme, že 
ako tretieho do partie najnovšie oslovili 
na Žitave aj Adama Hippa, ktorý oblie-
ka močenský dres už od malička. Pocta, 
ktorá poteší. Či?

Asi žiaden tréner či manažér klubu 
sa neraduje, keď mu z klubu odchádzajú 
opory mužstva. No na druhej strane ten, 
kto zo srdca chce pre svojho zverenca 
to najlepšie, aby jeho hráč využil šancu 
dostať sa futbalovo na vyššiu úroveň, 
dozaista mu v tom nebude brániť. Tomu, 
kto čosi o prestupovom poriadku SFZ 
(Slovenský futbalový zväz) vie, napad-
ne možnosť využiť tzv. „striedavý štart“. 
To je v skratke forma príslušnosti hráča 
k dvom klubom súčasne, kedy môže za 

určitých podmienok hrať počas sezóny 
prakticky za dva rozdielne kluby. Jed-
noducho povedané, materský klub takto 
môže svojho odchovanca poslať vy-
skúšať si to „do lepšieho“. V súvislosti 
s klubom Zlatých Moraviec je tu však 
jeden háčik. Nesmie ísť o mužstvo, ktoré 
účinkuje v prvej lige. Dokonalé  riešenie 
sa tu nenájde ľahko. Navyše cestovanie 
do mesta, ktoré je predsa len dosť „od 
ruky“, či výber strednej školy zohráva 
pri rozhodovaní taktiež podstatnú rolu. 
Do novej sezóny tak majú Adamovia 
a Damian zatiaľ stále všetko otvorené.

Ďalšia várka benjamínkov sa už ne-
jaký ten piatok aklimatizuje v druholi-
govom kádri Horných Salíb. A to veľ-
mi úspešne. Ťahúň močenskej U13-ky 
Miloš Bleho ním môže byť aj v novom 
pôsobisku. Za starších žiakov sa po jeho 
boku pripravuje na tréningoch Jakub 
Žiška. Ten, rovnako ako Damian, začal 
kopať do lopty v domácej Šali, no futba-
lovo pookrial až v Močenku.

Pri zmienke o šalianskom klube, 
s ktorým má ten náš istú formu spoluprá-
ce, je treba povedať ešte jednu podstatnú 
vec. Začiatkom júna bol oslovený tréner 
našich žiakov a seniorov Gabriel Vrba 
s ponukou viesť tím starších žiakov prá-
ve u „chemikov“. Hodenú rukavicu pri-
jal a spolu s ním si pod svoje krídla berie 
na striedavý štart syna Lukáša Vrbu, Pat-
rika Bucha, Dávida Minárika, Martina 
Devátha a Samuela Dobaia. „V Šali by 
som chcel dať možnosť našim šikovným 
futbalistom z ročníka 2006 na striedavý 
štart. V podstate aj moje trénovanie je 
také striedavé. Jeden tréning týždenne 
však vždy absolvujem s chlapcami U13 
a U15 v Močenku. S nimi budem chodiť 
aj na zápasy, pokiaľ mi to program dovo-

Päticu hráčov mladších žiakov mnohí zaregistrovali na halovom turnaji v Nitre.

Kategóriu prípraviek tvorí široký káder, v ktorom možno nájsť viacero futbalových klenotov.
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Pandémia koronavírusu zatvorila 
okrem iného aj všetky športoviská. Zna-
menalo to prerušenie množstva súťaží, 
zrušenie najrôznejších športových podu-
jatí či obmedzenie prípravy vrcholových 
športovcov. Dotklo sa to, samozrejme, 
aj športových klubov v našej obci. Dva 
najväčšie – hádzanársky a futbalový klub 
však už vďaka uvoľňujúcim sa opatre-
niam koncom mája rozbehli tréningový 
proces. „Tento rok sme súťaž nedokonči-
li kvôli koronavírusu. Chvíľu platili prís-
ne opatrenia, teraz sa to už trošku roz-
bieha a od minulého týždňa nám trénujú 
deti, ženy by mali začať trénovať tento 
týždeň. Už som podpisoval prihlášky do 
súťaží od septembra, ktoré by sa mali 
normálne konať a mali by štartovať tak 
ako klasicky každý rok. Pevne verím, 
že to bude bez obmedzenia. Tréningy 
sú teraz s miernym obmedzením, samo-
zrejme, základy hygieny sa dodržiavajú. 
Toalety, šatne a sprchy, tam by sa deti ani 
ženy zdržiavať nemali, ale inakšie obme-
dzenia nebudú. Pevne verím, že od sep-
tembra začneme naozaj bez obmedzení 
a budú sa môcť prísť pozrieť aj diváci,“ 
konštatoval prezident Hádzanárskeho 
klubu Močenok  Jaroslav Tóth. Znamená 
to, že ani detské súťaže, ani ženská liga 
vlastne nemá aktuálne výsledky jarnej 
časti, čo sa zrejme ešte nestalo. Rovnako 

sú na tom futbalisti. „Táto 10-týždňová 
pauza neprišla vhod najmä našim naj-
mladším kategóriám, pretože halovú se-
zónu sme mali veľmi dobre rozbehnutú. 
V turnajoch, ktoré organizoval OBFZ 
v Nitre pre najmladšie kategórie, sa nám 
podarilo zvíťaziť v kategórii U9 a U13, 
U11 obsadila 2. miesto. Chlapci boli od-
hodlaní dokazovať, že sú najlepší spome-
dzi okresov Šaľa, Nitra a Zlaté Moravce 
počas celej jarnej súťaže, žiaľ, koronaví-
rus im to nedoprial,“  smutne konštatoval 
prezident Futbalového klubu Močenok 
Miloš Bleho . „Po 2,5 mesiaci sme sa 
konečne mohli vrátiť na tréning. Trošku 
sme mali obavy z tých najmenších, že či 
po takej dlhej dobe nespohodlneli, či sa 
zapoja do tréningového procesu, ale naše 
obavy sa, našťastie, nepotvrdili. Deti sa 
tešia na zápasy a na tréningy, hoci mo-
mentálne len tie tréningy. Máme prísľub, 
že nejaké zápasy sa budú môcť odohrať, 
ale len v nesúťažnej podobe. Takisto Ob-
lastný futbalový zväz v Nitre by chcel 
zorganizovať v lete nejaké turnaje, tých-
to by sme sa radi zúčastnili.“ Z jarnej 
časti futbalových súťaží nikto nevypadol 
a nikto nepostúpil do vyššej súťaže. Fut-
balisti sa s entuziazmom vrhli do trénin-
gov, takže v novom ročníku súťaže môžu 
ukázať svoje kvality.
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Športové kluby začali trénovať

lí. V tomto smere mi pri práci so žiakmi 
bude vypomáhať Radoslav Dicsér, za čo 
mu srdečne ďakujem,“ vysvetlil situáciu 
tréner Vrba.

A nemôžeme zabudnúť ani na tých 
najmenších. Vekom stále iba príprav-
kári Filip Šarközi a Patrik Tóth upútali 
svojimi výkonmi pozornosť činovníkov 
FC Nitra. Ani tu ešte nepadla definitíva, 
kam povedú ich kroky v najbližšej bu-
dúcnosti. Každopádne, je chválihodné, 
že pri rozhodovaní o ich futbalovom 
osude myslia stále aj na klub, v ktorom 
vyrastali.

Po uvoľnení opatrení proti šíreniu 
koronavírusu sa začalo s futbalom aj vo 
výberoch najlepších futbalistov spadajú-
cich pod záštitu Oblastného Futbalové-
ho Zväzu v Nitre. Rozbehli sa kategórie 
U9 a U11, teda mladších a starších prí-
praviek. Potešením pre klub a uznaním 
kvalitne odvádzanej práce pri našej 
U11-tke bola nominácia Martina Žišku 
za kormidlo trénera výberu mladších prí-
pravkárov. Hoci má toho tréner a okrem 
iného aj učiteľ telesnej výchovy na gym-
náziu v Šali momentálne viac ako dosť, 
rozhodol  sa ponuku prijať a s plným 
odobrením kolegov v brandži doň so 
sebou zobral aj štyri pýchy močenského 
kádra. O post najlepšieho brankára v ob-
lasti bude bojovať Filip Straňák a v poli 
pred ním sa budú presadzovať Patrik 
Tóth, Filip Lenčéš a – teraz zbystrite po-
zornosť – spolu s ním aj jeho sestra a zá-
roveň dvojička zo štvoričiek Michaela 
Lenčéšová! Výber ObFZ Nitra môžeme 
momentálne často vidieť či už trénovať, 
alebo aj hrať prípravné zápasy aj na do-
mácom štadióne.

Na post trénera najlepších hráčov 
v regióne, a to konkrétne v kategórii 
starších žiakov, bol oslovený aj Gabriel 
Vrba. Z vyššie objasnených dôvodov 
musel ponuku odmietnuť. 

Na zväze v Nitre sa rozhodli rozbeh-
núť prípravu aj pre výber starších prípra-
viek. Aj tu má Močenok svoje želiezka 
v ohni. Do záverečnej, užšej nominácie 
sa majú šancu dostať rovnako až štyria 
domáci hráči. Po góloch vždy hladní 
útočníci Filip Šarközi s Lukášom Var-
gom a perspektívni obrancovia Lukáš 
Klinka so Sebastiánom Rábekom.

Atraktívne výjazdy nitrianskych de-
legácií na medzinárodné turnaje sú ten-
to rok už azda len zbožným prianím.  
O futbal sme však, našťastie, neprišli. 
A teda ani o talent, ktorý má v kopač-
kách nejeden náš hráč. Súťaž klope na 

dvere a onedlho vybehnú na trávnik 
všetky družstvá v novom zložení. My sa 
môžeme spoľahnúť na to, že do každého 
zápasu pôjdu s odhodlaním vyhrať a po-
tešiť výkonmi prihliadajúce obecenstvo. 
Želajme všetkým močenským futbalis-

tom, ktorí na sebe poctivo pracujú, aby 
sa im to, čo do futbalu vkladajú, vrátilo 
v podobe výborných výsledkov, neza-
budnuteľných zážitkov a najmä úprimnej 
radosti z tohto krásneho športu.

Matej Šimko

Ihrisko na Športovej ulici sa stáva na čas dejiskom prípravy najlepších prípravkárov v okolí.
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Dám do prenájmu 2-izbový byt v Močenku.
Tel. č.: 0950 329 906

0905 321 801 • 0907 321 801 • bera.bencik@gmail.com

  BERA, s. r. o.
PRERÁBATE? STAVIATE? UPRATUJETE? 
POMÔŽEME VÁM ZBAVIŤ SA AKÉHOKOĽVEK ODPADU!

ODVOZ, LIKVIDÁCIA ODPADU NA SKLÁDKU→
 • STAVEBNÝ • ZÁHRADNÝ – BIO • SEPAROVANÝ • KOMUNÁLNY – MIEŠANÝ • VEĽKOOBJEMOVÝ

NALOŽENIE ODPADU
 • RUČNE, ALEBO MECHANIZMOM – UNC NAKLADAČ, BAGER, MINIBAGER

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ 
PRÁCE S BAGROM

→ ←
PREPRAVA KONTAJNERMI→

DOM za cenu POZEMKU
RD v Hornej Kráľovej, pozemok 1 004 m² (17×56). 
Zastavaná plocha 127 m². Skolaudovaný v 70-tych 
rokoch, čiastočná rekonštrukcia. 
Vhodné aj na stavbu druhého RD. 
Cena: 69 900 €
Informácie: 0907 321 801

Spoločnosť TÓTH s.r.o. obsadzuje na svojej 
prevádzke Močenok tieto pracovné pozície:
- predavač-skladník, požadované stredoškolské 
vzdelanie
plat: 550-750 eur/mesiac
- asistent nákupu a predaja, požadované stredoškol-
ské alebo vysokoškolské vzdelanie
plat: 750-950 eur/mesiac
Žiadosti so životopisom zasielajte na e-mail: 
tothm@tothsk.sk
alebo osobne na adresu Nitrianska 1 203, Močenok
Viac informácií o ponuke na tel. č.: 0903 405 875  
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Dňa 1. júna 2020 uplynulo 50 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš milo-
vaný otec Jozef Flammich.
S úctou a láskou spomínajú deti Jo-
zef, Štefánia, Darina, Helena, Mi-
chal a Alena.

Odišiel si navždy, niet ťa viac medzi nami,
ale v našich srdciach zostávaš stále s nami!
Dňa 21. augusta 2020 si pripomenie-
me už tretie smutné výročie, čo nás 

navždy opustil náš mi-
lovaný manžel a otec 
Jozef Lenčéš. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spo-

mienku. Smútiaca rodina.

Prinášame biele ruže, 
majú biele lupienky,
my sme do nich vložili 
všetky naše spomienky.
Na hrob ti ich vkladáme, 
je v nich drobná rosa
a každá tá kvapka rosy, 
to je naša slza.

Dňa 14. mája 2020 nás 
vo veku 89 rokov na-
vždy opustila naša dra-
há mama, babka a pra-
babka Anna Boháčová.

Smútiace dcéry Anka, Milka a syn 
Ján s rodinami.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary.

Dňa 19. júna 2020 
sme si pripomenuli 
nedožitých 100 ro-
kov od narodenia 
Františka Kohúta.
S úctou a láskou spomínajú synovia 
a dcéra s rodinami.

Dňa 23. júna 2020 
uplynuli už tri smut-
né roky, odkedy sme sa 
navždy rozlúčili s mi-
lovaným manželom 
a otcom Miroslavom Straňákom.
S láskou spomínajú manželka a sy-
novia.

SMÚTOČNÉ OZNAMY

KAMENÁRSTVO
MGS Granit s.r.o. 

Mlynská 462, MO�ENOK
(budova Zdravotného strediska)  
tel.: 0902 709 552

pomníky ￭ hroby ￭ nápis. dosky
�elezobetónové základy 

likvidácia starých hrobov
lampy ￭ vázy ￭ krí�e ￭ písmo

 
poradenstvo 

�iroký výber farieb a tvarov 
pomníkov a hrobov zo �uly

KAMENÁRSTVO
SZÁZ

ZAMERANIE A OBHLIADKA
ZDARMA

BETONÁŽ ZÁKLADOV ZDARMA

0905 489 195

Inzercia



CEV/ Centrum environmentálnej výchovy 
Centrum environmentálnej výchovy zabezpečí 
zážitkové vzdelávanie o  ochrane životného 
prostredia či spracovaní a zhodnocovaní 
odpadu. Na prepracovaný systém vzdelávania 
pre deti, mládež a dospelých sa môže tešiť 
aj Šaľa. Model vzdelávania preberá ewia a. s. 
od svojej sesterskej firmy KOSIT, kde za vyše 
10 rokov fungovania navštívilo CEV už viac 
ako 55 000 detí. 

Administratíva a výskum 
Cirkulárne laboratórium umožní 
vedcom a študentom technických smerov 
analyzovať skladbu a zloženie odpadov. 
To ešte rozšíri možnosti jeho opätovného 
zhodnotenia. Výskum bude zároveň 
cenným zdrojom informácií pre výrobcov 
tovarov, aby upravili svoje výrobné 
procesy s cieľom produkovať čo najmenej 
nezhodnotiteľného odpadu.

 Vizualizácia CCE ewia /  právo na zmenu vyhradené

Kotolňa
Dochádza v nej ku kontrolovanému 
zhodnoteniu odpadu a odovzdaniu energie 
médiu. Vzniká vodná para, z ktorej sa vyrába 
elektrická energia a teplo. Spaliny sú následne 
4-stupňovým systémom vyčistené tak, 
aby splnili najprísnejšie európske normy. 
Zo škvary sa následne vyberajú kovy, ktoré 
sú opätovne zhodnotené a zostatok možno 
využiť  v stavebníctve.

Čistenie spalín
Viacstupňové čistenie zabezpečuje 
odstránenie znečisťujúcich látok podľa 
prísnych limitov. Systém čistenia podlieha 
 rovnakým povinnostiam  ako akékoľvek 
iné ZEVO v Európskej únii. To znamená, 
že zariadenie MUSÍ spĺňať rovnaké 
podmienky, ako má ZEVO napr. vo Viedni.
EÚ pravidelne sprísňuje podmienky 
a ZEVO má najprísnejšie limity spomedzi 
všetkých ostatných  „teplární“ (uhlie, 
štiepka a iné).

ZEVO / Zariadenie na energetické využitie odpadu
Zariadenie na energetické využitie odpadu je 
schopné premeniť odpad, ktorý nie je vhodný na 
recykláciu, na elektrinu a teplo. Z týchto energií 
budú profitovať ľudia v regióne a miestne firmy. 
Zariadenie bude schopné vyrobiť ročne toľko tepla, 
ktoré stačí napríklad na vykúrenie približne 2 400 
domácností, alebo toľko elektriny, ktorá by postačila 
pre 20 000 domácností. Úplne nahradí fosílne palivá 
(uhlie, ropa, zemný plyn), ktorých ťažba a spaľovanie 
oveľa VIAC zaťažujú životné prostredie.

DO ŠALE PRICHÁDZA PROJEKT
NA SVETOVEJ ÚROVNI

Zásobník odpadov 
V zásobníku odpadov sa zhromažďuje 
odpad pripravený na zhodnotenie. Mieša 
sa tak, aby bola zabezpečená rovnomerná 
výhrevnosť. Budova zároveň zabraňuje 
šíreniu zápachu a prašnosti do okolia.

Logistická hala
Hala je určená na triedenie, úpravu a následnú 
expedíciu druhotných surovín. Dovezené plasty, 
papier, sklo a iné suroviny sa dotriedia a expe-
dujú spoločnostiam, ktoré ich vedia spracovať 
a opätovne z nich vyrobiť výrobky.

SLOVENSKO JE SKLÁDKOVÁ VEĽMOC !
Každý obyvateľ Nitrianskeho kraja ročne vyprodukuje
v priemere viac ako 500 kg odpadu. Viete, kde odpad

zvyčajne končí? Podľa aktuálnych údajov Štatistického
úradu SR sa až 55 % z neho ocitá na skládkach.

SKLÁDKY SÚ NEBEZPEČNÉ!
Skládka je zastaraný spôsob nakladania s odpadom. 
Je v podstate len krajším názvom pre smetisko. Odpad 
vzniká takmer pri všetkých ľudských činnostiach 
a zvážať ho „na kopu“ je jedno z najhorších a súčasne 
i čoraz drahších riešení. Jedovaté látky zo skládok 
prenikajú do  pôdy a podzemných vôd, odpadky roz- 
fúkava vietor po okolí a bývajú taktiež častým zdrojom 
požiarov a domovom pre hlodavce a vtáky, ktoré môžu 
byť prenášačmi možnej nákazy. Obrovským problémom 
je najmä fakt, že skládka nikdy sama od seba nezmizne. 

Čo iné sa dá s odpadom robiť?
Ideálnym riešením je odpad netvoriť a vyrábať také výrobky, ktoré 
sú v duchu cirkulárnej ekonomiky (CE) ľahko recyklovateľné. Súčasťou CE 
je aj zhodnotenie odpadu v zariadeniach na energetické využitie odpadu 
(ZEVO), kde sa premieňa na energiu a teplo.

ČO CCE PRINESIE REGIÓNU?

ZELENÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU A TEPLO vyrobené z odpadu. 
To ušetrí prírodné zdroje ako plyn, ropu či uhlie, ktoré sú
vyčerpateľné a neekologické.
EKOLOGICKÉ A HYGIENICKÉ RIEŠENIE PROBLÉMU
so skládkami spĺňajúce tie najvyššie európske štandardy.
VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE vďaka Centru environ- 
mentálnej výchovy, v ktorom sa budúce generácie naučia
ekologicky nakladať s odpadom a znižovať jeho produkciu.
ZAMESTNANOSŤ – CCE zamestná 200 ĽUDÍ
a ďalšie desiatky nájdu prácu u dodávateľov. 

RIEŠENÍM JE CENTRUM CIRKULÁRNEJ
EKONOMIKY PODĽA ŠKANDINÁVSKEHO MODELU
Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) je výsledkom niekoľkoročnej práce 
tímu špecialistov zo Slovenska, z Česka, Fínska, Nemecka a z Veľkej 
Británie. Bude fungovať na princípe cirkulárnej ekonomiky, tzn., že všetok 
odpad sa v ňom zužitkuje. Veľká časť prijatého odpadu sa v CCE vráti 
späť do výrobného procesu v podobe druhotných surovín a nahradí tak 
primárne zdroje v oceliarenskom, sklárskom, papierenskom, potravinár-
skom, prípadne v stavebnom priemysle. Zo zvyšku odpadu sa pri dodržaní 
prísnych ekologických noriem vyrobí teplo a energia v zariadení ZEVO 
(Zariadenie na energetické využitie odpadu). Do centra bude putovať 
výhradne odpad z maximálnej vzdialenosti 50 kilometrov. Zároveň pôjde 
výhradne o komunálny odpad. Spracovanie odpadu bude prebiehať 
v uzavretých priestoroch bez šírenia prašnosti a zápachu podľa prísnych 
noriem EÚ platných pre celú Európu.

ČO SI ĽUDIA Z OKRESU ŠAĽA MYSLIA O ZARIADENÍ
NA ENERGETICKÉ VYUŽITIE ODPADU?

Na základe výskumu verejnej mienky z apríla 2020 realizovaného agentúrou AKO
si až 92,8 % myslí, že výroba elektrickej energie a tepla z odpadu je užitočná vec,

a 82, 9 % ľudí by súhlasilo, aby zariadenie schopné vyrobiť z odpadu elektrinu 
a teplo stálo v blízkosti ich obce alebo mesta. 
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DOMÁCE POTREBY CYKLOPRÍSLUŠENSTVO ŽELEZIARSTVO STAVEBNINYZÁHRADA

Predajne ponúkajú

Nitrianska 1203, 951 31  Močenok 
tel: 0911 354 362, 0911 354 361   

www.obchodtoth.sk

Pre objednanie tovaru 
môžete využiť aj náš E-SHOP 

www. obchodtoth. sk alebo 
objednávku zrealizovať 

prostredníctvom e-mailu 
tothm@ tothm.sk

Navštívte naše predajne 
a využite aj niektorú z našich 
služieb ako je poradenstvo, 
kľúčová služba alebo 
dovoz tovaru.

BAZÉNY
A PRÍSLUŠENSTVO

Bytové kľúče

Zadlabávacie 
zámky

Bezpečnostné 
vložky

Kľučky

Samozatvárače

Diaľkové 
ovládače na 

brány


