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Vážení spoluobčania, milí Močenčania!
Je pre mňa cťou, že sa vám môžem prihovoriť v mene samosprávy našej obce – poslankýň 

a poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce, ale aj vo svojom  mene v novom 
roku 2021. 

Pred niekoľkými hodinami sa starý rok 2020 stal minulosťou. Dni, týždne a mesiace, ktoré 
sme v predchádzajúcom roku prežili, zostávajú v našich spomienkach a činoch, ktoré sme 
uskutočnili. 

Tak ako pri každom začiatku aj v prvých hodinách minulého roka sme si spoločne priali 
zdravie, šťastie, osobné a aj pracovné úspechy.

Použijúc slová klasika bol uplynulý rok napriek všetkým spoločným prianiam a predsavza-
tiam rokom „strát a nálezov“.  

Bol to zvláštny rok, rok, ktorý bol poznamenaný celým radom „strát“ na všetkých úrovniach nášho života. V prvom rade sme 
stratili našu neoprávnene nadobudnutú istotu, že sa nám už nič nemôže stať, že nás nič neprekvapí a všetko máme vo svojich 
rukách. Pandémia nám v tejto oblasti nastavila pravdivé zrkadlo. Medzi najväčšie straty uplynulého roka patria straty našich 
blízkych. Medzi straty, ktoré sú neporovnateľné s dvomi predchádzajúcimi, určite počítame aj obmedzenia, ktoré zmenili naše za-
žité spôsoby života v spoločenskom, duchovnom, kultúrnom, športovom živote, ale aj vo vzdelávaní našej najmladšej generácie, 
ku ktorým sme kvôli pandémii spoločne pristúpili. Tieto straty zásadným spôsobom obmedzili naše spoločné stretnutia. Mnohé 
plány na podujatia sme museli zrušiť, v lepšom prípade obmedziť na minimum. Urobili sme tak preto, aby sme sa navzájom 
ochránili pred prípadným ochorením.

A čo možno považovať za „nálezy“ v skončenom roku 2020? V prvom rade to bola vlna vzájomnej spolupatričnosti, ktorá sa 
prejavila v prvých dňoch nástupu pandémie. Ochota prinášať riešenia pre nás všetkých či už v podobe chýbajúcich rúšok, ktoré 
sme začali spoločne dobrovoľne šiť a doručovať tým, ktorí ich mali nedostatok, alebo spoločným zabezpečovaním dezinfekčných 
prostriedkov, či nákupov a stravy pre seniorov. Ľudia odhodili nevšímavosť k potrebám iných, začali sme si pomáhať, zaujímať 
sa o potreby druhých. Medzi ďalšie nálezy určite patrí zodpovednosť a dodržiavanie pravidiel, ktoré boli stanovené. K nálezom, 
samozrejme, v neposlednom rade priraďujeme pocit zodpovednosti za blízkych, ale aj spoločenstvo ľudí, s ktorým sme sa stretá-
vali. A medzi nálezy minulého roka môžeme zaradiť aj to, že sme napriek všetkým úskaliam spoločne zvládli uplynulý rok. 

Rok 2020 bol druhým rokom volebného obdobia. Napriek všetkým prekážkam, ktoré nám do cesty postavila pandémia, snažili 
sme sa spoločne s pani poslankyňami a pánmi poslancami zabezpečiť čo najlepšie fungovanie samosprávy. Riešili sme rozvojo-
vé projekty, zabezpečenie dostatku financií na fungovanie samosprávy. Prijímali sme spoločné rozhodnutia, ktoré reagovali na 
oprávnené potreby občanov. Nápomocní pri rozhodovaní nám v tomto spoločnom úsilí boli aj členovia odborných komisií, ktoré 
sú zriadené pri obecnom zastupiteľstve. Naše poďakovanie za vykonanú prácu v uplynulom roku, hľadanie a navrhovanie rieše-
ní, ale aj podporu návrhov patrí poslankyniam a poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj všetkým členom odborných komisií.

Poďakovanie patrí aj každému jednotlivcovi, ktorý sa v náročnom období pričinil o rozvoj  spoločenského, duchovného, 
športového a kultúrneho života v našej obci.

Naše poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom obce, ktorí napriek úplne novej situácii, s ktorou nikto z nás nemal žiadnu 
skúsenosť, plnili všetky úlohy, ktoré bezprostredne súviseli so životom občanov a potrebami obce.

Skončený rok 2020 bol aj rokom tridsiateho výročia demokratickej, modernej a funkčnej miestnej samosprávy. V roku 
1990 naši predchodcovia v mestách a obciach Slovenska začali budovať základy demokratickej samosprávy. Na začiatku 
tejto cesty bol zákon o obecnom zriadení, ktorým vznikli obecné a mestské samosprávy, ktoré tvoria volení poslanci, staros-
tovia a primátori. Náročný rok 2020 preukázal správnosť a opodstatnenosť cesty, na ktorú samosprávy spoločne vykročili 
pred tridsiatimi rokmi.

1. január je nielen začiatkom nového roka, ale aj dňom štátneho sviatku – Dňa vzniku Slovenskej republiky. Pripomí-
najme si aj túto historickú skutočnosť, ktorou si Slováci splnili tisícročné úsilie svojho emancipačného procesu v podobe 
samostatnej štátnosti.

Vážení spoluobčania, milí  Močenčania, začíname rok, ktorý má na svojom konci  letopočtu jednotku. Napriek všetkým pre-
kážkam a úskaliam, ktoré nás v novom roku čakajú, buďme spoločne optimisti. Verme, že nás čaká rok, ktorý bude lepším ako 
skončený rok 2020.Vyslovujem prianie pre nás všetkých, aby sme pri hodnotení roka, na prahu ktorého dnes stojíme, mohli použiť 
známku, akou sa končí. Jednotku. 

Roman Urbánik 
starosta obce Močenok
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Od marca uply-
nulého roku sa 
stretávame s ob-
medzeniami pri vy-
bavovaní rôznych 
úradných záleži-
tostí. Počas druhej 
vlny koronavírusu 

počas jesene boli úrady opäť na čas pre 
občanov zatvorené alebo boli opatrenia 
mimoriadne sprísnené, a to mohlo spô-
sobiť problémy. Situáciu, kedy nie je 
možné navštíviť obecný úrad alebo to 
občan v dôsledku zlej epidemiologickej 
situácie nechce, rieši nová aplikácia do 
telefónu, ktorú vyvinulo Ministerstvo 
financií SR spolu so Združením miest 
a obcí  Slovenska.

Viac ako tri štvrtiny samospráv a me-
dzi nimi aj tá v našej obci používa v úra-
doch informačný systém DCOM, s kto-
rým od 1. novembra 2020 spolupracuje 
nová mobilná aplikácia mID. „Aplikácia 
mID je nový spôsob, ktorým sa občania 
môžu prihlasovať k elektronickým služ-
bám obcí a miest zapojených do projektu 
IS DCOM – teda informačného systému 
Datacentra obcí a miest a zároveň podpi-
sovať elektronické dokumenty prostred-
níctvom svojho mobilného zariadenia 
– telefónu alebo tabletu. Aplikácia mID 
umožňuje jednoduché a rýchle prihláse-
nie sa k využívaniu všetkých elektronic-
kých služieb obcí a miest a podpisovanie 
elektronických dokumentov, ktorými 
občania napr. oznamujú vznik daňovej 
alebo poplatkovej povinnosti ako je Po-
dávanie daňového priznania k dani z ne-
hnuteľností, Ohlasovanie vzniku poplat-
kovej povinnosti za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady a podobne. 
Aplikáciou mID je tak možné nahradiť 
klasické prihlasovanie a podpisovanie 
prostredníctvom občianskeho preuka-
zu s elektronickým čipom (eID) alebo 
vybaviť návštevu obecného úradu pro-
stredníctvom aplikácie,“ informovala 
o novej aplikácii pre občanov prednost-
ka obecného úradu Lucia Benčíková. 
Aplikácia funguje pre operačné systémy 
Android aj IOS a od používateľa bude 
vyžadovať naskenovanie tváre, občian-
skeho preukazu a zadanie čísla pasu ale-
bo vodičského preukazu. Po tejto iden-
tifikácii si používateľ nastaví svoj PIN, 
ktorým sa bude do systému prihlasovať. 
Vyhľadá si konkrétnu obec a v menu 
si vyberie, či je podnikateľ alebo ob-
čan a či chce vybaviť podanie, nejaký  

Obecný úrad v mobile

Na obecnom zastupiteľstve konanom 
9. decembra bol okrem iných bodov pre-
rokovávaný aj návrh rozpočtu obce pre 
rok 2021. Rozpočet spracovalo vedenie 
obce v spolupráci s pracovníčkami obec-
ného úradu a finančnou komisiou ako pre-
bytkový. Po prerokovaní návrhu poslanci 
rozpočet schválili. „Finančná komisia 
odporučila schváliť zastupiteľstvu návrh 
rozpočtu. Ja sa chcem poďakovať zosta-
vovateľom rozpočtu za to, že je zostave-
ný naozaj v zmysle zákona a veľmi pre-
hľadne, teda obecnému úradu a vedeniu 
obce. Som rád, že sa tam dostali aj akcie 
ako revitalizácia detských ihrísk, lebo 
mnohé už nespĺňajú zákonné normy a sú 
v zlom stave. Som rád, že sa podarilo do 
rozpočtu dostať aj finančné prostriedky 
na ukončenie rekonštrukcie organu. Je to 
kultúrna a historická pamiatka, takže nie 
je to len problém veriacich, ale naozaj ce-
lej obce. A som rád, že aj napriek tomu, 
aká je situácia, sa v rozpočte podarilo vy-
členiť finančné prostriedky aj pre kluby 
a záujmové združenia. No a pre občanov 
je dobrá správa, že vďaka našej disciplíne 
sme dosiahli to, že sa v budúcom roku ne-
budú zvyšovať poplatky za odpad. Mnohé 
obce si to nemôžu povedať a jednoducho 
musia zvyšovať tieto poplatky, to súvisí 
s triedením odpadu, ktoré naša obec vyko-
náva vo výraznej miere. Rozpočet je vždy 
kompromisom a aj napriek jednohlasnému 

hlasovaniu každý má nejaké výhrady. Mo-
jou výhradou je, a to by som chcel, aby sa 
v roku 2021 - 22 zmenilo, aby sa do roz-
počtu dostali aj finančné prostriedky na 
rekonštrukciu centra obce v okolí fontány 
a pred hostincom Benková,  aby sme to 
centrum obce mali krásne,“ konštatoval po 
zastupiteľstve rokujúcom o rozpočte pred-
seda finančnej komisie Marek Mesároš. 

V budúcom roku plánuje vedenie obce 
zrekonštruovať oplotenie na hornom cin-
toríne, investovať do rekonštrukcie miest-
nych komunikácií a chodníkov, budú 
sa realizovať aj vodozádržné opatrenia 
v areáli základnej školy, zrekonštruujú sa 
detské ihriská, ale mala by pribudnúť aj 
digitálna úradná tabuľa.

„Som úprimne rád, že sa nám v tom-
to roku podarilo schváliť rozpočet na rok 
2021. Je to pre nás veľmi dôležité - pre sa-
mosprávu a pre fungovanie úradu, vzhľa-
dom na komplikácie, ktoré sprevádzajú 
tento rok aj s financiami, ale aj so zasad-
nutiami. Je to naozaj zásadná vec. Do roku 
2021 prichádzame so schváleným rozpoč-
tom a nemusíme byť v rozpočtovom pro-
vizóriu. Čo bude ďalej a ako sa budú vyví-
jať naše príjmy a výdavky, budeme potom 
spolu so zastupiteľstvom riešiť v priebehu 
kalendárneho roka, ale ten základný roz-
mer ekonomického fungovania budúceho 
roku máme nastavený,“ zhrnul rokovanie 
starosta obce Roman Urbánik.

Rozpočet na rok 2021
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dokument podpísať, prípadne zaplatiť. 
V každom prípade je výhodou, že úrad 
fyzicky nemusí navštíviť a množstvo vecí 
dokáže vybaviť bez toho, aby sa stretával 
s cudzími ľuďmi v spoločných priesto-
roch. Aplikácia je bezplatná.

Stiahnite si aplikáciu do smartfónu
nasnímaním QR kódu!  >



taký štandardný rok. Nemáme žiadne zásad-
né problémy, hospodársky výsledok splní-
me, rozhodne to však nie je výsledok podľa 
môjho priania a určite ani podľa akcioná-
rov. Budeme mať pomerne zásadný prepad 
v tržbách, ale hospodársky výsledok bude 
plusový a nie je dôvod na žiadnu paniku, že 
by sme nemali zákazky alebo že by sme ne-
boli schopní splácať bankové úvery súvisia-
ce s tými veľkými investíciami, ktoré sme 
v minulosti mali. Čo sa týka budúceho roku, 
neočakávame žiadne zásadné zlepšenia, bu-
deme radi, keď budeme fungovať. Budeme 
radi, keď sa oživí dopyt po organických 
produktoch, ktoré distribuujeme do celého 
sveta. Ale to ukážu až prvé mesiace budú-
ceho roku. Čo sa týka spolupráce s vašou 
obcou, samozrejme, všetci viete, že sme do-

minantne v katastrálnom území Močenka. 
My sa dnes s pánom starostom a zástupcom 
rozprávame o tom, čo chystáme, čo by sme 
chceli, všetko ale ukáže budúcnosť. Ak sa 
bude spoločnosti dariť, pripravujeme nejaké 
väčšie investície pomerne zásadného rozsa-
hu, čo sa týka modernizácie spoločnosti, ale 
budeme očakávať aj prípadnú podporu zo 
zdrojov Európskej únie, respektíve sloven-
ského rozpočtu. Iste ste počuli o zdrojoch, 
ktoré sa nazývajú inovačný fond, moderni-
začný fond, poprípade fond obnovy, a radi 
by sme o niektoré dotácie požiadali, ale, bo-
hužiaľ, v tejto chvíli ešte nie sú stanovené 
pravidlá pre čerpanie týchto prostriedkov.“ 
Generálny riaditeľ spoločnosti Duslo v zá-
vere rozhovoru zaželal všetkým veľa zdra-
via, šťastia a úspechov v roku 2021.
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Naša obec má asi 15 kilometrov miest-
nych komunikácií. Niektoré z nich sú 
v dobrom stave, iné však nesú následky 
rozkopávania. V mnohých úsekoch boli 
cesty napríklad po budovaní kanalizácie 
alebo pokládke telekomunikačných káblov 
opravené na veľmi dobrej úrovni, sú však 
časti, ktoré boli po výkopoch opravené 
doslova šlendriánsky. Dobrým príkladom 
bola ulica Chalupy, v ktorej je už našťastie 
položený nový cestný koberec. Dobrým 
príkladom zlej práce je aj ulica Kakava, 
ktorá už opravu tiež potrebuje ako soľ. Prá-
ve na opravu cestného telesa v tejto lokalite 
obec pred časom vypracovala projekt. Pro-
jekt sa týkal aj úplne novej ulice, kde ces-

tu opravovať netreba, ale zatiaľ tam chýba 
chodník – ide o ulicu Balajka. „V  týchto 
dňoch obec Močenok obdržala rozhodnutie 
ministerstva vnútra, ktorým nám oznamu-
jú, že projekt, ktorý sme podávali na rekon-
štrukciu cesty v ulici Kakava a výstavby 
časti nového chodníka v ulici Balajka, bol 
podporený. Obec na realizáciu tohto pro-
jektu získala viac ako 204-tisíc eur,“ netajil 
radosť z úspešného projektu starosta obce 
Roman Urbánik. Celý projekt má hodnotu 
215-tisíc eur, znamená to, že z vlastných 
zdrojov bude obec hradiť 10 750 eur, čo je 
povinná 5% spoluúčasť. 
„V týchto dňoch  podpisu-
jeme zmluvu a v jarných 
mesiacoch zrealizujeme 
verejné obstarávanie tak, 
aby sme v stanovenej le-
hote do októbra 2021 zre-
alizovali projekt. Bude-
me sa snažiť o realizáciu 
projektu a aj tých častí, či 
už na ulici Balajka, alebo 
v ulici Kakava, ktoré nie 
sú súčasťou projektu, aby 

sme urobili buď výstavbu chodníka, alebo 
rekonštrukciu cesty v celom rozsahu,“ do-
plnil starosta Urbánik.

Cesta v Kakave sa bude podľa projektu 
realizovať v dĺžke 370 metrov a chodník na 
Balajke v dĺžke 430 metrov so šírkou 1,5 
metra. V Kakave zostane na rekonštrukciu 
cestného telesa, ktorá sa už bude musieť re-
alizovať zo zdrojov obce, približne rovna-
ko dlhý úsek, ako sa urobí prostredníctvom 
projektu, a na Balajke bude treba takisto 
dobudovať minimálne taký úsek, ako zahŕ-
ňa projekt.

Budú sa rekonštruovať miestne komunikácie aj budovať chodník

Vždy pred koncom kalendárneho roka 
poctí svojou návštevou našu obec a starostu 
obce generálny riaditeľ spoločnosti Duslo 
Petr Bláha. Obecný úrad navštívil 18. de-
cembra 2020 a spoločne so starostom obce 
Romanom Urbánikom a zástupcom starostu 
Petrom Sýkorom hodnotili netypický rok 
2020. Petr Bláha nám krátko prezentoval 
svoje pocity z končiaceho sa roka: „Do bu-
dúcnosti by som mal množstvo prianí a asi 
nielen ja, ale určite aj všetci zamestnanci 
Dusla, všetci obyvatelia Močenku, rovna-
ko ako celé Slovensko, celá Európa, celý 
svet. Tá situácia je veľmi zlá, vidíme, že tá 
celosvetová pandémia, podľa mňa umelo 
vytvoreného koronavírusu, spôsobila to, čo 
spôsobila, a určite sme ešte nevyhrali. Obá-
vam sa, že jarné mesiace budú ešte veľmi 
komplikované. Všetci ľudia už toho majú 
plné zuby, nevidieť žiadne svetielko na 
konci tunela a problémov asi bude celý rad. 
Takže, keby som mal kryštálovú guľu, tak 
by som sa chcel čo najrýchlejšie zbaviť toho 
vírusu, aby sme zasa mohli začať normál-
ne fungovať, pracovať, užívať si voľný čas, 
užívať si svoju rodinu a svojich blízkych. 
Čo sa týka našej spoločnosti, máme za se-
bou rok, ktorý sa nedá hodnotiť ako veľmi 
dobrý v hospodárskych výsledkoch, je to 

Najvyšší predstaviteľ 
Dusla, a.s. v Močenku

Na celom Slovensku sa koncom ok-
tóbra a začiatkom novembra konalo celo-
plošné testovanie antigénovými testami. 
V našej obci sa konalo na troch odberných 
miestach. Dve sa nachádzali v športovej 
hale a jedno na parkovisku v Ulici dekana 
Dubravického. Teoreticky mohlo prísť na 
testovanie 3 800 obyvateľov obce nad 10 
rokov. V konečnom súčte ich prišlo 2 045 

a nielen obyvateľov Močenka. Zo všet-
kých testovaných občanov malo 25 pozi-
tívny test, čo predstavovalo 1,2%. 

Do 14. novembra 2020 platil na ce-
lom území okrem núdzového stavu aj 
zákaz vychádzania, núdzový stav platil 
až takmer do konca kalendárneho roka. 
Postupne boli v jednotlivých mestách 
zriadené aj mobilné odberné miesta, kde » 

Testovania a opatrenia zamerané 
na boj s koronavírusom



» sa záujemcovia mohli dať otestovať an-
tigénovými testami.

Ďalšie testovanie, tentoraz na báze 
dobrovoľnosti, sa v našej obci a v ostat-
ných mestách a obciach, ktoré mali počas 
prvého celoplošného testovania viac ako 

1% pozitívnych občanov, konalo 21. a 22. 
novembra 2020. Otestovať sa počas tohto 
víkendu do športovej haly prišlo necelých 
15% občanov, konkrétne 571, z ktorých 
bolo 6 pozitívnych, iba dvaja však boli 
obyvateľmi našej obce.

Srdečné poďako-
vanie patrí všetkým, 
ktorí sa podieľali 
na zorganizovaní 
a pokojnom priebe-
hu oboch testovaní 
– príslušníkom ar-
mády, polície, zdra-
votníkom, dobro-
voľníkom, vedeniu 
a pracovníkom obce 
a, samozrejme, aj 
sponzorom.
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Zimné obdobie s neskorým rozvidnie-
vaním a skorým stmievaním je v plnom 
prúde. Znamená to počas veľkej časti dňa 
zhoršenú viditeľnosť, a ak sa k tomu pridá 
hmla, dážď, neosvetlený cyklista či chodec 
v tmavom oblečení, pre vodičov nastáva 
nočná mora.

V okrese Šaľa sa v uplynulom obdo-
bí, v čase od začiatku novembra 2019 do 
konca februára 2020, stalo 39 dopravných 
nehôd, v šiestich z nich figurovali cyklisti 
alebo chodci. Počas novembra 2020 sa v ša-
lianskom okrese stalo 7 dopravných nehôd. 
V porovnaní s rokom 2019 to bolo  v našom 
okrese  o 19 dopravných nehôd menej, čo 
však neznamená, že by si všetci účastníci 
cestnej premávky mali dávať na cestách 
menší pozor. Najmä počas zimných me-
siacov by mali pozornosť ešte zvýšiť. „Aj 
napriek priaznivému vývoju dopravnej ne-
hodovosti v okrese Šaľa chceme týmto vy-
zvať všetkých účastníkov cestnej premávky, 
aby sa voči sebe správali ohľaduplne a do-
držiavali ustanovenia príslušných platných 
právnych predpisov, a to najmä používanie 
reflexných prvkov chodcami, osvetlenie 
cyklistov za zníženej viditeľnosti, dodržia-
vanie maximálnej dovolenej rýchlosti jazdy 
vozidiel a sledovanie situácie v cestnej pre-
mávke,“ upozornil účastníkov cestnej pre-
mávky špecialista na dopravu Okresného 
riaditeľstva policajného zboru v Šali Patrik 
Červenák. Najmä v tomto období by si mali 
chodci uvedomiť, že v tmavom oblečení si 
ich vodiči na ceste nemusia všimnúť. V kaž-
dom prípade by mali nosiť minimálne jeden 
výrazný reflexný prvok – na oblečení, taške 
či obuvi, aby predišli kolízii napríklad pri 
prechádzaní cez cestu mimo vyznačených 
prechodov. Takisto cyklisti by nemali za-
budnúť na predné biele a zadné červené 
svetlo alebo blikačku, ktorá vodičov upo-
zorní na cyklistu na okraji vozovky.

Chráňme spoločne seba aj ostatných 
účastníkov cestnej premávky!

Cyklisti a chodci 
na cestách

Každá obec a mesto má v uliciach 
osadené alebo vyznačené množstvo do-
pravných značiek, ich technická evidencia, 
ktorá je pre každú obec povinná, sa volá 
pasport dopravného značenia. V našej obci 
sa funkčnosť a obnovenie dopravného zna-
čenia začalo riešiť v uplynulom období. Na 
základe požiadavky obce bol zmapovaný 
existujúci stav a do návrhu nového paspor-
tu boli zapracované požiadavky obce a bol 
zosúladený s aktuálnymi predpismi a zá-
konmi. „Obec Močenok si dala vypraco-
vať pasport dopravného značenia odbornej 
firme. Pasport dopravného značenia bol 
zaslaný na schválenie Dopravnému in-
špektorátu do Šale. Dopravný inšpektorát 
mal k nemu niekoľko pripomienok, tie sa 
toho času zapracovávajú a potom budú za-
slané na schválenie. Po schválení doprav-
ným inšpektorátom bude pasport platný,“ 
vysvetlila referentka obecného úradu Ele-
onóra Flammichová.  „Čo sa týka procesu 
schvaľovania pasportizácie dopravného 
značenia v obci Močenok, je v procese 

schvaľovania. V najbližších týždňoch by 
mohlo dôjsť k ukončeniu tohto procesu 
a následne si obec vyberie zhotoviteľa, 
ktorý bude umiestňovať, prípadne vymie-
ňať dopravné značenie,“ doplnil infor-
mácie odborník na dopravu z Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej 
republiky v Šali Patrik Červenák. Finálna 
verzia pasportu dopravného značenia bude 
pre obec záväzná, je to totiž kompletný 
zoznam a umiestnenie všetkých zvislých 
značiek, vodorovného značenia, ako sú 
priechody, vodiace a súvislé čiary, vyzna-
čené autobusové zastávky a podobne a do-
pravných zariadení, ktorými sú bariérové 
stĺpiky, spomaľovače alebo zrkadlá.

Zmeny v našej obci nastanú napríklad 
v niektorých uliciach v označení hlavných 
a vedľajších komunikácií, zmenia sa pred-
nosti v jazde alebo stopky, zmiznú alebo 
naopak pribudnú niektoré priechody pre 
chodcov, niektoré časti budú zjednosmer-
nené alebo sa zjednotí spôsob parkovania 
v niektorých lokalitách. 

Pasport dopravného značenia v obci
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Zberný dvor zeleného odpadu funguje 
za Kamenným mostom už niekoľko sezón 
a v našej obci už niekoľko rokov. Napriek 
tomu, že už celé roky je otvorený v stredu 

a v sobotu, občania sa doteraz nedokázali 
naučiť nosiť tam svoj odpad v čase otvára-
cích hodín. Úplne bez zábran prídu s odpa-
dom kedykoľvek podľa hesla: Ja to chcem 

odniesť teraz! - a cez plot, ktorý tým, 
samozrejme, zničia, prehadzujú ko-
náre. V tom lepšom prípade do are-
álu zberného dvora, v tom horšom 
a častejšom prípade ich nechajú vi-
sieť na zničenom pletive oplotenia. 
Slušné správanie a váženie si práce 
druhých, to je pre týchto ľudí asi 
skutočne neznámy pojem...

„Poprosil by som spoluobčanov 
v súvislosti s používaním zberného 
dvora na biologicky rozložiteľný 
odpad, aby používali zberný dvor 

v čase, ktorý je na to určený, to znamená 
v stredu a sobotu, a aby zelený odpad vy-
kladali do areálu zberného dvora, pretože 
v poslednom období opakovane zisťujeme, 
že pri narábaní so zeleným odpadom v čase 
mimo otváracích hodín zberného dvora do-
šlo k poškodeniu pletiva na zbernom dvo-
re,“ požiadal o využívanie otváracích hodín 
zberného dvora starosta Roman Urbánik. 

Zberný dvor na zelený odpad bol v pre-
vádzke, tak ako každoročne, do konca no-
vembra. Potom bude opätovne otvorený až 
1. marca 2021. V tom čase naň už bude na-
inštalovaný sľúbený kamerový systém, aby 
bolo jasné, ktorí občania nedokážu priviezť 
svoj zelený odpad v stredu alebo v sobotu, 
kedy je zariadenie otvorené.

Zberný dvor mal opäť zničené oplotenie

Realizácia projektu zameraného na vy-
budovanie vodozádržných opatrení na bu-
dove kultúrneho domu koncom novembra 
2020 finišovala. Prvé stavebné práce sa 
začali v septembri toho istého roku. „Toto 
je posledná fáza prác. Dávame na strechu 
extenzívny substrát, ktorý bude zabezpečo-
vať výživu pre rastlinky. Rastliny sa sadia 
podľa projektovej dokumentácie. Mali by 
vydržať výkyvy teplôt aj v letnom období, 
keď tej vody bude menej. Sú tam drenážne 
fólie a jednotlivé substráty tak, aby voda ne-
odtiekla okamžite, ale aby tam nejakú dobu 
absorbovala,“ konkretizoval počas závereč-
ných prác majiteľ spoločnosti FBT Slova-
kia, ktorá projekt realizovala, Marián Fiala. 

Práce na budo-
vaní vodozádrž-
ných opatrení boli 
koncom novembra 
dokončené, zosta-
li iba drobné práce 
zamerané na opravy 
po budovaní odvo-
dov dažďovej vody 
a podobne. „Zostali 
nedorobky na scho-
doch, čo podľa po-

Projekt vodozádržných opatrení je dokončenýAktuality z obce
V novembri sa v našej obci a jej oko-

lí objavili niekoľko metrov vysoké žlté 
stĺpy. V týchto dňoch na ne pribudlo 
cykloturistické značenie označujúce 
konkrétne miesto, kde sa stĺpik nachá-
dza, a jeho nadmorskú výšku. Ďalšie 
tabuľky udávajú smer, ktorým sa má 
cyklista vydať, ak chce navštíviť určité 
miesto, aj s popisom, ako je to miesto 
ďaleko a pre aký druh bicykla je trasa 
vhodná. Konkrétne cyklotrasy v okolí 
našej obce sú vhodné pre MTB bicyk-
le, pretože vždy aspoň ich časť vedie po 
nespevnených poľných cestách a ces-
tách s prírodným povrchom. Smerové 
cykloznačky nainštaloval Slovenský 
cykloklub, čím uľahčil život mnohým 
cyklistom objavujúcim krásy prírody zo 
sedla bicykla a možno aj inšpiroval ďal-
ších k spoznávaniu okolia. 

Základná škola má napriek tomu, 
že sa v nej koncom kalendárneho roka 
učil iba prvý stupeň, novinku v po-
dobe makety Kostola sv. Klimenta 
a Pantelejmona z macedónskeho Och-
ridu. Svätý Kliment bol jedným zo Se-
dempočetníkov – teda svätých Cyrila 
a Metoda a ich žiakov. Bol Slovanom 
a neskôr, keď dal v Ochride postaviť 
chrám svätému Pantelejmonovi a keď 
ho po smrti v hrobke chrámu pocho-
vali, sa nazýval Kliment Ochridský. 
Za svojho pôsobenia tu učil prvých 
žiakov novému písmu určenému cir-
kevnej staroslovienčine – hlaholike. 
Maketu podľa dobovej maľby zostrojil 
riaditeľ školy Eduard Lacko a plánuje 
ju venovať močenskej farnosti. Verná 
maketa známeho chrámu je vystavená 
v prvej budove školy.

časia dorobíme, vy-
meníme všetku dlažbu 
na schodoch za pro-
tišmykovú. Vpredu 
stavebný dozor navr-
hol lavičky, ale to sa 
bude realizovať až na 
jar. Je to tak priprave-
né, že sa tam tie lavič-
ky dajú kedykoľvek 
namontovať,“ dodal 
Marián Fiala. Okam-

žite po dokončení vodozádržná strecha 
začala plniť svoju funkciu. „Výsledkom 
týchto opatrení je lepšie hospodárenie 
s dažďovou vodou. Vodu budeme zadržia-
vať v dvoch retenčných jazierkach a jednej 
zásobárni, ktorú budeme následne použí-
vať v lete pri zavlažovaní. Okrem tohto 
sme dosiahli aj to, že je opravená strecha 
na tejto budove, ktorá to už naozaj potre-
bovala, a urobili sa aj niektoré práce navy-
še a tie súvisia s opravou fasády a zateple-
ním priečelia budovy,“ doplnil informácie 
starosta obce Roman Urbánik. Starosta 
plánuje postupne opraviť celú budovu kul-
túrneho domu, pretože už aj ona si vyžadu-
je zníženie energetickej náročnosti.
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Adventné obdobie sa v roku 2020 

začalo počas posledného novembrové-
ho víkendu. Už tradične sa v našej obci 
v tomto čase požehnáva adventný veniec 
pred budovou obecného úradu. Toto po-
žehnávanie venca a zároveň zrekonštru-
ovanej budovy úradu sa diametrálne líši-
lo od tých ostatných najmä tým, že stále 
platil na celom území republiky núdzový 
stav a zákaz združovania. Znamenalo 
to, že sa nemohol konať žiaden kultúrny 
program a nemohli byť na podujatie po-
zvaní ani občania. Adventný veniec a bu-
dovu obecného úradu požehnal v sobotu 
28. novembra 2020 dekan Peter Micha-
lov: „Tento rok je taký zvláštny, poznače-

ný ťažkosťami, ktoré doľahli na nás ľudí, 
a týmto adventom sa začíname pripravo-
vať na niečo nové, čo prichádza medzi 
nás. Dobre vieme, že advent vrcholí tým, 
že sa narodí Boží Syn. Boží Syn bol svet-
lom a cestou pre mnohých ľudí, a preto by 
som chcel v tejto chvíli popriať každému 
jednému z nás, aby sme sa aj v tohtoroč-
nom advente zahĺbili a pouvažovali nad 
všetkým tým, čo nám Pán Boh dáva, aby 
sme, aj keď prídu vianočné sviatky, boli 
ľuďmi, ktorí sú naplnení radosťou, po-
zitívnym myslením a nádejou. O tom je 
advent. Farby adventu sú fialová a ružová. 
Fialová je farba nádeje a ružová radosti, 
preto chcem všetkým popriať, aby sme aj 

v tomto advente s nádejou pozerali do bu-
dúcnosti a tešili sa na to, čo nám Boh pri-
pravil v budúcom roku. Všetkým prajem 
požehnaný, radostný a nádejný advent.“

Po požehnaní adventného venca sa de-
kan Michalov venoval aj zrekonštruovanej 
budove obecného úradu a pošty. „Požiadali 
sme pána dekana, aby požehnal aj zrekon-
štruovanú budovu nášho obecného úradu. 
Využili sme na to začiatok adventu. Chcem 
sa preto poďakovať všetkým, ktorí nám 
s realizáciou projektu pomáhali, poslancom 
a poslankyniam obecného zastupiteľstva, 
ktorí projekt podporili, realizátorovi stav-
by, zamestnancom obecného úradu, bez 
ktorých by sme to množstvo práce pri sťa-
hovaní z a do úradu nezvládli, a spoluobča-
nom za trpezlivosť počas realizácie a určité 
obmedzenie ich každodenného komfortu. 
Prajem nám všetkým, aby zrekonštruovaná 
budova slúžila na to, na čo je určená, a aby 
sme tú energiu, snahu a námahu, ktorú sme 
do rekonštrukcie vložili, mali vrátenú v po-
dobe lepších pracovných podmienok, ale aj 
podmienok pre všetkých, ktorí budú budo-
vu úradu užívať,“ poďakoval sa starosta 
obce Roman Urbánik.

Adventný veniec, svietiaci vianočný 
stromček a betlehem vytvárajú v areáli 
obecného úradu, napriek pomerne prís-
nym opatreniam, ktoré majú zabrániť ší-
reniu koronavírusu, príjemnú vianočnú 
atmosféru.

Požehnanie adventného venca a budovy obecného úradu

V druhej polovici novembra sa v našej 
obci každoročne slávia hody na sviatok sv. 
Klimenta, patróna nášho kostola. V roku 
2020 bolo slávenie hodov netradičné ako 
asi všetko v tom roku. Vzhľadom k pandé-
mii koronavírusu sa na hodovej svätej omši, 
ktorá bola naplánovaná na 15. november 
2020, nemohlo zúčastniť viac ako 6 ľudí, 
takže to bola naozaj zvláštna slávnostná 
omša. Celebroval ju kanonik Nitrianskej 
kapituly Mons. Marián Šuráb: ,,Hody sú 
vždy takým spestrením liturgického i ob-
čianskeho roka. Väčšinou ich v tých farnos-
tiach ľudia prežívajú nielen ako farnosť, ale 
aj celá obec. Býva to späté s dátumom po-

Hody na Klimenta sviacky kostola ale-
bo s dátumom svät-
ca, ktorému je kostol 
zasvätený.  V prí-
pade farnosti Mo-
čenok je to sv. Kli-
ment, ktorý je tým 
najprimeranejším 
patrónom tohto kos-
tola a farnosti z toho 
pohľadu, že toto je 
miesto, kadiaľ pre-
chádzala byzantská 
misia, a relikvie toh-
to svätca, ktoré sem priniesli, sú dôkazom 
toho, že táto farnosť má veľkú tradíciu, a to 
je dôvod na tú náboženskú, ale aj občian-
sku radosť. Keďže sme v roku 2020, tak je 
otázkou, že čo s týmito hodami, že akú im 
dať duchovnú náplň. Prežívame ich v sťa-
ženej pandemickej situácii a aj vďaka vašej 
televízii sa ľudia môžu spojiť s kostolom. 
To posolstvo je o tom, že čo ponechať, čo 
je tradičné, osvedčené, bez čoho by sme 
nemohli existovať ako kresťania a obča-
nia, ale zároveň hľadať nové spôsoby, nové 

formy pre šírenie evanjelia, myšlienok 
spolunažívania, čo robiť v dnešnej dobe. 
A k tomu nám aj táto pandémia pomáha, 
že ak je to z jednej strany aj kríž, tak je to 
z druhej strany aj požehnanie mať tú od-
vahu posunúť sa ďalej a dokázať aj v tejto 
dobe žiť, svedčiť a správať sa dobre. Pra-
jem všetkým veriacim občanom tejto obce 
a farnosti, aby aj v týchto podmienkach stá-
le nachádzali zmysel dňa a aby tento deň 
bol jedným z tých dní, ktorý dáva tomuto 
miestu, tejto farnosti a obci vitalitu a silu.“
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Počas adventného obdobia sa vždy ko-
najú rorátne sväté omše – sú to sväté omše 
pred svitaním pri sviečkach slúžiace ku cti 
Panny Márie. Ich začiatok pred svitaním 
nám má pripomenúť, že pred narodením 
Ježiša ľudstvo „kráčalo v tmách“, tma je 
preto v celom kostole a ožiarený oltár sym-
bolizuje príchod Krista, ktorý prichádza 
ako svetlo. „Tieto sväté omše sú slávené 
pri sviečkach a to symbolizuje to, že svet 
očakáva príchod svetla. Je to veľmi úzko 
spojené s adventným vencom, každú nede-
ľu sa zapaľuje ďalšia svieca, ktorá prináša 
viac svetla, a tak je to aj v tých rorátnych 
svätých omšiach pri sviečkach, ktoré ne-
ustále pribúdajú. A to znamená, že to svetlo 
naozaj vstupuje do tohto sveta, do tej tmy. 
Ako hovorí aj svätý Ján, že prišlo svetlo 
do tmy, tak to je krásny obraz očakávania 
narodenia Božieho Syna, ktorý je svetlom 
pre tento svet,“ spresnil dekan Peter Mi-
chalov. Veriaci na roráty chodia s lampá-
šikmi a ochotne vstávajú skoro, aby zažili 
tú krásnu atmosféru a aktívne sa zúčastnili 
očakávania príchodu Pána. Rorátne sväté 
omše v našom farskom kostole sú povestné 
svojou krásou a duchovnosťou.

Rorátne sväté omše

V marci 2020 prestali deti v rámci 
koronakrízy chodiť do školy a postup-
ne nabehli na prvé hodiny dištančného 
vzdelávania prostredníctvom internetu. 
Školský rok sa skončil rozpačito. Nový 
školský rok sa v septembri 2020 začal 
opatrne a všetci dúfali v to, že žiaci budú 
chodiť normálne do školy. Nestalo sa tak. 
Korona opäť zmenila zaužívané stereo-
typy a časť žia-
kov bola fyzicky 
v škole iba nie-
koľko dní. Počas 
novembra a de-
cembra sa vyučo-
vania každoden-
ne zúčastňovali 
iba žiaci prvého 
stupňa. „Škola 
sa riadi metodic-
kým usmernením 
k obsahu a organizácii výchovno-vzde-
lávacieho procesu v základných školách 
platným od 16. novembra 2020, kde 
sa vymedzujú vzdelávacie obsahy pre 
dištančnú formu výučby a odporúča sa 
indikatívna záťaž pre jednotlivé ročníky. 
Žiaci prvého stupňa sa učia prezenčnou 
formou, to znamená, že chodia do školy. 
Ročníky 5. až 9. na základe metodické-

ho usmernenia študujú dištančne a môžu 
absolvovať maximálne 15 hodín týžden-
ne, čo v prepočte znamená maximálne 
3 hodiny denne. Tento fakt sme zapra-
covali do rozvrhu hodín v jednotlivých 
ročníkoch druhého stupňa. Je jasné, že 
muselo dôjsť k redukcii hodín a učiva 
niektorých predmetov. Všetky hlavné 
vzdelávacie oblasti sú do rozvrhu zahr-

nuté. Pedagogic-
ká rada rozhodla, 
že v dištančnom 
vzdelávaní budú 
zastúpené pre-
dovšetkým pred-
mety ako jazyky 
– slovenský, an-
glický, nemecký, 
matematika, fyzi-
ka, chémia, bio-
lógia, geografia, 

dejepis a v piatom ročníku informatika,“ 
informoval nás o spôsobe vyučovania 
v močenskej základnej škole v decembri 
riaditeľ školy Eduard Lacko. Dištančné 
vzdelávanie je náročné pre učiteľov aj 
žiakov. Učitelia musia pre žiakov pri-
pravovať materiály v úplne inej podobe 
ako doposiaľ a prostredníctvom počítača 
sa im snažia vysvetliť aktuálne učivo. » 

Vyučovanie počas koronakrízy

Ostatné novembrové sviatky sa niesli 
v úplne inom duchu ako všetky doterajšie. 
Až do pondelka 2. novembra 2020 piatej 
hodiny ráno platil zákaz vychádzania pre 
všetkých obyvateľov a v mnohých obciach 
boli cintoríny dokonca zamknuté. Napriek 
tomu, že na žiadnej z omší či slávení sviat-
kov nemohli byť v čase zákazu vychádza-
nia prítomní veriaci, kňazi našej farnosti 
slúžili omše denne a nevynechali ani Svia-
tok všetkých svätých. „Vo Sviatok všetkých 
svätých popoludní o 15.00 h je zvykom, že 
sa stretávame na cintorínoch, kde sa modlí-
me za duše všetkých zosnulých. Teraz sme 
slávili sv. omšu v dome smútku na dolnom 
cintoríne za všetkých našich zosnulých a za 
ich nesmrteľné duše,“  povedal nám dekan 
Peter Michalov. „Tento rok bol zvláštny aj 
v tom, že sme pred svätou omšou požeh-
nali opravený dom smútku. Počas modlitby 
požehnania tejto budovy boli povedané veľ-
mi pekné slová: Pane, aby tento dom nebol 
dom smútku, ale domom nádeje. Tento dom 
si my spájame práve s rozmerom smútku, 
ale toto miesto je pre človeka, ktorý má vie-
ru vo vzkriesenie, aj miestom nádeje. Ďa-
lej v modlitbe zazneli slová: Prosíme ťa za 
všetkých, ktorí tu budú ležať pred pohreb-
nými obradmi, aby si im otvoril náruč svoj-
ho milosrdenstva. To je veľmi dôležitý roz-
mer, že keď človek odíde z tohto sveta, jeho 
duša smeruje k Bohu. Hovorí o tom aj tá 
modlitba: Nech Pán príjme tieto duše, lebo 
táto stavba bude opatrovať práve telá našich 
zosnulých, ktoré sú podľa viery pripravené 
ku vzkrieseniu a požívajú našu úctu. Tretím 
veľmi silným rozmerom modlitby je: Pane, 
posilni všetkých, ktorí tu budú oplakávať 
svojich drahých s istotou, že mŕtvi žijú 
v tebe. To znamená, že toto má byť miestom 
posily, aby sme si dokázali uvedomiť, že sa 
s nimi nelúčime, lebo teraz oni budú očaká-
vať nás. Som vďačný, že sme si mohli touto 
modlitbou pripomenúť, čo všetko znamená 
táto budova pre každú obec a farnosť, že to 
nie je len miesto smútku a rozlúčky s našimi 
blízkymi, ale že je to aj miesto nádeje.“ 

Počas nasledujúceho dňa - dňa Pamiat-
ky zosnulých, v pondelok 2. novembra 2020 
si však občania s negatívnym certifikátom 
na koronavírus mohli svojich zomrelých 
príbuzných a priateľov uctiť zapálením 
symbolickej sviece alebo prinesením kytič-
ky na miesto ich posledného odpočinku. 

Cintoríny tak boli v deň Pamiatky zo-
snulých, ale aj v ďalších dňoch nádher-
ne rozžiarené. Množstvo sviec a kvetov 
na jednotlivých hroboch svedčilo o tom, 
že krásne spomienky na našich predkov 
a príbuzných, ktorí nás predišli do večnos-
ti, sú stále živé.

Novembrové sviatky



» Mnohí žiaci majú problém sústrediť sa 
na vyučovanie, keď nemôžu fyzicky se-
dieť na hodine v škole. „Na tému dištanč-
ného vzdelávania by sa dalo naozaj po-
rozprávať veľmi veľa. Verím, že až toto 
obdobie skončí, tak to bude témou mno-
hých analýz a výskumov. Toto vzdeláva-
nie prišlo nečakane, museli sme sa všetci 
za pochodu naučiť, ako si s tým poradiť. 
Je to celkom iné ako stáť pred tabuľou. 
Mnohí učitelia si museli vyskúšať prácu 
s technikou, prácu cez internet, celkom 
iný prístup k učivám, akým spôsobom to 
deťom sprostredkovať, ako získať spät-
nú väzbu. Všetky veci súvisiace s týmto 
vzdelávaním boli spočiatku pre nás nové 
a každý učiteľ si našiel vlastné spôsoby. 
Treba spomenúť, že mnohí žiaci sa prispô-
sobili, aj technicky, aj prijali tento spôsob 
výučby. Pri niektorých predmetoch je, 
samozrejme, oveľa ťažšie učiť takýmto 
spôsobom, niekde sa to dá. Je veľmi veľa 
možností. Cez online hodiny, cez testy, dá 
sa pomáhať si knihami a učebnicami. Ide 
vlastne o ten spôsob kontaktu, koľko detí 

sa pripojí, koľko detí si nájde rôzne výho-
vorky, ako sa učeniu vyhnúť. Dalo by sa 
povedať, že dištančné vzdelávanie nabra-
lo dobrý smer, postupne sme všetci získa-
li zručnosti, ale treba povedať, že všetci 
už netrpezlivo čakáme, kedy sa vrátime 
pred tabule, pretože živý kontakt s deťmi, 
učenie zoči-voči s tabuľou, pomôckami, 
s vyvolávaním, s tou spätnou väzbou, 
ktorá je v tú chvíľu naozaj poruke, je ne-
nahraditeľný. Nedá sa povedať, že by toto 
vzdelanie bolo to pravé orechové, a ja len 
dúfam, že sa čo najskôr vrátime k takým 
spôsobom učenia, ktoré vyhovujú žia-
kom, učiteľom aj rodičom,“ vyjadril sa 
za učiteľov učiacich dištančne Radoslav 
Novelinka.  Do vianočných prázdnin bolo 
dištančné vzdelávanie na druhom stupni 
jednoznačné, situácia bude opäť prehod-
notená v novom kalendárnom roku, kedy 
by sa podľa situácie mohlo začať s pre-
zenčnou výučbou aj na druhom stupni. 
Ako sa však situácia skutočne vyvinie 
a ako rozhodne ministerstvo školstva, si 
budeme musieť počkať.
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Napriek zložitej situácii spôsobenej ko-
ronavírusom trvajúcej väčšiu časť roka 2020 
sa počas novembra uskutočnilo v zmysle 
platného všeobecne záväzného nariadenia 
obce z roku 2015 odovzdávanie prospe-
chového štipendia obce Močenok. Záujem 
oň prejavila pätica študentov denného vy-
sokoškolského štúdia z našej obce, ktorí 
v uplynulom akademickom roku dosiahli 
vynikajúce študijné výsledky. „Vzhľadom 
na situáciu, kto-
rú žijeme v sú-
vislosti s koro-
navírusom, sme 
tentokrát zorgani-
zovali odovzdá-
vanie štipendia 
prostredníctvom 
videokonferencie. 
Odborná komisia 
vyhodnotila žiadosti a my sme prostredníc-
tvom videokonferencie študentom oznámili 
mená tých, ktorí dosiahli v uplynulom škol-
skom roku najlepšie výsledky. Pre mňa je 
veľmi potešiteľné, že máme v obci veľmi 
šikovných študentov, o čom svedčí to, že 
prví dvaja ocenení mali za predchádzajúci 
akademický rok priemer 1, a to je výsled-
kom naozaj dobrého študijného prístupu 
a plnenia si povinností, ale, samozrejme, 
aj všetci ďalší, ktorí sa prihlásili a dosiahli 
nadštandardne dobré výsledky,“ konštato-
val vysokú úroveň študijných výsledkov 
prihlásených študentov starosta obce Ro-
man Urbánik. 

K videokonferencii sa pridali všetci zá-
ujemcovia o obecné štipendium – Andrea 
Dičérová, Michaela Dobišová, Veronika 
Vrabcová, Patrik Belovič a Marek Horňák 
a zo strany obce starosta obce Roman Ur-
bánik, zástupca starostu Peter Sýkora, pred-
nostka úradu Lucia Benčíková a Televízia 
Močenok. Napriek tomu, že stretnutie nebolo 
osobné, absentoval kultúrny program a každý 
z účastníkov sedel doma, v škole či práci za 

počítačom, vládla 
počas celej vide-
okonferencie prí-
jemná priateľská 
atmosféra. Štu-
denti zhodnotili 
uplynulý ročník, 
zaspomínali si na 
najťažšiu skúšku 
z neho a urobili 

aj malú reklamu svojej škole tým, že špeci-
fikovali, kvôli čomu by sa na konkrétne ich 
študijný odbor mali prihlásiť záujemcovia 
o vysokoškolské štúdium. 

Obecné štipendium vo výške 400 eur 
v tomto roku na základe dosiahnutých študij-
ných výsledkov získali Andrea Dičérová, štu-
dentka Lekárskej fakulty Masarykovej uni-
verzity v Brne, a Marek Horňák, ktorý si pre 
svoje štúdium vybral Fakultu matematiky, 
fyziky a informatiky Univerzity Komenské-
ho v Bratislave. K dosiahnutým výsledkom 
srdečne blahoželáme všetkým piatim uchá-
dzačom o obecné prospechové štipendium 
a prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Prospechové štipendiá sú rozdané

Z našej obce pochádza vedec a pe-
dagóg pôsobiaci na Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzite v Nitre prof. 
Ing. Marián Brestič, CSc. Profesor 
Brestič pôsobí na Katedre fyziológie 
rastlín, ktorá patrí pod Fakultu agrobio-
lógie a potravinových zdrojov a zaoberá 
sa okrem iného najmä dopadmi klima-
tických extrémov na poľnohospodárske 
rastliny. Zameriava sa prednostne na 
účinky sucha, horúčav a silného slneč-
ného žiarenia na fotosyntézu rastlín. 
Skúma rastliny a ich životné pochody 
v extrémnych podmienkach najnovšími 
vedeckými metódami a zisťuje, ktoré 
rastliny sú schopné prežiť klimatické 
zmeny, prípadne ako im šľachtením 
pomôcť, aby tie zmeny prežili. V roku 
2019 bol finalistom súťaže spoločnosti 
ESET Science Award v kategórii Výni-
močná osobnosť slovenskej vedy a ví-
ťazom hlasovania o cenu verejnosti. 
V tomto roku však za svoju prácu zís-
kal ešte vyššie ocenenie – spolu s ko-
legom doc. Živčákom získali prestížne 
svetové ocenenie Highly Cited Resear-
chers 2020, čo ich radí medzi absolút-
nu svetovú špičku vo vedeckej oblasti 
Plant and Animal Science, čiže vede 
o rastlinách a živočíchoch. Obaja vedci 
sú súčasťou vedeckého  tímu Produkč-
nej fyziológie rastlín, ktorý Slovenská 
akreditačná komisia Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky vyhodnotila ako špičko-
vý vedecký tím. Tím patrí k jednému 
percentu svetových vedeckých pracov-
níkov, ktorých práce sú často citované. 
Do zoznamu Highly Cited Researchers 
bolo v roku 2020 zaradených viac ako 6 
000 vedcov v 21 vedných oblastiach na 
základe počtu vysoko citovaných ve-
deckých článkov, ktoré publikovali za 
ostatných 10 rokov. 

Prof. Brestičovi prajeme do ďalšej 
práce mnoho elánu a úspechov.

Rodák z Močenka so 
svetovým ocenením
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Dňa 31. decembra 2020 uplynu-
lo už 7 rokov, čo nás navždy opus-
tila naša mama, babka a prababka 
Mária Straňáková. Kto ste ju pozna-
li, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina.

Dňa 16. novembra 
2020 uplynul druhý 
smutný rok, čo si 
nás náhle opusti-
la, drahá mamička 
Magdaléna Miháliková. 

S láskou a úctou spomína dcéra s rodinou.

Dňa 7. decembra 2020 
sme si pripomenu-
li 1. smutné výročie, 
čo nás navždy opus-
til náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko 

Imrich Straňák. S láskou spomínajú 
manželka a celá rodina.

Iba ten, kto s ňou žil,
vie, koho stratil.

Dňa 8. januára 2021 
sme si pripomenuli ne-
dožité 90. narodeniny 
Anny Boháčovej.
S úctou a láskou spo-
mínajú smútiace dcéry 

Anka, Milka a syn Ján s rodinami.

„Stíchlo navždy 
srdce zlaté,
zhasol v tvojich očiach svit,
ťažko sa nám 
bude teraz 
bez teba, mamička, žiť...“

Ďakujeme úprimne všet-
kým príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí 
sa 17. decembra 2020 
prišli rozlúčiť s našou 
milovanou mamičkou 

a babkou Magdalénou Hippovou. 
Zároveň ďakujeme všetkým zúčastne-
ným za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť 
náš hlboký žiaľ.
S láskou a úctou spomína smútiaca 
rodina.

Odišiel si tíško,
ako odchádza deň,
v našich srdciach zostala
krásna spomienka len.

Dňa 20. januára 2021 
uplynie prvý smut-
ný rok, čo nás navždy 
opustil Michal Packa.
So slzami v očiach, 
s láskou a úctou spomí-

na manželka, dcéra a syn s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Koho máme v mysli,
zostáva stále s nami.

Dňa 29. decembra 
2020 sme si pripome-
nuli 3. smutné výročie 
úmrtia nášho drahého 
Patrika Lenického.
S láskou spomínajú 

manželka, synovia, rodičia, súrodenci 
a ostatná rodina.
Venujte mu tichú modlitbu.

V týchto 
dňoch si 
p r i p o -
m í n a m e 
smutných 
30, 16 a 9 

rokov, čo nás navždy 
opustili naši drahí rodičia 
Vojtech a Jozefína 
Mihálikoví a brat 
Vladimír. S úctou a lás-
kou spomína celá rodina.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, ktorí sa 
prišli 11. decembra 2020 rozlúčiť s na-
šim drahým manželom, otcom, ded-
kom a pradedkom Ľudovítom Pecom. 
Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.
S láskou spomína smútiaca rodina.

SMÚTOČNÉ OZNAMY

11. novembra si celosvetovo pripomína-
me Deň vojnových veteránov alebo aj Deň 
červených makov, Deň pamäti či Deň príme-
ria. Je to deň venovaný pamiatke všetkých 
vojnových hrdinov. 11. november bol vybra-
ný symbolicky, pretože v tento deň v roku 
1918, vo vlakovom vozni v Le Francport 
pri severofrancúzskom meste Compiégne 
podpísali prímerie Spojenci a Nemecko, čím 
boli ukončené boje 1. svetovej vojny na zá-
padnom fronte. Divý mak sa stal symbolom 
obetí vojen podľa básne vojenského lekára 
z roku 1915. V tento deň si pripomíname 
a zároveň vzdávame úctu všetkým, ktorí po-
ložili svoje životy v svetových vojnách, voj-
nových konfliktoch a vojenských misiách.

Vedenie obce Močenok si tento pa-
mätný deň pripomenulo položením venca 

k pamätníku vojnových hrdinov na hor-
nom cintoríne. „V týchto dňoch spomína-
me na našich blízkych zosnulých, spomí-
name aj na vojakov, ktorí zomreli v prvej 
a druhej svetovej vojne, ale aj na všetkých 
vojakov, ktorí položili svoj život za slobo-
du. Boli to muži, ktorí zomreli ďaleko od 
svojich rodín, násilnou smrťou, nedobro-
voľne, a bola to ich obeta pre nás všetkých. 
Aj preto si na nich spomíname teraz, 11. 
novembra, kedy je výročie ukončenia 1. 
svetovej vojny, a je to zároveň pamätný 
deň vojnových veteránov. Takýmto spôso-
bom im vzdávame hold a úctu za ich obeť, 
ktorú pre nás priniesli,“ uctil si starosta 
obce Roman Urbánik spolu s prednostkou 
obecného úradu Luciou Benčíkovou všet-
kých vojnových hrdinov.

Deň vojnových veteránov



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

Spoločnosť TÓTH s.r.o. obsadzuje na svojej prevádzke Močenok pracovnú pozíciu: servisný a skladový pracovník 
pre záhradnú techniku a bicykle, plat 550-850 EUR/mesiac. Možnosť práce aj na polovičný úväzok alebo externe.
Žiadosti so životopisom zasielajte na e-mail: tothm@tothsk.sk alebo osobne na adresu Nitrianska 1203, Močenok.

Sídlo advokátskej kancelárie: 
Švábská 1431/18, Močenok  951 31

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 vypra-
covanie dokumentov pre prevod nehnuteľností, vrátane 
autorizovaných advokátskych zmlúv o prevode vlastníc-
keho práva k nehnuteľnostiam, vypracovanie návrhu 
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, 
právne poradenstvo v oblasti nájmu nehnuteľností, 
nájmu a podnájmu bytu, nebytového priestoru, pozem-
kov, atď.

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

podaní v konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej 
správy a miestnej samosprávy 

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Lýdia Vylimcová

• 

MOČENOK

Inzercia

B L AHO Ž E L AN I E
V novembri 2020 sa dožila krásneho životného 
jubilea členka speváckej skupiny Zúgovanka 
pani Gabriela Sabová.

Milá Gabika! Do ďalších rokov Ti prajeme 
všetko, čo robí život krásnym a príjemným – 
lásku, šťastie, spokojnosť a pevného zdravia 
stále dosť.

Členovia speváckej skupiny.

Miestny spolok Slovenského Červeného 
kríža Močenok oznamuje darcom termíny 
hromadných odberov krvi v našej obci 
(o aktuálnom stave, či epidemiologická si-
tuácia dovolí hromadný odber realizovať, 
budeme informovať vždy niekoľko dní pred 
dátumom odberu): 12. marec, 11. jún, 10. 
september a 3. december 2021.

P OĎAKOVAN I E
Radi by sme touto cestou srdečne poďakovali pánovi starostovi 

Romanovi Urbánikovi, poslancom obecného zastupiteľstva, predsedovi 
klubu Milošovi Blehovi a rodičom všetkých mladých močenských futbalis-
tov za prejavenú podporu a poskytnutú pomoc v roku 2020.

tréneri družstiev prípraviek FK Močenok




