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TRIEĎME ODPAD SPOLOČNE 

 

 

ZZEELLEENNÝÝ  KKOONNTTAAJJNNEERR::  SSKKLLOO  
Patrí sem: nevratné sklenené obaly 
z nápojov a zaváranín, sklenené nádoby, 
tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené črepy 
Vratné fľaše vráťte do obchodu! 
 

ZZEELLEENNÝÝ  KKOONNTTAAJJNNEERR::  SSKKLLOO  
Nepatrí sem: porcelán, keramika, autosklo, 
drôtené sklo, zrkadlo, TV obrazovka, pozlátené 
a pokovované sklo, technické sklo s obsahom 
chemických látok 

ŽŽLLTTÝÝ  KKOONNTTAAJJNNEERR::  PPLLAASSTTYY,,  KKOOVVYY,,  TTEETTRRAAPPAAKK  
Patrí sem: stlačené PET fľaše od nápojov, 
igelitové a mikroténové vrecká, baliace fólie, 
obaly od kozmetiky a pracích prostriedkov, 
tégliky od jogurtov, masla a pod., plastové obaly 
- konzervy, hliníkové obaly z nápojov, alobal, 
drobné kovové predmety 
- tetrapakové obaly 

ŽŽLLTTÝÝ  KKOONNTTAAJJNNEERR::  PPLLAASSTTYY,,  KKOOVVYY,,  TTEETTRRAAPPAAKK  
Nepatrí sem: obaly so zvyškami potravín, 
podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly 
z nebezpečných látok (chemikálie, farby a pod.) 
- kombinované kovové obaly (tuby z krémov 
a pást, kávové kapsuly), obaly so zvyškami 
nápojov alebo chemikálií 

MMOODDRRÝÝ  KKOONNTTAAJJNNEERR::  PPAAPPIIEERR  
Patrí sem: noviny, časopisy, kancelársky 
papier, reklamné letáky, stlačené kartónové 
obaly, papierové obaly, skartovaný papier 

MMOODDRRÝÝ  KKOONNTTAAJJNNEERR::  PPAAPPIIEERR  
Nepatrí sem: knihy s tvrdou väzbou, mokrý, 
mastný a znečistený papier, použité plienky, 
asfaltový a dechtový papier, celofán 

HHNNEEDDÝÝ  KKOONNTTAAJJNNEERR::  BBIIOOOODDPPAADD  
Patrí sem: šupky a zvyšky ovocia a zeleniny,  
starý chlieb a pečivo, čajové vrecúška, 
kávová usadenina, škrupiny z vajec 
a orechov, zelený odpad zo záhradky, lístie, 
tráva, piliny a hobliny 

HHNNEEDDÝÝ  KKOONNTTAAJJNNEERR::  BBIIOOOODDPPAADD  
Nepatrí sem: mäsové zvyšky jedál, kosti, horúci 
popol, uhynuté zvieratá,  stavebný odpad, 
výkaly psov a mačiek, cigaretové ohorky 

ČIERNY/KOVOVÝ KONTAJNER: ZMESOVÝ ODPAD 
Patrí sem: odpad, ktorý už nemožno ďalej 
recyklovať 

ČIERNY/KOVOVÝ KONTAJNER: ZMESOVÝ ODPAD 
Nepatrí sem: elektroodpad, objemný odpad, 
nebezpečný odpad, stavebný odpad, bioodpad, 
horúci popol, drevo, plasty, sklo 
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Hodnotenie hospodárenia 
našej obce 
nezávislou inštitúciou

Dane a poplatky 
pre rok 2021

Kolaudácia vodozádržných 
opatrení

Sčítanie osôb, domov 
a bytov 2021

Testovanie, testovanie, 
testovanie...

Rúška a respirátory

Opatrenia proti šíreniu 
koronavírusu

Narábanie s odpadmi 
v našej obci

Plánované Centrum 
cirkulárnej ekonomiky 
v našom regióne

Politický proces s tromi 
katolíckymi biskupmi

Obsah
Touto cestou odovzdávame srdečné pozdravy obyvateľom Močenka a v prvom 

rade seniorom, ktorých učila pani učiteľka Mária Bobková. Pozdravy od pani uči-
teľky, ktorá sa 6. 12. 2020 dožila krásnych 95 rokov, a pána Konštantína Hollaya, 
syna bývalého pána lekárnika pôsobiaceho kedysi v Močenku, nám do redakcie 
preposlala predsedníčka Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku 
Marta Nováková. 

Pani Bobkovej a pánovi Hollayovi, našim verným čitateľom, prajeme do ďal-
ších dní veľa pevného zdravia a pohody.

Srdečné pozdravy z Prešova

Pre občanov našej 
obce je k dispozícii 
nová bezplatná apli-
kácia Odvoz odpadu. 
Aplikácia, ktorú mož-

no prostredníctvom obchodu Google 
Play zadarmo stiahnuť do smartfónov 
pracujúcich v operačnom systéme An-
droid, skvelo nahrádza tlačené verzie 
harmonogramov zberu odpadov.

Je v nej zaregistrovaná aj naša 
obec s rozdelením na 1. a 2. časť obce. 
Používateľov, ktorí si ju nainštalujú, 
notifikáciou upozorní na termín naj-
bližšieho zberu.
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Každoročne prinášame informácie 
o hodnoteniach mimovládnej nezávislej 
neziskovej organizácie INEKO, ktorá 
podporuje ekonomické a sociálne refor-
my na Slovensku. Na základe vypracova-
ných kritérií organizácia hodnotí samo-
správy, školy, nemocnice, vyššie územné 
celky, budovanie ciest a železníc a po-
dobne. My, samozrejme, sledujeme hod-
notenie samospráv. Začiatkom roka 2021 
boli zverejnené komplexné výsledky za 
rok 2019. „Na základe hodnotenia spo-
ločnosti INEKO môžeme konštatovať,  
že obec Močenok v rámci tohto hodnote-
nia obstála na výbornú. Celková známka 
je v hodnote 5,5. Maximálna známka je 
6. Hodnotenie výborného hospodárenia 
alebo 1 z hospodárenia obce sme dostali 

od roku 2016 štvrtýkrát po sebe,“ komen-
toval skvelé vysvedčenie pre našu obec 
starosta obce Roman Urbánik. V rám-
ci šalianskeho okresu sa naša obec, čo 
sa týka celkového finančného zdravia, 
umiestnila na 3. mieste za Kráľovou nad 
Váhom a Tešedíkovom, ktoré nás pred-
behli o jednu desatinu percenta. Celkové 
finančné zdravie obce sa odvíja od bilan-
cie bežného účtu, celkového dlhu, dlho-
vej služby obce a záväzkoch po splatnos-
ti. Záväzky po splatnosti naša obec nemá, 
spláca však nejaké úvery, ktoré o desatiny 
znížili celkovú známku. V každom prípa-
de Močenok už štvrtý rok za sebou obstál 
v hodnotení nezávislej organizácie INE-
KO na výbornú. Predtým mala naša obec 
5 rokov za sebou dobré finančné zdravie.

Hodnotenie hospodárenia našej obce 
nezávislou inštitúciou

Napriek zlej epidemickej 
situácii sa daňové povin-
nosti občanov ani v tomto 
roku nemenia. Daňové pri-
znania k miestnym daniam 
sa podávali v termíne do 
konca januára. Platenie daní 
a poplatkov je každoročne 
sústredené na koniec jar-
ného obdobia. Možno ich 
uhrádzať po doručení Roz-
hodnutia o dani a Rozhod-

Dane a poplatky pre rok 2021

Aktuality z obce
Od začiatku februára má webová 

stránka obce nový vizuál. Návštevníci 
však na nej nájdu všetky informácie, 
ktoré tam boli aj doposiaľ. Stránka je 
prehľadnejšia a užívateľsky priateľskej-
šia. V nasledujúcich týždňoch sa bude 
na jej zlepšovaní ešte intenzívne praco-
vať, prosíme preto o trpezlivosť, kým 
budú doladené všetky detaily.

V tomto roku prešli fašiangy tak 
akosi nebadane. Fašiangové obdobie 
sa začalo už 7. januára  a skončilo 
sa v utorok 16. februára 2021. Kvôli 
zlej pandemickej situácii a nekoneč-
nému lockdownu sme si ani nestihli 
všimnúť, že malo byť obdobie radosti 
a veselosti. Nekonali sa žiadne plesy 
a karnevaly a nemohli sme sa zabaviť 
ani počas tradičného fašiangového 
popoludnia. Od stredy 17. februára 
2021 sa začalo pôstne obdobie, ktoré 
potrvá do začiatku apríla. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky schváli-
lo našej obci dotáciu vo výške 10 300 
eur na realizáciu projektu Vytváranie 
bezbariérového prostredia v domove 
dôchodcov. Cieľom projektu bolo ob-
staranie technických zariadení, ako na-
príklad sprchovacej hygienickej stolič-
ky alebo vakových zdvihákov. Celkové 
náklady na projekt predstavujú čiastku 
11 634,70 eur. Rozdiel medzi dotáciou 
a celkovými nákladmi financovala obec 
z vlastných zdrojov. Projekt bol zre-
alizovaný a zariadenia už v Domove 
dôchodcov Milosrdného samaritána 
uľahčujú každodenný život klientom aj 
personálu.

Počas vianočných sviatkov sa letec-
kí modelári z našej obce dozvedeli po-
tešujúcu správu – na medzinárodnej 
korešpondenčnej súťaži Frank Ehling 
International organizovanej klubom 
historických modelov (SAM) zo Spoje-
ných štátov amerických v kategórii ½ 
A Texaco, to znamená modelov s jed-
notným motorom COX 0,8 cm³, obsa-
dili 2. miesto. Víťazstvo patrilo Ame-
ričanom  z Ohia. Z nášho klubu sa do 
súťaže zapojili 5 modelári. Do hodno-
tenia sa však započítavali iba výsledky 
troch najlepších. Modelári si mohli na 
súťaž s presnými pravidlami vybrať 
hociktorý deň od 1. septembra do 30. 
novembra, Slováci súťažili v peknom 
slnečnom počasí 9. septembra 2020. 
Tešíme sa spolu s nimi z medzinárod-
ného úspechu a blahoželáme im. 

nutia o poplatku za komunálne odpady 
všetkým daňovníkom. Rozhodnutia na 
základe dostupných informácií spracúva 
obec. Predpokladaný termín doručovania 
rozhodnutí je naplánovaný približne na 
mesiac máj. Termín sa však môže vzhľa-
dom na epidemickú situáciu mierne po-

sunúť. Všetky poplatky je možné zaplatiť 
nielen v hotovosti do pokladne úradu, ale 
aj pomocou platobného terminálu priamo 
v klientskom centre úradu, respektíve 
prostredníctvom internetbankingu, vyu-
žitie ktorého by bolo momentálne najide-
álnejšou formou úhrady.
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V druhej polovici uplynulého kalen-
dárneho roka sa v našej obci realizoval 
projekt  vodozádržných opatrení  na 
budove kultúrneho domu a v jeho oko-
lí. Práce v objeme viac ako 144 tisíc 
eur s 5 % spoluúčasťou obce podporila 
Slovenská agentúra životného pros-
tredia z operačného programu Kvalita 
životného prostredia. V prvej polovici 
februára 2021 sa uskutočnila kolaudá-
cia hotového projektu. Zúčastnili sa jej 
zástupcovia obce, zhotoviteľa a okres-
ného úradu. „Dnes sa kolaudovalo od-
vodnenie strechy kultúrneho domu, je to 
bezproblémové. Všetky dokumenty boli 
doložené, zhotoviteľ to vyhotovil podľa 
stavebného povolenia, to znamená, že 
vydáme kolaudačné rozhodnutie,“ infor-

movala nás po skončení kolaudačného 
konania Martina Žišková z Okresného 
úradu v Šali, odboru starostlivosti o ži-
votné prostredie. „Všetko je tak, ako to 
bolo naprojektované. Ak tam boli nejaké 
drobné zmeny, tak sa vyriešili už v rám-
ci stavby,“ potvrdil aj zhotoviteľ Marián 
Fiala, majiteľ spol. FBT Slovakia. Bez-
problémový priebeh kolaudácie za obec 
potvrdila aj odborná referentka Eleonó-
ra Flammichová, ktorá pripomenula, že 
zariadenie už slúži svojmu účelu. K od-
vodnenej streche plnej rastlín  patria aj 
retenčné jazierka v okolí budovy kultúr-
neho domu a nádrže v zemi na zachytá-
vanie dažďovej vody. Počas nasledujú-
cich mesiacov budeme môcť zhodnotiť 
funkčnosť celého systému.

Kolaudácia vodozádržných opatrení

Už niekoľko 
mesiacov Štatistic-
ký úrad Slovenskej 
republiky v upútav-
kách v médiách avi-

zuje plánované sčítanie obyvateľov, do-
mov a bytov. Sčítanie domov a bytov sa 
napríklad realizuje prostredníctvom obcí 
a na ďalšie parametre sčítania sa využí-
vajú rôzne existujúce registre. Znamená 
to, že občania sčítavajú iba seba a svo-
jich najbližších. Sčítanie je pre občanov 
povinné a za nesčítanie sa hrozí dokon-
ca pokuta. Sčítať sa musí každý, kto má 
v Slovenskej republike trvalý, prechodný 
alebo obvyklý pobyt. V dôsledku stále 
nepriaznivej epidemickej situácie sa sčí-
tanie rozdelilo na dve časti. Prvá časť – 
elektronické sčítanie obyvateľov, ktorí 
sa budú sčítavať sami, sa uskutočňuje od 
15. februára do 31. marca 2021. Sčítanie 
pomocou sčítacích asistentov je posunuté 
na dátum od 1. apríla do 31. októbra 2021. 
„Elektronické samosčítanie obyvateľov 
pomocou počítača, notebooku, tabletu či 
mobilu nezaberie občanom viac ako 10 
minút a sčítací formulár je možné vypl-
niť na webovej stránke www.scitanie.sk. 
Štatistický úrad pripravil aj bezplatnú 
mobilnú aplikáciu, ktorú môžu občania 
na samosčítanie využiť. Najvhodnejšie 
by bolo, ak by sa čo najviac občanov sčí-
talo elektronicky, aby sa nemuseli stre-
távať s cudzími ľuďmi, ktorými sčítací 
asistenti pre nich určite sú. Prosím preto 
všetkých, aby pomohli svojim blízkym, 
najmä seniorom a sčítali ich prostredníc-
tvom spomínaného elektronického for-
mulára,“ nabáda na sčítanie prednostka 
obecného úradu Lucia Benčíková.

V prípade, že sa obyvatelia nebudú 
vedieť sčítať sami ani prostredníctvom 
svojich blízkych alebo sa z nejakého iné-
ho nebudú môcť sčítať, môžu využiť asis-
tované sčítanie pomocou sčítacích asis-
tentov, ktoré sa bude na celom Slovensku 
realizovať od 1. apríla 2021. „Asistované 
sčítanie bude mať dve formy – stacio-
nárnych sčítacích asistentov, ktorí budú 
pracovať na jednom mieste a občania 
budú na toto miesto za nimi prichádzať, 
aby ich sčítali – u nás bude zriadená kan-
celária v kultúrnom stredisku v Školskej 
ulici, alebo mobilných sčítacích asisten-
tov, ktorých prostredníctvom telefonickej 
objednávky môžu občania pozvať k sebe 
domov, aby ich sčítali tam. Pripomínam, 
že táto forma sčítania bude kvôli koro-

Sčítanie osôb, domov a bytov 2021
nakríze spustená až 1. apríla tohto roku 
a potrvá do konca októbra,“ doplnila in-
formácie prednostka Benčíková. 

Elektronické sčítanie je jednoduché 
a možno ho realizovať pomocou počítača 
na webovej stránke www.scitanie.sk ale-
bo pomocou aplikácie v mobilnom tele-
fóne s názvom SODB 2021.

Po vstupe na webovú stránku alebo 
do aplikácie si sčítavaný občan zvolí pre-
ferovaný jazyk, v ktorom sa chce sčítať, 
prihlási sa rodným číslo alebo elektronic-
kým občianskym preukazom a odpovie na 
niekoľko jednoducho a zrozumiteľne po-
ložených otázok. Patrí medzi ne otázka na 
miesto súčasného pobytu, miesto trvalého 
pobytu, osoby, s ktorými žije v spoločnej 
domácnosti, rodinný stav, vierovyznanie, 
národnosť či to, ako cestuje do práce. Pre 
rodičov neplnoletých detí pripomíname, 

že každé dieťa je treba sčítať osobitne, 
nie iba zadať počet detí. Vyplnenie celého 
formulára zaberie niekoľko minút a v zá-
vere je možnosť zakliknúť tlačidlo sčítať 
ďalšieho človeka a za pár minút tak po-
stupne sčítať celú rodinu.

Občania, ktorí majú prístup k počíta-
ču, by mali sčítať aj svojich starších prí-
buzných, aby nemuseli čakať do 1.apríla 
na pomoc asistentov sčítania, ktorých 
budú môcť za týmto účelom navštíviť na 
miestach vyhradených obcou alebo si ich 
budú môcť pozvať k sebe domov.

Upozorňujeme zároveň občanov, 
ktorí sa sami nevedia sčítať, že asistova-
né sčítanie funguje až od 1. apríla 2021, 
nie skôr! Zároveň však upozorňujeme na 
nekalé praktiky podvodníkov, ktorí by sa 
v tomto čase mohli vydávať za sčítacích  
klmisárov.
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Od 1. januára 2021 platili sprísnené 
opatrenia, ktoré mali zabrániť nekontrolo-
vanému šíreniu koronavírusu. Platil zákaz 
vychádzania v čase od 05.00 hod. ráno do 
01.00 hod. nasledujúceho dňa. Toto obme-
dzenie bolo pôvodne naplánované do 24. 
januára 2021. Bolo nariadené obmedzenie 
stretávania sa s inými osobami ako tými, 
ktoré žijú v spoločnej domácnosti, zatvorili 
sa lyžiarske strediská, nedalo sa ubytovať 
v hoteloch a penziónoch, pre veriacich sa 
zatvorili kostoly, bola zakázaná konzumá-
cia jedál aj v exteriéri prevádzok, dovolený 
bol pobyt v prírode v rámci okresu, zamest-
nanci, ktorí nemohli pracovať z domu, mu-
seli mať potvrdenie od zamestnávateľa, že 
sa musia presúvať do práce a späť. Cesto-
vať sa mohlo iba v nevyhnutnom rozsahu – 
do najbližších potravín, lekárne, k lekárovi, 
na pohreb, sobáš, do banky, na antigénové 
a PCR testovanie a podobne. Na základe 
opatrení fungoval v obmedzenom režime 

od 4. januára 2021 aj obecný úrad v našej 
obci. Občania nemali povolený vstup na 
jednotlivé oddelenia úradu a knižnica bola 
kvôli pandemickej situácii zatvorená až do 
odvolania. Obmedzenia sa dotkli aj pohre-
bov, sobášov a krstov – na obradoch mohlo 
byť okrem osôb vykonávajúcich obrad prí-
tomných maximálne 6 ďalších osôb. Na 
základe usmernenia Ministerstva školstva 
SR a po prerokovaní so zriaďovateľom 
bola prevádzka Materskej školy v Močen-
ku obnovená v pondelok 11. januára pre 
deti zákonných zástupcov, ktorí zabezpe-
čujú kritickú infraštruktúru, a pre deti zá-
konných zástupcov, ktorým vyplýva z po-
vahy práce, že nemôžu vykonávať prácu 
z domu. Žiaci základnej školy po skončení 
prázdnin pokračovali vo výučbe dištanč-
ne. Situácia sa mala zmeniť 18. januára, 
kedy mali na prezenčné štúdium nastúpiť 
žiaci 1. stupňa základných škôl. Od 25. 
januára 2021 mali začať v štandardnom » 

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Celoplošné testovanie na koronavírus 
sa vždy týka aj našej obce. Prvé tohtoročné 
testovanie  sa konalo od piatku 22. januára 
do nedele 24. januára 2021. Testovalo sa 
v Športovej hale v ulici Dekana Dubravic-
kého. Obyvatelia po prvý raz mohli využiť 
rezervačný systém Bookio, pomocou ktoré-
ho si dokázali zarezervovať presný čas tes-
tovania. „Rozhodli sme sa, že vyskúšame 
systém rezervácie termínov prostredníc-
tvom rezervačného systému, ktorý poskytlo 
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). 
Vidíme to ako jedno z riešení, ktoré by nám 
mohlo pomôcť predísť dlhým radom pri 
testovacích odberných miestach,“ povedal 
nám pred prvým testovaním starosta obce 
Roman Urbánik. Link na aplikáciu bol do-
stupný cez webovú stránku obce, prípadne 
sa termín dal zarezervovať telefonicky. 

V športovej hale boli zriadené dve od-
berné miesta, na každom z nich pracoval tím 
zdravotníkov a administrátorov. „Napriek 
tomu, že sme mali veľmi málo času, pretože 
ešte v pondelok nebolo nič jasné, stihli sme 
do piatku urobiť všetky opatrenia, ktoré boli 
potrebné –  zaregistrovali sme si mobilné od-
berné miesto, urobili sme nový rezervačný 
systém a ukázalo sa, že všetka tá snaha, ktorú 
sme do prípravy vložili, sa vrátila v podobe 
toho, že testovanie prebehlo veľmi plynulo,“ 
konštatoval starosta Urbánik. Pred vchodom 
do športovej haly sa počas troch testovacích 
dní prvého testovania nevytvárali rady, ako 
sa to dialo v novembrovom testovaní. Ľudia 
čakali iba pár minút, nepanovala medzi nimi 
nervozita a o to lepšie sa pracovalo aj od-
berným tímom. Tohto testovania sa zúčast-
nilo 2 082 občanov. Teoreticky je to takmer 
polovica obyvateľov Močenka a každý mal 
na návštevu odberného miesta vlastné dôvo-
dy. „Radšej nech to mám, aby som vedela, 
že som v poriadku, nech sme zdraví, lebo 
veľa ľudí je nakazených a umierajú. Ne-
viem, čo si mám o tom myslieť, už by to 

Testovanie, testovanie, testovanie...
mohlo zmiznúť,“ zamyslela sa Miroslava. 
„Neviem sa celkom k tomu vyjadriť, ale 
dúfam, že to k niečomu pomôže –  men-
šie šírenie, upokojenie,“ nádejal sa Ró-
bert. „Ja pracujem z domu, dodržiavam 
aj karanténu, tak si myslím, že to až tak 
nepotrebujem, ale je dobré vedieť, na čom 
som,“ doplnila Ivana. Čo sa týka miery po-
zitivity, v celkovom súčte naša obec skon-
čila na čísle 1,49 %. Z 2 082 otestovaných 
občanov malo 31 pozitívny test, z toho 23 
má trvalý pobyt v Močenku.

Už o týždeň – 29. až 31. januára 2021 
sa konalo 2. kolo testovania. Scenár bol 
rovnaký ako v prvom kole – dva odberné 
tímy, rezervačný systém Bookio, športová 
hala. Počas tohto kola bolo otestovaných 2 
189 záujemcov. Testovacie tímy zachytili 
22 pozitívnych občanov, 19 bolo domácich, 
traja cudzí. Pozitivita klesla na 1,01 %.

Tretie kolo testovania sa uskutočnilo 
počas prvého februárového týždňa. V pia-
tok 5. a v sobotu 6. februára 2021 na sta-
bilnom mieste v športovej hale dva odber-
né tímy otestovali 2 040 ľudí. Pozitívnych 
bolo 12 z nich, z toho 2 cudzí. Pozitivita 
opäť klesla – tento raz na 0,59 %.

Od 8. februára začal platiť covid auto-
mat, a to pre našu obec znamenalo ďalšie 
kolo testovania – v poradí štvrté, pretože 
okres Šaľa je čiernym okresom. Zdravotní-
ci, administrátori a pracovníci obce si ne-

oddýchli už štvrtý víkend v poradí, napriek 
tomu bola atmosféra na testovaní skvelá 
a opäť sa vďaka profesionalite tímov a re-
zervačnému systému, ktorí si občania ne-
vedia vynachváliť, netvorili rady. Otestova-
ných bolo počas 12. a 13. februára 2021 až 
1 921 občanov, pozitívnych bolo 5, z toho 3 
domáci. Miera pozitivity opäť klesla, tento 
raz na 0,26 %. Močenok je stále vo IV. stup-
ni varovania, a tak sa testovalo aj 19. a 20. 
februára 2021 za rovnakých podmienok 
ako v predošlých týždňoch – rezervačný 
systém, športová hala, dva testovacie tímy. 
Spolu oba tímy otestovali 1 872 občanov, 
z ktorých bolo 6 pozitívnych, čo je o jed-
ného viac ako v uplynulom týždni. Z tých 6 
pozitívnych bola polovica domácich a mie-
ra pozitivity bola 0,32 %.

Z piatich po sebe nasledujúcich testova-
ní sú už unavení nielen zdravotníci, admi-
nistrátori a organizačný tím obecného úra-
du, ale aj občania. Napriek všetkému treba 
vyzdvihnúť spolupatričnosť niektorých 
občanov s usilovne pracujúcimi tímami, 
ktorých by sme mohli nazvať aj sponzormi 
– počas jednotlivých kôl testovania prináša-
jú tímom sladké dobroty, aby mali energiu 
pracovať celý deň, a nájdu sa aj takí, ktorí 
napríklad venujú plnú škatuľu rúšok. 

Všetkým v mene odberných tímov 
patrí srdečná vďaka za tieto milé prejavy 
spolupatričnosti!
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Už je to rok, čo sme postupne zača-
li nosiť ochranu tváre v podobe rúšok 
a respirátorov. Žiaľ, situácia sa od marca 
2020 nezmenila k lepšiemu. Skôr naopak. 
Ochranné pomôcky sa snažíme v ochrane 
pred ochorením COVID-19 ešte zlepšiť 
a nosíme ich takmer všade. Niektorí ľudia 
sa pýtajú, či je ochrana látkovým alebo 
jednorazovým rúškom efektívna a či by 
sa nemali skôr chrániť respirátorom. Pod-
ľa názoru odborníkov je rúško – bavlnené 
aj jednorazové – adekvátnou ochranou, 
musí sa však používať správne! Znamená 
to, že je potrebné mať ním zakryté ústa 
aj nos a nemá voľne visieť, ale prilie-
hať k pokožke, aby vzduch neunikal po 
stranách mimo bariéry rúška. V žiadnom 
prípade sa nesmie nosiť pod nosom alebo 
nebodaj na brade a je potrebné ho vyme-
niť za nové, ak je zvlhnuté alebo znečis-
tené. Manipulovať s ním treba chytaním 
za gumičky.

Respirátory typu FFP2 sú ochranou 
vyššieho radu. Používať by sa mali masky 
bez výdychového ventilu, ale je potrebné 
sledovať životnosť filtra a po niekoľkých 
hodinách ich takisto ako rúška vymeniť za 
nové. V prípade, ak má respirátor výdy-
chový ventil, musí byť ešte prekrytý chi-
rurgickým rúškom. Používajú ich najmä 
zdravotníci a skupiny, ktoré prichádzajú 
do úzkeho kontaktu s infekčnými osoba-
mi. Výhodou respirátorov je, že priliehajú 
na tvár lepšie ako rúška a ak sú správne 
nasadené, nelákajú nositeľa zbytočne sa 
ich dotýkať, a tým ich prípadne kontami-
novať. Používať respirátory je vhodné, 
ak sa niekto musí zdržiavať v spoločnos-
ti viacerých cudzích ľudí v uzatvorenom 
priestore (napríklad v obchode, hromad-
nej doprave a pod.).

Samozrejmé je, že ľudia by sa mali 
pred nákazou koronavírusom chrániť nie-
len rúškami alebo respirátormi, ale najmä 
kombináciou opatrení – to znamená zní-
žením frekvencie stretávania sa s inými 
ľuďmi, dodržiavaním odstupu, dôkladnou 
dezinfekciou rúk a celkovo zvýšením hy-
gieny napríklad po návšteve obchodu či 
pošty, kde mohli kľučky, košíky a iné pred-
mety chytiť aj iní, možno infekční ľudia.

Po návrate domov je vhodné nárazo-
vo vyvetrať priestor a dôkladne si umyť 
a vydezinfikovať ruky. Použité respirátory 
a jednorazové rúška patria do komunálne-
ho odpadu, použité bavlnené rúška je po-
trebné oprať a vydezinfikovať a až potom 
ich znova použiť.

Rúška a respirátory» režime fungovať materské školy a v zá-
kladných školách mal začať prezenčnou 
formou študovať aj 2. stupeň. Na základe 
nepriaznivého vývoja epidemickej situácie 
vláda núdzový stav predĺžila až do 7. feb-
ruára 2021. Školy sa neotvorili a naďalej 
zostali zatvorené takmer všetky prevádz-
ky s výnimkou potravín, lekární, drogérií 
a prevádzok poskytujúcich služby, ako sú 
banky, pošty, čistiarne, servisy a podobne. 
Slabou útechou boli fungujúce e-shopy, 
prostredníctvom ktorých sa dal objednať 
potrebný tovar, ktorý každému domov do-
vezie kuriér, prípadne ho doručia do výdaj-
ného miesta e-shopu.

Na základe opakovaného nárastu po-
zitívnych prípadov premiér Matovič 17. 
januára vyhlásil ďalšie celoplošné testova-
nie, ktoré sa nazývalo skríningom a trvalo 
9 dní –  od 18. do 26. januára 2021. Okrem 
masívneho testovania sa sprísnil aj zákaz 
vychádzania. Potvrdenie o negatívnom 
antigénovom teste, ktoré mohlo byť staré 
až 9 dní v čase, keď ešte len začalo platiť, 
väčšina ľudí potrebovala nielen na cestu do 
práce, ale aj na úrad, do banky, na poštu či 
dokonca do prírody. Do prírody bez testu 
mohli ísť iba deti do 15 rokov a seniori nad 
65 rokov. Na cestu do potravín, drogérie, 
lekárne alebo ísť so psom von  do 1 000 m 
od domu test potrebný nebol. 

S účinnosťou od 27. januára 2021 zača-
li platiť pre celé Slovensko nové opatrenia 
súvisiace s koronavírusom. Zákaz vychá-
dzania zostal v platnosti a občania sa dali 
testovať v celoplošnom testovaní, pretože 
potvrdenie o negatívnom výsledku od 27. 
januára potrebovali na cestu do zamestna-
nia, na výkon podnikateľskej činnosti, na 
cestu na doplnenie pohonných hmôt, do 
očnej optiky, banky, poisťovne a podobne. 
Potvrdenie o negatívnom výsledku testova-
nia nebolo potrebné na cestu za účelom ob-
starania nevyhnutných životných potrieb. 

Od 8. februára 2021 začali platiť na ce-
lom Slovensku nové opatrenia vydané vlá-
dou a hlavným hygienikom. Bol predĺžený 

núdzový stav do 19. marca 2021 a chod 
Slovenska sa začal riadiť covidovým au-
tomatom alebo semaforom, ktorý rozdelil 
krajinu na okresy podľa farieb. Farby sa 
okresom pridelili podľa počtu pozitívnych 
prípadov a ešte niekoľkých ďalších uka-
zovateľov. Najhoršia je čierna farba, čo je 
IV. stupeň varovania, a v momente začiatku 
platnosti covidového automatu do nej patril 
aj okres Šaľa. Od „farby okresu“ sa odvíjali 
aj platné opatrenia v ňom. Občania okre-
su Šaľa od 8. februára 2021 nepotrebovali 
antigénové testy na návštevu najbližšieho 
obchodu s potravinami, lekárne, drogérie, 
predajne s krmivami ani na návštevu čer-

pacej stanice, cestu 
k lekárovi alebo na 
testovanie. Test nebol 
potrebný ani na ces-
tu na zabezpečenie 
starostlivosti o deti 
alebo blízku osobu, 
zdravotnú vychádz-
ku seniorov nad 65 
rokov, vychádzku 
so psom do 1 km od 
domu a podobne. 
Naši občania však 

potrebovali antigénové testy nie staršie ako 
7 dní na mnohé iné aktivity – znamenalo 
to, že obec organizovala testovania opako-
vane každý týždeň, aby občania Močenka 
mohli ísť do práce, navštíviť čistiareň, očnú 
optiku, banku, poštu, autoservis, teleko-
munikačného operátora, výdajné miesto 
e-shopu a zásielkovne, záhradkárstvo či 
STK. Negatívny test nie starší ako 7 dní 
bol takisto potrebný na vycestovanie do 
zahraničia alebo návrat zo zahraničia, na 
pobyt v prírode alebo cestu na zberný dvor. 
Výnimky z pravidelného testovania a nose-
nia certifikátov mali a aj majú ľudia, ktorí 
prekonali COVID-19 a majú o tom doklad 
nie starší ako tri mesiace, ľudia, ktorí boli 
zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny a od 
očkovania uplynulo najmenej 14 dní, a ľu-
dia, ktorých zdravotný stav alebo zdravot-
ná kontraindikácia neumožňujú vykonanie 
testu na ochorenie COVID-19.

V čase vzniku tohto článku je koniec 
februára, situácia na Slovensku sa ne-
zlepšuje a, žiaľ, okres Šaľa je stále vo IV. 
stupni varovania. Sme teda stále čiernym 
okresom a opatrenia a obmedzenia včítane 
pravidelného testovania z 8. februára 2021 
platia aj naďalej.

Opatrení, výnimiek, odporúčaní a po-
vinností je naozaj dosť, podrobné informá-
cie preto nájdu záujemcovia napríklad na 
webovej stránke www.korona.gov.sk.
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Začal sa nový kalendárny rok a my 
už môžeme na základe dostupných vý-
sledkov hodnotiť ten uplynulý, čo sa 
týka triedenia odpadov v našej obci 
a s tým súvisiace témy poplatkov, ešte 
dôslednejšieho triedenia alebo výhľad 
do budúcnosti na základe dosiahnutých 
hodnôt, prípadne na základe zmien plá-
novaných vládou.

Za rok 2020 sme ako obec podľa 
zberu a triedenia odpadov z roka 2019, 
kedy sme dosiahli úroveň triedenia nad 
60%, museli platiť okrem iných poplat-
kov zákonný poplatok vo výške 8 eur za 
tonu odpadu. Pre rok 2021 sa sadzby za 
uloženie zmesového odpadu – teda zá-
konné poplatky pre obce a mestá, ktoré 
slabo separujú, dosť výrazne zvýšili. 
Naša obec si nastolený trend našťastie 
dokázala udržať a zákonný poplatok sa 
nám preto pre tento rok zvýšil o naj-
menšiu možnú hodnotu – z 8 na 11 eur. 
„V týchto dňoch sme spracúvali ročné 
hlásenie o miere vytriedenia odpadov, 
ktoré vznikli na území obce Močenok. 
Vyplýva z neho, že sa nám v uplynu-
lom roku podarilo znížiť objem tuhého 
komunálneho odpadu a podarilo sa nám 
aj dosiahnuť mieru vytriedenosti, ktorá 
zabezpečí našej obci v roku 2021 naj-
nižší zákonný poplatok za uloženie od-
padu na skládky. Tá miera vytriedenia 
sa pohybuje niekde na úrovni 75%, toto 
číslo je veľmi dôležité pre ekonomiku, 
pre financie pri narábaní s odpadmi, ale 
aj pre životné prostredie,“ konštatoval 
starosta obce Roman Urbánik. V uplynu-
lom kalendárnom roku naši občania vy-
triedili napríklad 85 ton papiera, 81 ton 
skla, viac ako 25 ton textílií alebo 127 
ton plastov. Z odpadov, za ktoré platí-
me poplatky – teda komunálny zmesový 
a biologicky rozložiteľný odpad, sme za 
uplynulý rok vyseparovali 893 ton bio-

logicky rozložiteľného odpadu, kde je 
započítaný aj odpad zo zberného dvora, 
624 ton komunálneho odpadu a 188 ton 
veľkoobjemového odpadu. „Od začiatku 
roku 2021 máme ako obec novú povin-
nosť, a to je triedenie kuchynského od-
padu. Obec Močenok vzhľadom na to, 
že má zabezpečený zvoz hnedých nádob 
na biologicky rozložiteľný odpad, čo je 
jedna z alternatív, a zároveň vo väčšine 
domácností máme aj rozdistribuované 
kompostéry, to je druhá náhrada, zatiaľ 
máme ošetrené separovanie kuchyn-
ského odpadu. Chcel by som preto po-
žiadať alebo vyzvať spoluobčanov, aby 
tieto možnosti a najmä kompostovanie 
využívali v čo najväčšej možnej miere, 
pretože aj za zvoz biologicky rozložiteľ-
ného odpadu už niekoľko rokov platíme 
poplatky, a tie nám neustále zvyšujú ná-
klady na narábanie s odpadmi v obci,“ 
doplnil informácie starosta Urbánik. 

Pre zopakovanie pripomíname, že 
poplatok za odpad, ktorý každoročne 
platia občania, sa skladá z niekoľkých 
položiek: zo zákonného poplatku štátu, 
čo je v našom prípade pre rok 2021 11 
eur, z poplatku za manipuláciu s nádoba-
mi komunálneho aj biologicky rozloži-
teľného odpadu zberovou spoločnosťou, 
z poplatku za drvenie biologicky rozlo-
žiteľného odpadu a z poplatkov za vývoz 
jednotlivých druhov odpadu. Z toho vy-
plýva jednoduchý fakt a zároveň žiadosť 
pre všetkých občanov, aby dávali vysý-
pať iba naplnené nádoby na biologicky 
rozložiteľný a komunálny odpad, preto-
že manipulácia s nádobou, kde je iba tro-
chu odpadu, stojí toľko isto peňazí, ako 
manipulácia s plnou nádobou a pri kaž-
dom zvoze sumu musíme zaplatiť. Vyze-
rá to ako nepodstatné centy, ale pri viac 
ako tisícke domácností sa tým poplatky 
za odpad citeľne zvyšujú. 

„Myslím, že v priebehu roka sa ešte 
odpadom budeme venovať, pretože sa 
opäť pripravujú zmeny v legislatíve. 
Podľa dostupných informácií sa majú 
zvyšovať poplatky za uloženie odpadu 
na skládkach. My máme pre tento rok na 
základe miery vytriedenia zákonný po-
platok 11 eur, ale dostávame informácie, 
že najnižší poplatok v budúcnosti bude 
niekoľko desiatok eur. To znamená rá-
dovo niekoľkonásobne viac ako platíme 
teraz, aj preto budeme cestou vysvetľo-
vania, kampaní cez naše médiá vysvet-
ľovať a opakovať ľuďom, čo do ktorej 

nádoby patrí a prečo je dôležité odpad 
separovať,“ konštatoval starosta. 

Podstatou separácie je vytriediť opa-
kovane spracovateľné zložky odpadu, 
čím recyklujeme a chránime životné 
prostredie, ale aj čo najviac znížiť objem 
komunálneho odpadu, za ktorý platíme 
a prostredníctvom využívania domácich 
kompostérov znížiť aj objem odpadu 
v hnedých nádobách, ktorý je takisto 
spoplatnený.

K téme ešte jedna pripomienka – pred 
časom sme spomínali fakt, že polystyrén 
je možné odovzdať v zbernom dvore 
v Úzkej ulici, musí byť však rozdelený 
na čistý a znečistený a nesmú v ňom byť 
žiadne prímesi iných stavebných materi-
álov. Prevádzkovateľ zberného dvora si 
vyhradzuje právo prezrieť polystyréno-
vý odpad a v prípade, že je znečistený, 
alebo sú v ňom iné materiály bude prera-
dený do veľkoobjemového odpadu.

Narábanie s odpadmi v našej obci

Obec Močenok oznamuje občanom, že 
zberný dvor na zelený odpad v ul. Pri 
kamennom moste je od 3. marca 2021 
otvorený každú stredu a v sobotu nasle-
dovne:
- v stredu od 14.00 - 17.00 h
- v sobotu od 14.00 - 17.00 h
Na zberný dvor môžu voziť odpad 
len občania s trvalým  pobytom v obci 
Močenok! 
Občania musia mať pri vstupe a pri po-
byte v zbernom dvore prekryté horné 
dýchacie cesty (napríklad rúškom, šá-
lom alebo šatkou) a dodržiavať odst-
up minimálne 2 metre od ostatných 
občanov nachádzajúcich sa v zber-
nom dvore.
Osoba sa preukáže negatívnym 
výsledkom RT-PCR testu nie starším 
ako 7 dní alebo antigénového testu 
certifikovaného na území Európskej 
únie na ochorenie COVID-19 nie 
starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba 
prekonala ochorenie COVID-19 a má 
o jeho prekonaní doklad nie starší 
ako tri mesiace, alebo ak táto oso-
ba bola zaočkovaná proti ochoreniu 
COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny 
a od tohto očkovania uplynulo aspoň 
14 dní, alebo osoba, ktorej zdravot-
ný stav alebo zdravotná kontraind-
ikácia neumožňuje vykonanie testu 
na ochorenie COVID-19 v zmysle 
Uznesenia vlády SR č. 123 zo dňa 28. 
februára 2021.
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Už niekoľko mesiacov v médiách 
rezonuje téma spaľovne odpadu, ktorá 
trošku zaniká v zložitej situácii spôsobe-
nej koronavírusom. V uplynulých dňoch 
bola téma opäť obnovená – Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republi-
ky, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity 
a odpadového hospodárstva totiž zve-
rejnilo správu o hodnotení navrhovanej 
činnosti, teda budovania spaľovne odpa-
du neďaleko našej obce. Navrhovateľom 
spaľovne pod názvom Centrum cirkulár-
nej ekonomiky Šaľa je spoločnosť Ewia 
z Bratislavy. „Posudzovanie vplyvov 
navrhovanej činnosti je postup, v priebe-
hu ktorého sa hodnotia pravdepodobné 
vplyvy navrhovanej činnosti na životné 
prostredie vrátane vplyvov na zdravie 
ľudí. Tento postup zahŕňa vypracovanie 
zámeru, určenie rozsahu hodnotenia na-
vrhovanej činnosti, vypracovanie správy 
o hodnotení vplyvov navrhovanej čin-
nosti na životné prostredie, spracovanie 
odborného posudku a záverečného stano-
viska z posúdenia navrhovanej činnosti, 
pričom pri všetkých fázach postupu je 
zabezpečená účasť verejnosti,“ poskytla 
nám základné informácie Jozefína Eisel-
lová zo stavebného úradu v našej obci. 
„Účelom správy o hodnotení je zhodno-
tenie vplyvu na životné prostredie nové-
ho závodu Centra cirkulárnej ekonomiky 
s uvažovanou kapacitou 130 000 t/rok 
privezeného odpadu, ktorý bude schopný 
prijať, dotriediť, upraviť jednotlivé zlož-

ky komunálneho a priemyselného odpa-
du a následne ich vyexpedovať na finálne 
spracovanie. Komunálne a priemyselné 
odpady nevhodné na recykláciu budú 
energeticky spracované činnosťou R1 
podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch, čo 
znamená, že budú využité najmä ako pa-
livo alebo na získanie energie iným spô-
sobom.“ Navrhované centrum by malo 
pozostávať z prevádzky na dotriedenie 
vybraných zložiek odpadu, z výskumné-
ho centra, vzdelávacieho centra a zaria-
denia na energetické zhodnocovanie od-
padu s kapacitou 100 000 ton odpadu za 
rok. Energetické zhodnocovanie odpadu 

je spojené s výrobou a dodávkou tepla 
a elektrickej energie. „Samotné hodno-
tenie vplyvov navrhovanej činnosti na 
životné prostredie a vypracovanie správy 
o hodnotení predstavuje najdôležitejšiu 
časť dokumentácie v procese  posudzo-
vania vplyvov navrhovanej činnosti na 
životné prostredie. V zmysle zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov sme informovali verejnosť 
spôsobom v mieste obvyklým o doručení 
správy o hodnotení a zároveň, že do ma-
teriálov možno nahliadnuť, robiť z nich 

výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady 
zhotoviť kópie najmenej 30 dní od zve-
rejnenia v Obecnom úrade v Močenku, 
v kancelárii stavebného úradu,“ doplni-
la informácie J. Eisellová. Kompletná 
správa o hodnotení navrhovanej činnosti 
v elektronickej podobe je zverejnená aj 
na webovej stránke obce Močenok, kde 
si ju záujemcovia môžu podrobne pre-
študovať. Verejnosť môže doručiť svoje 
písomné stanovisko k správe o hodnotení 
navrhovanej činnosti Ministerstvu život-
ného prostredia Slovenskej republiky, 
Odbor posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, najneskôr do 30 dní od zverej-
nenia.  Podľa § 34 ods. 2 zákona o posu-
dzovaní dotknutá obec do uplynutia doby 
zverejnenia správy o hodnotení zabezpe-
čí po dohode a v spolupráci s navrhova-
teľom verejné prerokovanie navrhovanej 
činnosti. Počas mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu vyhláseného v súvislosti s ochore-
ním COVID-19 sa verejné prerokovanie 
uskutoční, len ak je konanie verejného 
prerokovania v súlade s opatreniami pod-
ľa osobitného predpisu. O čase a mieste 
konania verejného prerokovania bude 
verejnosť informovaná najneskôr desať 
pracovných dní pred jeho konaním. Pí-
somné stanoviská verejnosti môžu byť 
ministerstvu životného prostredia doru-
čované do 30 dní od zverejnenia správy 
o hodnotení, to znamená v našej obci do 
10. marca 2021.

Plánované Centrum cirkulárnej ekonomiky v našom regióne

Politický proces s tromi katolíckymi biskupmi P. P. Gojdičom, 
M. Buzalkom, J. Vojtaššákom. Mučeníci za Krista a slovenský národ.

V januári 1951 sa v Československu 
konal  jeden  z  najväčších  vykonštruo-
vaných  politických  procesov  50.  rokov 
s  tromi  slovenskými  biskupmi  Petrom 
Pavlom  Gojdičom,  Michalom  Buzal-
kom  a  Jánom  Vojtaššákom.  Pretože 
táto udalosť sa výrazne dotkla aj života 
občanov našej obce, priblížme si aspoň 
stručne túto ťažkú dobu.

Vo februári 1948 komunisti uchvá-
tili politickú moc v Československu. 
Najvyšší politickí predstavitelia štátu 
prezident Klement Gottwald a generál-
ny tajomník Komunistickej strany Čes-
koslovenska Rudolf Slánsky označili 
katolícku cirkev za posledného a najne-
bezpečnejšieho nepriateľa a podľa toho 

sa aj riadili a tak konal aj celý mocenský 
mechanizmus.

Biskupi vedomí si svojej zodpoved-
nosti pred Pánom Bohom a cirkvou, 
zaujali stanovisko ku všetkým bezpráv-
nym zásahom štátu proti cirkvi, kňa-
zom a veriacim. Obrátili sa na úrady 
listom s výčitkou, že každý deň niekde 
internujú, zatknú alebo odsúdia kňaza, 
alebo katolíckeho laika. Koncom mar-
ca 1950 v zinscenovanom procese od-
súdili desiatich popredných rehoľníkov 
z rozličných rádov ako vatikánskych 
špiónov, velezradcov a kontrarevoluci-
onárov na vysoké tresty straty slobody, 
čo malo byť zámienkou na likvidáciu 
všetkých kláštorov.

V ťažkej, dusivej spoločenskej at-
mosfére v noci z 13. na 14. apríla 1950 
ozbrojené zložky Štátnej bezpečnosti, 
Zboru národnej bezpečnosti s ľudový-
mi milíciami /niekde posilnené aj vo-
jenskými jednotkami/ prepadli mužské 
kláštory v ČSR a zaistili všetkých rehoľ-
níkov. Bola to akcia „K“. V máji akciou 
„K 2“a v auguste akciou „R“ /Rehoľníci/ 
dokončil ľudovodemokratický režim lik-
vidácie všetkých kláštorov.

Mikuláš Šprinc o tých časoch napí-
sal: ,,Nik nebol dosť dobrý, nik nebol 
dosť spoľahlivý, nik dosť dobrý Slovák“. 
Monsignore Marsina vyhrabával mŕtvych 
holými rukami, biskup Buzalka, staručký 
kanonik Šrobár sedeli na Benešovej » 
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Pramene: Proces s vlastizradnými biskupmi Gojdičom, Buzalkom,Vojtaššákom, Tatran Bratislava, január 1951; Dokumenty k procesu 
s katolíckymi biskupmi J. Vojtaššákom, M. Buzalkom a P. Gojdičom, R. Letz, ÚPN Bratislava, 2007; Justičný palác v dňoch 10. - 15. 
januára 1951, R. Lipták, Zrno č. 2/2014; Od procesu s biskupmi prešlo 70 rokov, A. Stankayová, KN č. 2/2021; archív autora

» ulici. Prelát Körper, prelát Pöstenyi 
a biskup Vojtaššák sedeli zavretí v jed-
nej cele. Stovky a tisíce najlepších synov 
slovenských hnilo vo väzniciach ako po-
slední vyvrheli ľudstva. Tak sa prevrst-
vovala spoločnosť a hodnoty národa. Tak 
sa začínal nový a krajší život pod zname-
ním kosáka, kladiva a hviezdy. V takejto 
ťažkej situácii pre cirkev zatkli biskupa 
Gojdiča, v júli 1950 pomocného biskupa 
Trnavskej apoštolskej administratívy Mi-
chala Buzalku a v septembri spišského 
biskupa Jána Vojtaššáka.

Kardinál J. Ch. Korec povedal, že 
ak chceš národ pokoriť, vezmi mu jeho 
Boha. Ako vidíme, štátny režim začal 
likvidáciou verných biskupov, kňazov 
a rehoľníkov.

Hlavné pojednávanie sa konalo 
v dňoch 10. – 12. januára 1951 v Jus-
tičnom paláci v Bratislave. Úklady proti 
republike, velezrada, vyzvedačstvo a vo-
jenská zrada – tak znela vykonštruovaná 
obžaloba na biskupa Vojtaššáka. Na bis-
kupa Buzalku vytiahli roky 1939 –1945, 
vymysleli kolaboráciu počas Slovenské-
ho štátu a ešte k tomu pridali sprisahanie 
vysokých cirkevných predstaviteľov štá-
tu proti republike v povojnových rokoch. 
Biskup Gojdič bol obžalovaný, že je 
zarytý nepriateľ ľudovodemokratického 
režimu. A napokon všetkých obvinili, že 
sú vatikánski špióni a triedni nepriatelia. 
Biskupom Gojdičovi a Buzalkovi ešte 
pridali špionáž proti Sovietskemu zväzu.

Biskupov vo väzení ničili psychic-
kým a fyzickým násilím. Celé hodiny 
museli chodiť po cele, nesmeli spať, ne-
ustále výsluchy, slabá strava, zastrašo-
vanie. Pod hrubým nátlakom boli nútení 
vypovedať tak, ako sa to vopred museli 
naučiť naspamäť, a obhajcovia sa ne-
mohli zastať obvinených!

Proces bol silne medializovaný, roz-
hlas i noviny prinášali o ňom správy a nie-
ktorí spisovatelia písali i články proti bis-
kupom. Závody a družstvá boli vyzývané, 
aby posielali na štátny súd v Bratislave 
telegramy, odsudzujúce činnosť biskupov 
a požadujúce pre nich vysoké tresty. Žiaľ, 
jeden takýto telegram poslalo aj vtedaj-
šie vedenie našej obce. Toto všetko bolo 
súčasťou veľkej politickej kampane KSČ 
zameranej proti katolíckej cirkvi. Bol to 
boj proti Pánu Bohu a jeho cirkvi. Veľká 
časť verejnosti aj tak procesu neverila.

Biskup Ján Vojtaššák bol odsúdený 
na 24 rokov väzenia, konfiškáciu majet-
ku a pokutu 500 000 Kčs. V roku 1963 
bol prepustený z väzenia na amnestiu, 
ale mal nútený pobyt v Čechách. Zomrel 
v roku 1965 v nemocnici v Říčanoch. 
Biskup Michal Buzalka bol odsúdený na 
doživotie, konfiškáciu majetku a pokutu 
200 000 Kčs. Zomrel v roku 1961, tiež 
v izolácii, v Tábore v Čechách, kde žil 
pod štátnym dozorom. Tu ho aj pochova-
li. Po troch rokoch otvorili hrob a zistili, 
že telo otca biskupa Buzalku bolo nepo-
rušené. Následne bolo prevezené do jeho 
rodiska, kde bolo pochované. Gréckoka-
tolícky biskup Peter Pavol Gojdič bol od-
súdený na doživotie, konfiškáciu majetku 
a pokutu 200 000 Kčs. Zomrel vo väzení 
v Leopoldove. Pochovali ho na väzen-
skom cintoríne. Dnes sú jeho pozostatky 
uložené v krypte katedrály v Prešove. 
Všetci traja biskupi boli odsúdení aj na 
stratu občianskych práv. 

Tesne po vykonštruovanom procese 
ministerstvo spravodlivosti vydalo publi-
káciu „Proces proti vlastizradným bisku-
pom Vojtaššákovi, Buzalkovi a Gojdičo-
vi“ v náklade 30 000 kusov a pokračovalo 
v lživej kampani proti cirkvi a tieto 
klamstvá sa šírili dlho počas minulého 
režimu...  Tu by som chcel uviesť jeden 
príbeh. Vždy, keď si naň spomeniem, zi-
momriavky mi idú po tele. Asi pred 30 – 
35 rokmi sa jeden známy nepekne vyjad-
roval na adresu spomínaných biskupov. 
Bránil som ich, no on ešte viac na nich 
nadával a zúril.  O nejaký čas ma stretol 
a dodal: „Tu máš, čítaj a uvidíš, akých 
zradcov, vatikánskych špiónov obhaju-
ješ!“ Podal mi spomínanú knihu a klial. 
Asi po týždni som prechádzal Šaľou a tu 
som sa dozvedel, že menovaný vyskočil 
z bytu zo 7. poschodia. Zimomriavky mi 

prešli po tele, ľutoval som ho ako člove-
ka, tak som sa pomodlil k Pánovi za jeho 
dušu. Pána Boha a jeho pomazaných slu-
žobníkov nemožno beztrestne urážať.

Súbežne so súdnym procesom prebie-
hala aj násilná kolektivizácia, pri ktorej 
nútili súkromných roľníkov vstupovať 
do roľníckych družstiev. Pozrime sa, čo 
nám prezrádzajú dobové dokumenty z ar-
chívov Ústavu pamäti národa. V Správe 
z krajského sekretariátu Komunistickej 
strany Slovenska Nitra píše súdruh Vaško, 
že v okrese Šaľa, v obci Mučeníky, prá-
ve prebiehalo podpisovanie výrobných 
zmlúv, kde občania odmietali podpisovať 
na protest nesúhlasu s procesom. Je to 
obec reakčná, kde sú „školskí bratia, re-
hoľa kňazov. O tejto udalosti sa zmieňuje 
aj Správa vedúceho oddelenia propagá-
cie a agitácie sekretariátu Ústredného 
výboru Komunistickej strany Slovenska. 
J. Šafránka adresovaná sekretariátu ÚV 
KSS Návrh na prijatie uznesení po kam-
pani po procese a na represívne opatre-
nia v súvislosti s procesom, Bratislava 6. 
február 1951. Citujem: „Otvorený odpor 
sa prejavil podľa našich správ v obci Mu-
čeníky, okres Šaľa, kde roľníci odmietali 
podpísať výrobné zmluvy.“ Protesty ob-
čanov sa konali aj na viacerých miestach 
Slovenska.

V roku 1990 boli všetci traja bisku-
pi rehabilitovaní a zbavení viny v plnom 
rozsahu. 4.11. 2001 pápež Ján Pavol II. 
vyhlásil biskupa P. P. Gojdiča za blaho-
slaveného. Proces blahorečenia biskupa 
Michala Buzalku otvorili v roku 2002 
a v roku 1996 sa začal proces beatifikácie 
biskupa Jána Vojtaššáka.

Dňa 26. 2. 2021 si v Močenku uctí-
me katolíckych biskupov P. P. Gojdiča, 
M. Buzalku a J. Vojtaššáka ako muče-
níkov za Krista a slovenský národ. Na 
pošte bude príležitostná poštová pečiatka 
a lístok s hlbokou symbolikou z KF 52-
46 Močenok.

Priatelia, buďme hrdí na našich spo-
luobčanov, ktorí sa v ťažkých časoch 50. 
rokov nebáli zastať svojich nespravodli-
vo odsúdených biskupov a vyjadrili otvo-
rený odpor proti politickému procesu, 
a inšpirujme sa ich hrdinským príkladom 
pri obrane základných ľudských práv.

Láskou k pravde premáhajme zlo.
Jozef Kútny

Klub filatelistov 52-46 Močenok



11

MOČENOK

Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí sa dňa 24. febru-
ára 2021 prišli rozlúčiť s naším otcom, 
dedkom a bratom Mariánom Sabom.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy 
sústrasti.
Smútiaca rodina. 

Dňa 30. decembra 2020 
nás vo veku 65 rokov na-
vždy opustil náš drahý 
manžel, ocko a deduško 
Jozef Košec. Kto ste ho 
poznali, venujte mu pro-
sím tichú modlitbu. 

„Všetka tvoja dobrota a láska tu s nami 
zostáva...“  
Smútiaca rodina.

Dňa 7. januára 2021 nás 
vo veku 88 rokov navždy 
opustil náš drahý man-
žel, otec, dedko a praded-
ko Jozef Košec. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
prosím tichú modlitbu. 

Smútiaca rodina.

„Aj keď si navždy odišiel,
všetko krásne,
čo si nám dal,
ostane navždy v nás.“

Ďakujeme všetkým prí- 
buzným, priateľom, ko-
legom a známym, ktorí 
sa dňa 15. januára 2021 
prišli rozlúčiť s na-
ším drahým zosnulým 
Michalom Slávikom a 

odprevadili ho na poslednej ceste jeho 
pozemského života. Navždy nás opustil 
11. januára 2021 vo veku 62 rokov.
V neposlednom rade patrí naše poďako-
vanie i všetkým futbalistom, ktorí za 
jeho pôsobenia obliekali dres Poľnohos-
podára Močenok. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca manželka, synovia Michal 
a Ľuboš a ostatná rodina.

,,Kto v srdciach žije, neumiera.”
So smútkom 
v srdci si v tých-
to dňoch pri-
pomíname dve 
smutné výročia 
našich drahých 
rodičov.

Dňa 15. februára 2021 uplynulo 20. výro-
čie od úmrtia našej mamy, babky, prababky 
Márie Hippovej a dňa 30. januára 
2021 sme si pripomenuli 10. výročie 
úmrtia nášho otca, dedka, pradedka 
Vojtecha Hippa.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im 
s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou na nich v modlit-
bách spomínajú tri dcéry a dvaja syno-
via s rodinami.

Dňa 28. marca 2021 
si pripomenieme 20. 
výročie, čo nás na-
vždy opustil náš otec, 
dedko a pradedko 
Ľudovít Szöke
S láskou a úctou spomí-

najú dcéry a synovia s rodinami.

More lásky si so sebou vzala,
hory bolesti zanechala,
prázdno je tam, kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba zostala v nás.

Dňa 5. februára 2021 sme 
si pripomenuli smutné 
2. výročie úmrtia našej 
drahej Mariky Eisellovej, 
rod. Jagriovej. S láskou 
a úctou spomínajú rodi-
čia, manžel Janko, dcéry 

Lucka a Ninka, sestry Erika a Janka 
s priateľmi a ostatná rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku.

So smútkom v srdci 
oznamujeme všetkým 
divadelníkom, pria-
teľom divadla, ale aj 
širokej verejnosti, že 
27. februára 2021 vo 
veku 76 rokov odišiel 

do divadelného neba skvelý a talento-
vaný človek, herec a režisér (zároveň 
dlhoročný režisér divadla Dominus 
v Močenku) Vladimír Sadílek.
Česť jeho pamiatke!

Odišiel si navždy,
odkiaľ niet návratu,
ale v našich srdciach
zostávaš stále s nami!

Dňa 9. februára 2021 
uplynulo už desať smut-
ných rokov, odkedy sme 
sa navždy rozlúčili s mi-
lovaným synom, bra-
tom, ockom a manželom 
Norbertom Lenčéšom.

S úctou a láskou na teba spomína celá ro-
dina. Kto ste ho poznali, venujte mu spo-
lu s nami tichú modlitbu a spomienku.

Hviezdy pre teba prestali svietiť
a slnko hriať,
ale tí, čo ťa milovali,
neprestali na teba spomínať.
Tak ako z tvojich očí žiarili
láska a dobrota,
tak nám budeš chýbať
do konca života.

Dňa 28. marca 2021 
uplynie 6 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec, dedko a pradedko 
Ján Stacho.
S úctou a láskou spo-
mínajú manželka a tri 

dcéry s rodinami.

Sú ľudia, ktorí znamenajú pre nás viac 
ako ostatní. O to ťažšie je naučiť sa bez 
nich žiť.
Žiarila z vás láska a dobrota, 
budete nám chýbať do konca života.
To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.

Dňa 24. febru-
ára 2021 sme 
si pripomenuli 
štvrté smutné 
výročie, čo nás 
navždy opus-
til náš drahý 

otecko, svokor a deduško Jozef Lenčéš, 
a 22. marca 2021 si pripomenieme tretie 
smutné výročie, čo nás navždy opustila 
naša drahá mamička, svokra a babička 
Alžbeta Lenčéšová.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Jan-
ka, syn Bohuslav s manželkou Mirkou, 
syn Jozef s manželkou Jankou a vnúča-
tá Lenka a Tomáško.

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

Dňa 3. apríla 2021 uply-
nie prvý smutný rok, 
čo nás navždy opustil 
Imrich Benčík.
S láskou a úctou spomí-
na manželka, dcéra a syn 
s rodinami.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Touto cestou ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 
24. februára 2021 prišli naposledy roz-
lúčiť s naším drahým manželom, otcom 
a dedkom Rudolfom Hambalkom.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary. Smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, 
ktorí sa prišli 30. de-
cembra 2020 rozlúčiť 
s naším drahým man-
želom, otcom a dedkom 

Gabrielom Rábekom.
Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 18. decembra 2020 
nás vo veku 86 rokov na-
vždy opustila naša drahá 
mama, babka a prababka 
Emília Straňáková, rod. 
Lovásová.
Kto ste ju poznali, ve-

nujte jej prosím tichú modlitbu. 
Smútiaca rodina.

SMÚTOČNÉ OZNAMY
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CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY
Spoločnosť ewia plánuje postaviť v našom regióne Centrum cirkulárnej eko-
nomiky (CCE).  Centrum bude ponúkať najmodernejší spôsob nakladania 
s odpadom – dotrieďovanie a prípravu odpadu na recykláciu a premenu nere-
cyklovateľného odpadu na elektrickú energiu a teplo.  Viac informácií priniesol 
Ing. Miroslav Bicek, regionálny riaditeľ ewia a rodák zo Šale.

Projekt CCE
Odpad je problém len vtedy, 

ak sa ho potrebujeme zbaviť bez 
úžitku. Celé desaťročia ho skla-
dujeme na skládkach a zanechá-
vame ďalším generáciám nechce-
né dedičstvo. Ako členský štát EÚ 
sme sa zaviazali, že do roku 2035 
budeme skládkovať už len 10% 
všetkého odpadu (teraz sklád-
kujeme do 60%). Tento záväzok 
treba brať ako príležitosť robiť 
veci inak ako doteraz a odpad 
rozumne využiť. Keďže všetky 
okolité skládky sa postupne plnia 
a zatvárajú (aj tá, kde vozí Moče-
nok), okres Šaľa bude potrebovať 
riešenie na odpad oveľa skôr ako 
v roku 2035.

CCE je komplexný projekt, kto-
rý umožní spracovať separovaný 
odpad z vašich domácností pre 
ďalšiu recykláciu. Dotriedime sklo, 
kovy, plasty a papier a dopraví-
me ho výrobcom na ďalšie pou-
žitie. Nerecyklovateľný odpad sa 
bude v CCE premieňať na energiu 
v Zariadení na energetické využitie 
odpadu (ZEVO). V centre plánuje-
me vlastné výskumné stredisko, 
ale aj interaktívne Centrum envi-
ronmentálnej výchovy pre deti. 

Projekt je momentálne na Mi-
nisterstve životného prostredia, 
ktoré posudzuje  vplyvy na životné 
prostredie. Ide o administratívne 
a časovo dlhodobý proces, ktorý 
potrvá niekoľko mesiacov. Aj preto 
je orientačný termín na možné do-

končenie centra stanovený až na 
rok 2026. 

CCE je v porovnaní so sklád-
kami rozumné riešenie. Využí-
vajú ho najmä tzv. zelené krajiny 
Európy ako Nemecko, Dánsko, 
Fínsko, Švédsko, ale aj susedné 
Rakúsko. Dobrých a dlhodobých 
skúseností s technológiou, ktorá 
bude v CCE sú v Európe stovky. 
Preto stačí vypočuť/prečítať si  in-
formácie z Rakúska, ale napr. aj 
zo susedného Česka, alebo Poľ-
ska, ktoré za posledných 10 rokov 
postavilo 6 nových zariadení na 
odpad. Veľmi podobných tomu 
nášmu. Potom sa jednoduchšie 
zvažujú  objektívne fakty, výhody 
aj nevýhody potrebné  k racionál-
nemu rozhodnutiu. 
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Doprava
Na základe skúseností, ktoré 

máme s prevádzkou podobné-
ho zariadenia v Košiciach sme 
vypočítali, že doprava sa v ce-
lom okrese Šaľa kvôli CCE zvýši 
o zanedbateľných 0,47% oproti 
dnešnému stavu.  Aj vďaka ob-
chvatu, ktorého zhotoviteľ je už 
známy pôjdu 4 nákladné autá za 
hodinu zo smeru Nitry a podľa 
štúdie iba jedno vozidlo za hodinu 
cez obec Močenok.

Emisie
ZEVO, ktoré bude súčasťou 

CCE bude mať vďaka najmo-
dernejšej technológii emisie na 
úrovni 1%. Práve inštalovaním 
hi-tech 4-stupňovej filtrácie bude-
me lepší ako kotolňa na biomasu 
a minimálne rovnako dobrí ako 
zariadenie na zemný plyn, ktorý 

je v súčasnosti považovaný za 
najčistejšiu formu fosílnej ener-
gie. Najprísnejšie emisné kritériá 
EÚ pre takéto zariadenia všade 
v Európe, vrátane Slovenska sú sa-
mozrejmosťou. Rovnako centrum 
využije aj špičkové zariadenia na 
odsávanie vzduchu v komorách, 
takže celý proces spracovania od-
padu bude bez zápachu.

Umiestnenie a benefity
Projekt CCE má dve alternatívy, 
obe sú v okolí Dusla a obe sú 
niekoľko kilometrov vzdialené od 
okolitých obcí. Samozrejmosťou 
je dodatočný obecný príjem z dani 
z nehnuteľnosti podľa katastrálnej 
príslušnosti. Projekt CCE ponúk-
ne 200 nových pracovných miest 
a ďalšie stovky pracovných miest 
vytvorí v dodávateľských firmách. 
Uvažuje sa aj s vyhrievaním pla-
várne po jej rekonštrukcii zbytko-

vým teplom. A takisto práve vďaka 
blízkosti CCE a menšej doprav-
nej vzdialenosti môžu mať obča-
nia Močenku v budúcnosti lepšiu 
cenu za zneškodnenie odpadu 
ako vzdialenejšie obce a mestá. 

Centrum cirkulárnej ekonomi-
ky za 120 mil. eur bude jednou 
z najväčších investícií v regióne 
za posledné roky. Preto máme 
veľký záujem na tom, aby región 
prosperoval. Budeme sa o to spo-
lu s CCE a nadáciou na podporu 
športu detí alebo ekologických 
projektov, zo všetkých síl snažiť.

Na záver
Pre obyvateľov Močenku sme 

v prípade akýchkoľvek otázok 
k dispozícii 7 dní v týždni. Kon-
taktujte nás na FB CCE Šaľa, 
www.ewia.sk akebo info@ewia.sk.



MOČENOKInzercia

14

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

Čistenie interiérou vozidla bez tepovania

Čistenie exteriéru vozidla

Čistenie exteriéru a interiéru vozidla

Tepovanie sedadiel vo vozidle 5ks

Kompletné tepovanie vozidla

Kompletné tepovanie vozidla
s čistením interiéru a impregnáciou plastov

Čistenie klimatizácie vozidla

Voskovanie vozidla

Renovácia svetlometov

Renovácia laku vozidla

Tepovanie 3-miestnej dodávky s čistením
interiéru a impregnáciou plastov

15€

15€

25€

30€

55€

  70€

15€

60€

25€

od 100€

 40€

Obec Močenok vyhlasuje v zmysle zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb.  v znení neskorších 
zmien a doplnkov voľby hlavného kontrolóra obce 
Močenok.

Uznesením OcZ v Močenku č. 5.2 – I./OZ/2021 
zo dňa 24. 2. 2021 určuje deň konania voľby hlavného 
kontrolóra obce Močenok na 7. 4. 2021 na zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva obce Močenok.

Spôsob doručenia prihlášky:

• kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce 
Močenok odovzdajú osobne v Klientskom centre 
obecného úradu alebo zašlú poštou svoju písom-
nú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba 
hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: 
Obec Močenok, Obecný úrad Močenok, Sv. Gorazda 
629/82, 951 31 Močenok.

• uzávierka prihlášok je dňa 24. 3. 2021 (t. j. streda) 
do 12.00 hod.

Požiadavky na kandidátov, náležitosti prihlášky, 
predpoklady, podmienky a spôsob vykonania voľby 
a ďalšie dôležité informácie o výberovom konaní sa 
dozviete na webstránke obce Močenok www.mocenok.
sk, resp. na úradnej tabuli obce Močenok.



 
 
Rady ako správne triediť odpad:  
 
-hygienické potreby (obaly zo zubnej pasty a krémov, použité 
plienky a pod.) – patria do zmesového komunálneho odpadu, 
pretože sú znečistené a často zložené z viacerých materiálov 
 
-molitan – v malom množstve patrí do zmesového komunálneho 
odpadu, vo väčšom množstve na zberný dvor 
 
-polystyrén – v malom množstve do žltého kontajnera na plasty, 
vo väčšom množstve na zberný dvor 
 
-obaly z nebezpečných látok a nebezpečné látky (motorový olej, 
farby, riedidlá, postreky) – patria na zberný dvor. Zvyšky 
motorových a jedlých olejov, postrekov, farieb a chemikálií musia 
byť označené 
 
-použité batérie – patria do zberných nádob v obecnom úrade alebo 
zdravotnom stredisku, prípadne na zberný dvor 
 
-použité akumulátory – patria na zberný dvor 
 
-elektroodpad (počítače, telefóny, tlačiarne, práčky, televízory, 
chladničky, rádiá, vŕtačky a pod.) – elektroodpad musí byť 
nerozobratý a patrí na zberný dvor 
 
-staré nábytky, matrace, koberce, podlahové krytiny – patria 
na zberný dvor 
 
-stavebný odpad – patrí na zberný dvor 
 
-konáre stromov a krov – posekané patria do kompostéra, väčšie 
množstvo na zberný dvor zeleného odpadu 




