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Uznesením OcZ v Močenku č. 11.5 – II./OZ/2022 zo 
dňa 30. 03. 2022 určuje deň konania voľby hlavného 
kontrolóra obce Močenok na 25. 05. 2022 na zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva obce Močenok.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra (úväzok 0,3 
týždenne) musí spĺňať:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného 
kontrolóra:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. Ďalšie predpoklady:
• min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verej-

nej správe v oblasti ekonomickej, právnickej alebo tech-
nickej, znalosť podvojného účtovníctva

• občianska a morálna bezúhonnosť,
• znalosť: zákona o  účtovníctve, zákona o  rozpočtových 

pravidlách, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, 
zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, záko-
na o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona 
o sťažnostiach, zákonníka práce

• užívateľské ovládanie počítača.
3. Náležitosti prihlášky:
• osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum 

narodenia, bydlisko, kontaktný údaj),
• písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných 

údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra,

• overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzde-
laní a  kópie o  absolvovaní vzdelávacích programov 
a kurzov, 

• profesijný životopis,
• čestné prehlásenie o odbornej praxi,
• čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdra-

votným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému 
úradu a obci,

• čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na 
právne úkony v plnom rozsahu,

• poskytnutie údajov k výpisu z registra trestov podľa § 10 
ods.4 zákona 330/2007 o registri trestov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.

4. Spôsob doručenia prihlášky:
• kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Moče-

nok odovzdajú osobne v  Klientskom centre obecného 
úradu alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v za-

lepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - 
NEOTVÁ RAŤ“ na adresu: Obec Močenok, Obecný úrad 
Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.

• uzávierka prihlášok je dňa 11. 05. 2022 /t. j. streda/ do 
12.00 hod.

Ďalšie podmienky voľby :
• uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady na vý-

kon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými ná-
ležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlav-
ného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18a zákona č 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,

• každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného 
kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného za-
stupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút,

• posúdenie podaných prihlášok ( otváranie obálok, kon-
trola dodržania zákonných podmienok prihlášky ) za-
bezpečí organizačne a technicky Obecný úrad, určí zo-
znam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, 
ktorí spĺňajú určené požiadavky, zabezpečí pozvánky na 
voľbu hlavného kontrolóra,

• na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nad-
polovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden 
z  kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľ-
stvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do 
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom 
kole volieb najväčší počet platných hlasov. V  prípade 
rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci 
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 
V  druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý 
získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hla-
sov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba 
hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia 
jednej prihlášky.

• Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasova-
ním poslancov Obecného zastupiteľstva v Močenku na 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

V Močenku, dňa 31. 03. 2022.

PaedDr. Roman Urbánik 
starosta obce

Predpoklady, spôsob vykonania voľby a ďalšie dôleži-
té informácie o výberovom konaní sa dozviete na strán-
ke obce Močenok  www.mocenok.sk, resp. na úradnej 
tabuli obce Močenok.

Obec Močenok 
v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.  

v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje
VOĽBY

hlavného kontrolóra obce Močenok

http://www.mocenok.sk
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■■ V sobotu 14. mája 2022 sa v priestoroch spoločen-
skej sály obecného úradu uskutoční XXXVI. ročník Vý-
stavy vín. Verejná ochutnávka sa  začne o 18.00 h.

■■ V nedeľu 5. júna 2022 sa v areáli kultúrneho stre-
diska uskutoční slávenie Dňa detí. Na podujatí sa deti 
z obce zabavia, zasúťažia si a dostanú drobné odmeny. 
Srdečne ich pozývame.

■■ MS Slovenského Červeného kríža oznamuje, že v pia-
tok 17. júna 2022 sa v priestoroch kultúrneho strediska 

v Školskej ulici uskutoční hromadný odber krvi. Pra-
covníci NTS z Nitry budú krv od dobrovoľných darcov 
odoberať od 8.00 do 11.00 h.

■■ V nedeľu 19. júna 2022 pozývame občanov na kon-
cert ku Dňu otcov, ktorý sa uskutoční v areáli kultúrne-
ho strediska o 19.00 h. Skvelú hudbu zabezpečí Art Mu-
sic Orchestra z Červeníka. Nielen otcovia budú srdečne 
vítaní!

■■ Tradičný Močenský kinematograf sa uskutoční od 
1. do 3. júla 2022 v areáli kultúrneho strediska. Zoznam 
premietaných filmov spresníme.
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Nikdy by mi nenapad lo, že sa zopakuje zas,Nikdy by mi nenapad lo, že sa zopakuje zas,
čo nedávno celé ľudstvo, potrápilo všetkých nás.čo nedávno celé ľudstvo, potrápilo všetkých nás.
Nie tak dávno čo otcovia, synovia, muži...Nie tak dávno čo otcovia, synovia, muži...
museli v bolesti a smútku na frontoch nám slúžiť.museli v bolesti a smútku na frontoch nám slúžiť.
Nie tak dávno krv preliata, krutosť, zloba, pomsta...Nie tak dávno krv preliata, krutosť, zloba, pomsta...
Kto sa nazdal že tak skoro, bude tu zas hrozba?Kto sa nazdal že tak skoro, bude tu zas hrozba?
Prečo zase všade počuť tie ukrutné zbrane?Prečo zase všade počuť tie ukrutné zbrane?
Prečo zase srdcom smutným d ívame sa na ne?Prečo zase srdcom smutným d ívame sa na ne?
Ktože zotrie slzy z očí ženám, deťom, mamám?Ktože zotrie slzy z očí ženám, deťom, mamám?

Kto vysvetlí slabej žene, že zostane sama?Kto vysvetlí slabej žene, že zostane sama?
Nikdy by mi nenapad lo, že príde ten čas,Nikdy by mi nenapad lo, že príde ten čas,
keď sa budem vrúcne mod liť proti vojne zas.keď sa budem vrúcne mod liť proti vojne zas.
Bože dobrý ruky spínam, Teba volám na pomoc.Bože dobrý ruky spínam, Teba volám na pomoc.
Silnejší si ako zbrane, ako vojna, zlo, tma, noc...Silnejší si ako zbrane, ako vojna, zlo, tma, noc...
Teba prosím zošli svetlo, silu, Ducha nádeje,Teba prosím zošli svetlo, silu, Ducha nádeje,
nech zrniečko mieru krehké, do sŕdc ľud í zaseje.nech zrniečko mieru krehké, do sŕdc ľud í zaseje.
Aby slnko opäť vyšlo, osušilo slzy nám,Aby slnko opäť vyšlo, osušilo slzy nám,
aby ľud ia otvorili svoje srdcia dokorán.aby ľud ia otvorili svoje srdcia dokorán.
Vyslyš túto prosbu Bože, veď Ty si to prisľúbil.Vyslyš túto prosbu Bože, veď Ty si to prisľúbil.
Kto utieka sa vrúcne k Tebe, dosiahne by v mieri žil!Kto utieka sa vrúcne k Tebe, dosiahne by v mieri žil!

Mária Kováčová

Nikdy  by  mi  n enapad lo . . .Nikdy  by  mi  n enapad lo . . .
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Koncom februára a  začiatkom marca sa 
v  našej obci uskutočnilo čipovanie smet-
ných nádob na komunálny odpad. Zároveň 
s  čipovaním sa pod jedno číslo v  každej 
domácnosti združili aj čipy nádob na sepa-
rovaný zber a nádoby boli označené samo-
lepkou s údajmi o domácnosti. Pracovníci 
obce spolu s  pracovníkmi Ponitrianskeho 
združenia obcí, ktoré u  nás zabezpeču-
je zber odpadov, označovali nádoby po-
stupne po uliciach. „Čipovaním nádob na 
zmesový odpad obec získa úplný prehľad 
o  tom, koľko všetkých nádob je v  obci, 
v akom objeme, a bude vedieť, koľko zbe-
rová spoločnosť v  Močenku na každý je-
den vývoz nádob vysype, a bude vedieť aj 
presnú hmotnosť tohto odpadu. Čiže sa 
v  Ponitrianskom združení mení aj faktu-
rácia na zásluhovú, to znamená, že každá 

obec bude mať fakturáciu 
s  presným počtom nádob 
a  s  presnou hmotnosťou 
tých nádob na každého 
občana. To je prvá výho-
da, druhá výhoda je, že aj 
občania budú mať v prie-
behu tohto roka možnosť 
nainštalovať si aplikáciu, 
prostredníctvom ktorej si 
budú vedieť skontrolovať 
svoju produkciu odpadov. 
Toto ja považujem za dô-
ležitý míľnik, pretože 7 
rokov činnosti Ponitrian-
skeho združenia ukazuje, 

že je obrovský rozdiel medzi jednotlivými 
občanmi alebo domácnosťami v  tom, ako 
odpad triedia,“ informoval o  novom sys-
téme zberu komunálneho odpadu riaditeľ 
Ponitrianskeho združenia obcí pre separo-
vaný zber a nakladanie s odpadmi Michal 
Bakyta. „Uvediem príklad - domácnosti, 
ktorá má 5 členov, stačí jedna nádoba na 
komunálny zmesový odpad a  ani ju ne-
musia vykladať každý vývoz. Majú však 
niekoľko nádob na plast a papier, za ktoré 
občan neplatí, čiže triedením šetria jednak 
svoje peňaženky, financie obce aj životné 
prostredie. Na druhej strane máme aj do-
mácnosti, kde sú častokrát len dvaja ľudia, 
majú dve nádoby na zmesový odpad a vy-
kladajú ich každý vývoz. Preto sa v tomto 
roku spolu so starostami všetkých obcí 
združenia pokúsime vytvoriť úplne nový 

systém poplatkov vo vzťahu obec - občan, 
aby sme tých ľudí, ktorí ten odpad triedia, 
aj finančne zvýhodnili.“ 

Do Ponitrianskeho združenia obcí patrí 
57 obcí, medzi nimi aj Močenok a spomí-
naný systém bude jednotný pre celé zdru-
ženie. Smetné nádoby v každej obci budú 
opatrené čipmi a  prehľadným systémom, 
v ktorom sa dá jednoducho zistiť miera se-
parácie každej obce aj každej domácnosti. 
„Aktuálne máme načipovaných 10 obcí, 
vy ste najväčšia obec, jedenásta, a ak všet-
ko vyjde, nový systém chceme spustiť od 
1. apríla,“ vyjadril sa k  termínu spustenia 
koncom februára Michal Bakyta.

Už niekoľko rokov patrí Močenok v Po-
nitrianskom združení medzi obce s najvyš-
šou mierou separovania. Predpokladáme, 
že jednu z  popredných priečok si udrží-
me aj po zavedení nového evidovania ko-
munálneho odpadu.

Čipovanie smetných nádob

Rozbehol sa nový kalendárny rok a v tých-
to dňoch už sú známe hodnoty predstavujú-
ce mieru triedenia jednotlivých odpadových 
komodít. Všetkých odpadov spolu sa v obci 
vyzbieralo 2 560 ton. „V zmysle platnej le-
gislatívy sme rozdelili odpady na dva zák-
ladné okruhy, to je časť odpadov, ktorá je 
použitá ďalej na recykláciu, a odpady, ktoré 
nazývame ako zmesový komunálny odpad 
a  veľkoobjemový odpad. Môžeme skon-
štatovať, že v  roku 2021sme mali mieru 
vytriedenia takmer 72 %, toto číslo je po-
dobné číslu z roku 2020, je to veľmi dobrý 
výsledok v rámci miest a obcí na Slovensku 
a  čo je podstatné - zaručuje nám najnižší 
zákonný poplatok za uloženie zmesového 
komunálneho odpadu na skládkach. Na-

priek tomu, že to číslo 
je relatívne veľmi dobré, 
je tu ešte stále priestor 
na zlepšenie separova-
nia a  tvorby zmesového 
komunálneho odpadu 
smerom do budúcnos-
ti,“ spokojne konštato-
val starosta obce Roman 
Urbánik.

Pre lepšiu predsta-
vu o  triedení odpadu 
v našej obci je potrebné 
uviesť, že z  celkového 
objemu odpadov 2 166 
ton je 610 ton zmesového komunálneho 
odpadu. Zvyšok, teda 1 556 ton, sú vysepa-
rované ďalej spracovateľné odpady. Najviac 
sa vyzbieralo železa a ocele, biologicky roz-
ložiteľného odpadu, plastov, papiera a skla. 
Okrem toho majú zastúpenie aj iné komo-
dity –oblečenie, použité jedlé oleje, batérie 
a  akumulátory, elektrické a  elektronické 
zariadenia a  podobne. „Sme veľmi radi, 
že Ponitrianske združenie obcí pristúpilo 
ku kroku, že začneme realizovať aj váženie 
zmesového komunálneho odpadu. Z  toho 
dôvodu sa konalo aj v našej obci čipovanie 

jednotlivých nádob. Výsledkom bude to, že 
budeme poznať veľmi presné počty vyveze-
ných nádob v rámci obce a zároveň bude-
me poznať aj správanie sa jednotlivých do-
mácností v oblasti narábania so zmesovým 
komunálnym odpadom. Tieto základné 
údaje budú veľmi dôležité pre ďalší postup 
pri tvorbe všeobecne záväzného nariade-
nia v súvislosti s narábaním s odpadmi na 
území našej obce, pretože v budúcnosti sa 
poplatky za uloženie odpadu na skládky 
budú určite zvyšovať,“ dodal k téme staros-
ta obce Roman Urbánik.

Miera vytriedenia odpadov za rok 2021
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Od prvej polovice marca 2022 sa v areá-
li futbalového štadióna Futbalového klubu 
Močenok realizujú práce spojené s  budova-
ním tréningovej plochy. Projekt zo svojich 
zdrojov v  uplynulom roku na základe 
reakcie obce Močenok na výzvu podpo-
ril Fond na podporu športu. „Začali sme 
s  výstavbou tréningovej hracej plochy 
v  areáli Futbalového klubu Močenok za 
hlavnou tribúnou. Na základe dotácie, 
ktorú obec získala z  Fondu na podporu 
športu, a  finančných prostriedkov, ktoré 
sú vyčlenené v obecnom rozpočte z vlast-
ných zdrojov obce, vznikne hracia plocha, 
ktorá bude určená na tréning pre všetky 
vekové kategórie hráčov, a  vznikne tu aj 

zázemie pre iné špor-
ty. Veríme, že v mesia-
coch apríl alebo máj 
by táto hracia plocha 
mohla byť odovzda-
ná do užívania,“ dúfa 
v  rýchle dohotovenie 
tréningovej plochy 
starosta obce Roman 
Urbánik. „V  našom klube pôsobí 6 mlá-
dežníckych družstiev a  jedno seniorské. 
Je to viac ako 100 chlapcov a trávnik, teda 
hlavná hracia plocha, je enormne využí-
vaný a enormne zaťažený. Hraciu plochu 
využívajú okrem toho starí páni, rekre-
ační futbalisti aj deti z  obce. Trávnik je 

v  čase dažďov nespôsobilý 
na hru a  tým, že vznikne 
tréningová plocha, sa nám 
veľmi odľahčí,“ pochva-
ľoval si projekt prezident 
FK Močenok Miloš Bleho. 
„Za tribúnou nám vyrastie 
moderný umelý trávnik, 
ktorý spĺňa vysoké štan-
dardy, a  jeho hlavnou vý-
hodou je jeho využiteľnosť 
aj v  časoch intenzívnych 
dažďov. Je možné využívať 
ho celoročne, jeho údržba 

je oveľa jednoduchšia ako údržba prírod-
ného trávnika a ďalšou výhodou je, že sa 
vyvarujeme akýmkoľvek nerovnostiam.“ 

Tréningová plocha s  umelou trávou, 
ktorá bude okrem futbalového klubu 
k  dispozícii hádzanárskemu klubu, záu-
jemcom z iných športových klubov, deťom 
zo školy a škôlky, rekreačným športovcom 
ale napríklad aj stolnotenistom pre let-
ný tréning v  prírode, keďže tam budú aj 
dva stolnotenisové stoly, umožní trénin-
gy vonku celoročne. Veľkým plusom pre 
futbalistov bude vyznačená tréningová 
plocha s  rozmermi 45 x 20 metrov, čo je 
ihrisko pre družstvá kategórie U11, ktoré 
tu budú môcť hrávať aj svoje majstrovské 
zápasy.

Na vybudovanie tréningovej plochy 
Fond na podporu športu venoval obci 
dotáciu vo výške 63 586 eur, rovnakou su-
mou prispela aj obec.

Obec Močenok v závere roka 2021 reago-
vala na výzvu Fondu na podporu umenia, 
ktorá sa týkala okrem iného napríklad aj 
vybavenia knižníc a knižničnej infraštruk-
túry, a vypracovala projekt riešiaci moder-
nizáciu priestorov našej knižnice, v  ktorej 
sú knihy uložené v  regáloch starých de-
siatky rokov. „Obec Močenok v novembri 
minulého roka podala žiadosť o  dotáciu 
na skvalitnenie interiérového vybavenia 
knižnice. Fond na podporu umenia vy-

hodnotil našu žia-
dosť ako úspešnú 
a  obec z  požadova-
ných 10 000 eur zís-
kala dotáciu vo výške 
2 800 eur. Povinné 
spolufinancovanie 
obce je minimálne 
20 % z  celkových 
nákladov na projekt. 
Realizácia projektu 

bude zahŕňať vý-
menu časti opot-
rebovaných kniž-
ničných regálov 
za nové regály, 
vďaka čomu budú 
priestory knižni-
ce modernejšie 
a krajšie,“ spresni-
la informácie refe-
rentka obce Klau-

dia Kleinová. Fond na podporu umenia 
neposkytol obci celú žiadanú čiastku na 
modernizáciu vybavenia, obec sa preto 
rozhodla skvalitniť vybavenie postupne. 
Ku schválenému objemu financií pridá 
takmer 50 % spoluúčasť a  vynoví časť 
knižničného vybavenia. V  nasledujúcom 
období bude opätovne reagovať na výzvy 
a  uchádzať sa o  ďalšie dotácie. Aktuálny 
projekt by mal byť zrealizovaný v priebe-
hu niekoľkých mesiacov.

Tréningová plocha  
na futbalovom štadióne

Úspešný projekt na vybavenie knižnice



Ministerstvo školstva pred časom vyhlásilo výzvu na podporu vzde-
lávania predškolákov, do ktorej sa zapojila aj materská škola v našej obci. 
V projekte financovanom z Európskej únie bola škôlka úspešná a z pro-
jektu sú podporené obe predškolské triedy v materskej škole. „Zapojili 
sme sa do tohto projektu a získali sme finančné prostriedky na dvoch 
vychovávateľov, nakoľko v našej materskej škole máme momentálne 51 
detí, ktoré sa pripravujú na vstup do základnej školy. Úlohou týchto po-
mocných vychovávateľov je hlavne napomáhať adaptačnému procesu, 
aby si tieto deti ľahšie zvykli na toto prostredie. Môžu tam byť aj deti 
napríklad zdravotne oslabené, zdravotne postihnuté, deti z rómskych ro-
dín, ktoré by inak do materskej školy nechodili, takže je naozaj potrebné, 
aby učiteľka, ktorá má na starosti 25 detí, sa mohla individuálne venovať 
týmto deťom a na to poslúži pomocný vychovávateľ, budú sa môcť indi-

viduálne viac venovať týmto deťom a ich oslabené oblasti intenzívnejšie 
rozvíjať,“ predstavila podstatu projektu riaditeľka materskej školy Soňa 
Hippová. 

Finančné prostriedky z  projektu sú účelovo viazané na podporu 
vzdelávania v  predškolských triedach, vedenie školy preto do oboch 
tried zabezpečilo napríklad nové interaktívne tabule určené primárne na 
vzdelávanie, ale aj rozvíjanie jemnej motoriky detí či zábavné hry. „Nové 
interaktívne tabule výchovno-vzdelávací proces oživia, vzdelávanie bude 
aj pre deti zo sociálne slabších rodín atraktívnejšie. Učiteľky sa v týchto 
triedach snažia dostatočne pripraviť deti na tú základnú školu,“ doplnila 
riaditeľka Hippová. Projekt sa bude realizovať v druhom polroku tohto 
školského roka a počas celého nasledujúceho školského roka.

6

 Močenok / časopis obyvateľov obce

V marci sa rozbehla ďalšia z tohtoročných investičných akcií obce – re-
konštrukcia časti budovy v ulici Dekana Sčasného. „Medzi investičnými ak-
ciami, ktoré sú zaradené v roku 2022, je aj oprava strechy na budove starej 
fary, kde máme sídlo hospodárskeho dvora. Táto strecha bola v havarijnom 
stave a je potrebné ju opraviť, aby sme zabezpečili aj bezpečnosť, ale hlavne 
nezatekanie dažďových vôd do priestorov povale,“ informoval nás starosta 
obce Roman Urbánik. Prácam na streche prialo aj počasie – počas výmeny 
krytiny nepršalo a nefúkal silný vietor. „Strecha už bola v zlom stave, pra-
covníci obce dali dolu škridlu a dodávateľská firma urobila všetky tesárske 
práce a namontovala plechovú strešnú  krytinu,“ doplnil informácie vedúci 
útvaru služieb a investičnej výstavby Miroslav Lóži. Na rekonštrukčné práce 
bol vyčlenený balík peňazí z rozpočtu obce v objeme 7 000 eur.

Od februára sa realizovali rekonštrukčné práce v budove zdravotného 
strediska. Pracovníci odbornej firmy ich realizovali postupne a vždy v po-
poludňajších hodinách alebo počas víkendov. „Jednou z investičných úloh 
na tento rok 2022 bola aj oprava podláh na zdravotnom stredisku. V uply-
nulých dňoch sme s týmito prácami začali, po výmene podláh nainštalu-
jeme aj nové lavice v  jednotlivých čakárňach tak, aby spĺňali podmienky 
súčasnej doby,“ spresnil informácie o  prácach v  priestoroch zdravotného 
strediska začiatkom marca starosta obce Roman Urbánik. Celý projekt 
obecnú kasu stál 13 500 eur, z  čoho bolo 8 800 eur vynaložených na re-
konštrukciu podláh a 4 700 eur na lavice na sedenie pre pacientov. Podlahy 
sa rekonštruovali postupne na poschodí budovy a v prízemí v jednotlivých 
čakárňach ambulancií. Zároveň sa hneď po dokončení konkrétnej časti in-
štalovali nové sedadlá pre pacientov. S výhľadom do budúcnosti sa v budove 
budú ešte realizovať práce spojené s maľovaním spoločných priestorov.

Úspešné projekty pre materskú školu

Nová strecha hospodárskeho dvora

Nové podlahy v zdravotnom stredisku



7

Močenok / časopis obyvateľov obce 

V tomto roku si svet pripomína 430. výročie narodenia učiteľa ná-
rodov Ján Amosa Komenského. Narodil sa 28. marca 1592, a  preto 
práve v tento deň slávime Deň učiteľov. Už tradične tento deň slávili 
aj učitelia vo všetkých troch močenských školách a za obetavú prácu 
boli niektorí z nich ocenení na okresnej úrovni. Oceňovanie sa konalo 
v Mestskom úrade v Šali v utorok 29. marca 2022. Z materskej ško-
ly bola ocenená pani učiteľka Martina Kasalová a zo základnej školy 
pani učiteľky Jana Brzová a Blanka Slamková a riaditeľ školy Eduard 
Lacko. Pamätné listy a darčeky si prevzali z rúk starostu obce Romana 
Urbánika a vedúcej Spoločného školského úradu v Šali Mariany Taká-
čovej. „Veľmi sa teším a dúfam, že deti si odnášajú zo škôlky to najlep-
šie,“ radovala sa z ocenenia svojej práce Martina Kasalová. „V prvom 
rade by som chcela poďakovať vedeniu, že ma nominovali na toto oce-
nenie, a pevne verím, že toto učiteľské poslanie mi bude umožnené 
vykonávať ešte dlhú dobu. Dúfam, že deti, ktoré stretnem aj po niekoľ-
kých rokoch, ako odídu zo školy, sa mi pozdravia, opýtajú sa ma, ako 
sa mám, a pochvália sa, čo v živote dosiahli,“ tešila sa zo svojej práce 
s deťmi aj jej ohodnotenia Jana Brzová. „Veľmi si to cením,“ pridala sa 
s poďakovaním za ocenenie aj Blanka Slamková. „Život nám kladie do 
cesty rôzne výzvy a uplynulé roky boli plné výziev, ktoré sme, myslím, 
že bravúrne, zvládli. Preto verím, že do budúcna to bude iba pozitív-
ne, hlavne, aby sme boli všetci zdraví a vo svete bol mier.“

Pre viac ako 70 učiteľov z  materských, základných, základných 
umeleckých škôl a centier voľného času celého šalianskeho okresu bol 

pripravený dôstojný program spojený s odovzdávaním pamätných lis-
tov, v ktorom sa predstavili domáci umelci. „Pri príležitosti Dňa učite-
ľov by som sa ešte raz veľmi chcela poďakovať všetkým pedagogickým 
zamestnancom v Materskej škole v Močenku za ich trpezlivosť, za ich 
lásku, pokoj a radosť, ktorú vnášajú do výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu, pretože to je veľmi dôležité. My v materskej škole sme prvým 
mostom, kedy dieťa prichádza do nového prostredia, odlučuje sa od 
rodiny a  je veľmi dôležité, aké prostredie my v  materskej škole pre 
tieto deti pripravujeme. Preto naozaj želám všetkým pedagogickým 

zamestnancom, aby boli hlavne zdraví, aby mali veľa dôvodov na ra-
dosť a na úsmev, ktorý potom môžu rozdávať tým detským dušičkám. 
Samozrejme, poďakovanie patrí aj ostatným zamestnancom, pretože 
bez nich by to nešlo,“ poďakovala všetkým zamestnancom za prácu 
riaditeľka materskej školy Soňa Hippová. Prácu učiteľov na všetkých 
úrovniach si vysoko váži aj starosta obce Roman Urbánik: „Pri príleži-
tosti Dňa učiteľov si jednotlivé školy - materská, základná aj základná 
umelecká urobili oslavu pre svojich pedagógov a v rámci okresu Šaľa 
bolo vyhodnotenie ocenených pedagógov aj z našej obce. Boli ocene-
né pani učiteľky a pán riaditeľ. Ja by som touto cestou chcel učiteľom 
k sviatku zablahoželať, poďakovať im za prácu a poslanie, ktoré vyko-
návajú, pretože každý učiteľ pri svojej práci odovzdáva aj kus svojho 
srdca. Posledné roky, ktoré sme prežili v pandémii, boli aj z pohľadu 
vzdelávania veľmi náročné a učitelia to zvládli v rámci možností, ktoré 
boli, a aj za prácu v tomto veľmi náročnom období všetkým učiteľom, 
nielen tým, ktorí boli dnes ocenení, patrí poďakovanie!“

V hodnotení uplynulého kalendárneho roka z pohľadu separácie 
odpadov sme skončili veľmi dobre – separujeme na 70 %. Odteraz to 
však zasa bude o niečo lepšie, pretože na oboch našich cintorínoch 
pribudli smetné nádoby na plasty a  sklo. „Obec zaobstarala na oba 
močenské cintoríny 6 zberných nádob na plasty a 6 nádob určených 
na zber skla v hodnote 4 600 eur. Predpokladáme, že triedenie odpa-
dov na cintorínoch ešte zvýši úroveň vytriedenia komunálnych odpa-
dov v našej obci. Teší nás, že občania sa k separovaniu na cintorínoch 
stavajú pozitívne,“ potvrdila referentka obce Klaudia Kleinová. 

Odpady z cintorínov, ktoré sa bez triedenia mohli zaradiť iba do 
zmesového komunálneho odpadu, tvoria v objeme odpadov za celý 
rok veľmi podstatnú položku. Možnosť triediť tieto odpady tak opäť 
prispeje k vyššej separácii v našej obci. Do žltého kontajnera na plasty 
patria obaly z vyhorených kahancov, stojany a vrchnáčiky z ozdob-
ných obalov na kahance, plastové kvetináče či umelé kvety. Vence 
z čečiny s kombináciou drôtov, zvädnutých kvetov, kytice s celofánom, 
stuhami a drôtikmi, zložité ikebany pozostávajúce z rôznych druhov 

materiálov, ktoré sa ťažko rozoberajú, patria do komunálneho odpa-
du. Do tzv. zvonov, teda zelených kontajnerov na sklo, patria sklenené 
časti ozdobných obalov na kahance. Tieto dve zložky – plasty a sklo –  
tvoria podstatnú časť odpadov na cintorínoch, takže ich vytriedením 
výrazne znížime objem zmesového komunálneho odpadu.

Deň učiteľov

Separácia odpadov na cintorínoch
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Vojenský konflikt medzi Ukrajinou 
a Ruskom, kedy Rusko napadlo Ukrajinu, 
sa začal vo štvrtok 24. februára 2022. Ob-
čania Ukrajiny odvtedy potrebujú pomoc 
a mnoho z nich – hlavne ženy a deti - uteká 
zo svojej krajiny, aj na Slovensko. Ochotní 
jednotlivci, organizácie ale aj štátny apa-
rát a  samosprávy organizujú najrôznejšie 
zbierky na pomoc ľuďom postihnutým 
vojnovým konfliktom. Zbierajú sa penia-
ze, zdravotnícky materiál, oblečenie, deky, 
karimatky, trvanlivé potraviny či drogéria. 
Mnohí ľudia u  seba ubytovali ukrajinské 
rodiny. Naša obec a jej obyvatelia sa hneď 
na začiatku takisto zapojili do zbierky – 
časť bola distribuovaná na Ukrajinu pro-
stredníctvom sestry Anastázie a časť pro-
stredníctvom Krízového štábu Okresného 
úradu v Nitre. „V močenskom kaštieli pô-
sobila aj rehoľná sestrička Anastázia, mno-
hí z Močenku si ju ešte pamätajú. Pred 7 
rokmi sme robili zbierku, lebo pôsobila na 
Ukrajine a potrebovali tam pomoc, vtedy 
vypukla tá prvá vojna. Urobili sme zbier-
ku v spolupráci s OZ Rubín a zaniesli sme 

im pomoc na Ukrajinu. Teraz, hneď ako 
vypukla znova vojna, tak sme sa so staros-
tom dohodli, že ju znova oslovíme, že ako 
by obec Močenok mohla pomôcť,“ opísal 
situáciu zástupca starostu Peter Sýkora. 
„Boli za pomoc veľmi vďační. Potrebovali 
hlavne zdravotnícke pomôcky a  napísali 
nám zoznam vecí, ktoré by potrebovali. 
Bol v  tom čase problém zohnať na Slo-
vensku zdravotnícke pomôcky a pomohla 
nám lekáreň v  našej obci a  zohnali nám 
potrebné veci. Poslanci boli tiež ochotní 
prispieť sumou 2000 eur na túto zbierku. 
Takisto ľudia pomáhali ďalšími zbierkami. 
Auto, ktorým sme viezli veci na východ, 
sme ešte doplnili drogériou, ktorú tiež po-
trebujú na hraniciach v Ubli, kde teraz pô-
sobí sestrička Anastázia. Pomohol aj pán 
dekan a  mnoho ďalších ochotných ľudí 
z obce, všetkým veľká vďaka!“ 

Vyzbierané trvanlivé potraviny, drogis-
tický tovar, ako sú detské plienky, vlhčené 
utierky, rôzne hygienické potreby či vrecia 
na odpad, boli prevezené do centrály krí-
zového štábu a ďalej distribuované ľuďom 
v núdzi.

Aj v našej obci sú ubytovaní ukrajinskí 
občania, ktorí sa rozhodujú, či pôjdu ďalej, 
alebo zostanú na Slovensku. Bývajú v uby-
tovacích zariadeniach, ale aj u  občanov 
ochotných poskytnúť im ubytovanie.

Obyvatelia Slovenska stále môžu pri-
spievať do rôznych zbierok na pomoc 
Ukrajine – finančne alebo vecne. V  prí-
pade, že bude ďalšia konkrétna zbierka 
organizovaná v našej obci, budeme o nej 
okamžite informovať.

Vojnový konflikt v  susednej Ukrajine 
veľmi významne zasahuje nielen do živo-
ta ukrajinských občanov, ale aj do života 
susedných štátov, kam pred vojnou Ukra-
jinci utekajú. Naše hranice na východe 
prekročili už tisíce utečencov a niektorí sa 
dostali aj do našej obce. V mnohých prí-
padoch ide o matky s deťmi, ktoré sú ško-
lopovinné. Deti patriace do základnej ško-
ly sa tak v polovici marca dostali do školy 
medzi svojich slovenských rovesníkov. 
„Minulý týždeň prišli mamy 
s  deťmi z  Ukrajiny a  požiada-
li nás, aby sme ich zapojili do 
pedagogického procesu. Dnes 
nastúpili do 4. a do 9. ročníka. 
Podľa pokynov ministerstva 
školstva sa snažíme ich pedago-
gicky usmerňovať. Dvere máme 
otvorené, ak ešte prídu ďalší 
žiaci, tak ich do pedagogické-
ho procesu zaradíme,“ povedal 
nám po príchode prvých žiakov 

z Ukrajiny riaditeľ základnej školy Eduard 
Lacko. „Mysleli sme si, že s ruštinou sa my 
– stará škola – dohovoríme, ale nie je to 
tak, pretože ruština a ukrajinčina sú roz-
dielne jazyky.“

Ukrajinským deťom, ktorých sa tam od 
polovice marca vystriedalo niekoľko, sa 
v močenskej základnej škole snažia vytvo-
riť príjemnú a  priateľskú atmosféru, aby 
aspoň počas dopoludnia zabudli na prob-
lémy vo svojej domovine.

Zbierka pre ukrajinských občanovZbierka pre ukrajinských občanov

Deti z Ukrajiny navštevujú základnú školuDeti z Ukrajiny navštevujú základnú školu

Aktuality z obce
• Oplotenie areálu materskej školy v čas-

ti, ktorá susedí s  Krátkou ulicou, doho-
tovili pracovníci obce do konca februára. 
Potom práce na rekonštrukcii oplotenia 
pokračovali v prvej polovici marca výmenou 
ďalšej časti oplotenia z ulice Ľudovíta Štúra. 
Pracovníci obce vymenili plotové pletivo 
a nainštalovali novú vchodovú bránku. 

• S blížiacou sa jarou a otvorením sezóny 
sa na futbalovom štadióne začali začiat-
kom marca realizovať práce zamerané na 
revitalizáciu hracej plochy. Ako prvý krok 
bola celá plocha ošetrená vertikutáciou 
na vyčistenie trávnika od stebiel starej 
trávy a prevzdušnenie. Potom nasledovalo 
zapieskovanie celej hracej plochy.

• Bežne sa stávajú prípady, že sa 
občanom poškodí plastová nádoba na 
odpad a sú nútení kúpiť si novú. Problém 
nastáva, čo s  tou poškodenou, pretože pri 
zbere plastov im ju neodvezú. Obecný 
úrad ponúka občanom možnosť priniesť 
poškodenú nádobu na úrad. Po nazbieraní 
viacerých nádob úrad zabezpečí ich odvoz 
na zberný dvor Ponitrianskeho združe-
nia pre separovaný zber. V  prípade, že 
potrebujete priniesť poškodenú nádobu, 
informujte sa o  mieste a  čase prinesenia 
v klientskom centre obecného úradu. 

• V  polovici marca sa uskutočnila 
výročná členská schôdza miestnej organ-
izácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. 
Vedenie a  výkonný výbor na nej zhod-
notili uplynulé obdobie a boli načrtnuté aj 
plány na nasledujúce obdobie. O kultúrny 
program sa postarala spevácka skupina 
Zúgovanka. Podujatie svojou návštevou 
podporil aj starosta obce Roman Urbánik 
a zástupca starostu Peter Sýkora. 

• Počas marca sa v  priestoroch Kra-
jského osvetového strediska v Nitre konala 
výstava diel regionálneho kola celoštátnej 
postupovej súťaže Výtvarné spektrum pod 
názvom Region Art. Vo výstavnej kolek-
cii 85 výtvarných diel od 32 autorov mala 
svoje nezastupiteľné miesto aj Močenčan-
ka Lenka Bollová s  podmaľbou na sklo. 
Do súťaže prihlásila kolekciu 5 obrázkov 
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Slnečná sobota 26. marca 2022 patrila v 
našej obci zbieraniu odpadov z prírody – ko-
nal sa totiž Deň Zeme. Obec v spolupráci s 
Poľovníckym združením Zálesie pravidelne 
organizuje toto podujatie s ľuďmi, ktorým na 
kráse a ochrane prírody záleží, pretože takých, 
ktorým termín ochrana prírody absolútne nič 
nehovorí a ich koníčkom je vynášať svoj odpad 
do lesa či vyhadzovať z okna auta do priekopy, 
tu máme stále neúrekom. Po dvojročnej covi-
dovej prestávke sa tak obetaví ľudia namiesto 
práce vo svojich záhradkách opäť stretli na 
chate Diana, aby vyčistili extravilán obce. „Po 
dvoch rokoch absencie, kedy sme nezberali, sa 
ukázalo, že je veľmi potrebné vyzberať znovu 
smeti. Chvalabohu sa zapojili aj cestári, cestná 
správa a vyzberali niečo pri cestách, ale v reví-
ri, po poliach a pri cestách je toho veľmi veľa 
a ja som spokojný, že sa zasa zišlo o nejakých 
10 - 15 ľudí viac ako po iné roky, tak dúfam, 

že to všetko pekne vyčistíme a do tohto roku 
pôjdeme s čistým revírom,“ pochvaľoval si záu-
jem občanov o brigádu predseda Poľovníckeho 
združenia Zálesie Močenok Miroslav Pápay. 
Okrem poľovníkov, ich rodinných príslušníkov 
a vedenia obce prišli podujatie podporiť oby-
vatelia obce, najmä mladé rodiny, v ktorých sa 
už malým detičkám vštepuje láska k prírode 
a poriadku. Tí malí drobci sa s vervou pustili 
do práce a presne vedeli, na čo prišli. „Zbierať 
odpadky. Ľudia ich sem nahádzali, tak ich po-
zbierame,“ oznámil nám nebojácne Magnus. 
„Musíme pozbierať odpadky, lebo nejakí ľudia 
to tu rozhádzali,“ doplnil Tomáško. Brigádni-
ci sa rozdelili do niekoľkých skupín a vyčistili 
extravilán obce naraz na niekoľkých miestach. 
Na vozíky áut a do vriec pozberali pneumati-
ky, domový odpad, nábytky, fólie, rôzne plasty, 
sklo, stavebný odpad, ale aj elektroniku a našiel 
sa aj hasiaci prístroj. „Aj keď Deň Zeme je ofi-
ciálne až v apríli, obec Močenok a poľovnícke 
združenie sa rozhodli urobiť ho už v marci, aby 
sme využili vhodné počasie a podmienky, keď 
ešte nie sú vysoké trávy a nezakrývajú odpad. 
Sme radi, že po dvoch rokoch sme sa tu v mo-
čenskom háji stretli a že prišli ľudia, ktorí chcú 
niečo urobiť pre prírodu a pre životné prostre-
die. Možno je to aj inšpirácia pre všetkých, že 
každý sám by si na jar mohol urobiť taký svoj 
vlastný Deň Zeme a zobrať nejaké odpadky z 
prírody, aby sme mali krajšie životné prostre-
die,“ konštatoval starosta obce Roman Urbá-
nik. Na záver po namáhavej brigáde všetkých 
poľovníci pohostili divinovým gulášom.

V polovici februára sa v našej obci uskutoč-
nilo stretnutie zástupcov obcí združených v Ob-
čianskom združení Vitis, na ktorom sa rokovalo 
o rozvoji spoločného územia mikroregiónu v 
nasledujúcom období. Rokovania sa zúčastnili 
zástupcovia Bábu, Hájskeho, Hornej Kráľovej, 
Jarku, Lehoty, Močenka, Rišňoviec, Rumanovej 
a Veľkého Zálužia a zástupcovia Nitrianskeho 
samosprávneho kraja a Regionálnej rozvojovej 
agentúry. „Cieľom dnešného rokovania bolo vy-
pichnúť integrované projekty, ktoré by nás spájali 
a s ktorými by sme sa vedeli napojiť na integrova-
nú stratégiu Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Starostovia sa museli dohodnúť, aké kľúčové pro-
jekty z tohto územia vyberú do budúceho pláno-
vacieho obdobia na podporu. Záverom dnešné-
ho rokovania bolo, že sa určili priority, ktoré 
trápia každého starostu, ale zároveň sú prínosom 
pre celý región, sú to projekty, ktoré musia jed-
noducho spĺňať tú integráciu po sektorovej a fi-
nančnej línii alebo línii tohto územia,“ spresnil 
informácie o rokovaní  predseda OZ Vitis Jozef 
Jankovič. Starostovia spoločnými silami hľadali 
priesečník v tom, čo by bolo prospešné pre všet-
ky obce združenia. „Na dnešnom stretnutí sme 
sa snažili v území mikroregiónu Vitis dohodnúť 

nejakú spoločnú integrovanú investíciu pre nové 
programové obdobie 2021-2027, niečo, čo to 
územie tematicky alebo inak spája. Rozprávali 
sme sa so starostami a pani starostkou o štyroch 
možných alternatívach, rozprávali sme sa o so-
ciálnej téme, rozprávali sme sa o krajinotvorbe, 
rozprávali sme sa o doprave a dostupnosti a o 
vzdelávaní. Dohodli sme sa, že tie najnosnejšie 
témy, ktoré rezonujú v území, sú témy sociálnej 
starostlivosti a, samozrejme, krajinotvorba, vo-
dozádržné opatrenia, ktoré spôsobujú mnohým 
nemalé problémy,“ potvrdila Petra Klimo Zlato-
šová, riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry 
z Nitry.

Starostovia v súčinnosti s rozvojovou agentú-
rou témy podrobnejšie rozpracujú a rozdelia do 
jednotlivých projektov a detaily doladia na nasle-
dujúcom stretnutí združenia.

Deň ZemeDeň Zeme

Rokovanie zástupcov mikroregiónuRokovanie zástupcov mikroregiónu

s  ľudovou tematikou, za ktoré si u  poroty 
pod vedením Karola Felixa vyslúžila čestné 
uznanie. Srdečne blahoželáme!

• Posledný marcový deň je dňom oslo-
bodenia našej obce, 31. marca 1945 sa 
v Močenku skončila 2. svetová vojna. Pri tej-
to príležitosti si obete vojny uctilo aj vedenie 
našej obce – starosta Roman Urbánik a pred-
nostka úradu Lucia Benčíková – položením 
venca a  zapálením sviece pred pamätník 
obetiam vojen na hornom cintoríne.

• V  piatok 8. apríla sa na miestnom 
trhovisku v  našej obci uskutočnili prvé 
farmárske trhy. Podujatie zamerané najmä 
na to, aby svoj tovar ponúkli neprofesionál-
ni predajcovia, si uložilo za cieľ prezentovať 
drobných záhradkárov a pestovateľov, ktorí 
môžu predávať sadenice, kvety, ovocie, 
zeleninu, bylinky či iné poľnohospodárske 
prebytky, obyvateľov s  vlastnoručne zho-
toveným tovarom z  prútia, dreva, vosku, 
látky, včelárov a  podobne z  obce a  okolia. 
Prvé trhy prilákali desiatky návštevník-
ov, ktorí odchádzali s  veľkonočnými per-
níčkami, sviečkami, hračkami, drevenými 
výrobkami, sladkosťami či údenou klobá-
sou. Obec plánuje trhy organizovať na 
pravidelnej báze. 

• V prvej polovici apríla začali pracovní-
ci obce s budovaním základovej dosky pre 
osadenie kolumbária na hornom aj dolnom 
cintoríne. Kolumbárium, čiže stena pre 
uloženie urien, bude následne vybudované 
na pripravených základoch.

• Pomaly sa blíži koniec školského roka, 
čo je v  materskej škole čas na zisťovanie 
školskej zrelosti žiakov predškolských 
tried. Z tohto dôvodu našu materskú školu 
v  polovici marca navštívili psychologičky, 
ktoré sa touto činnosťou zaoberajú.

• Počas Veľkého týždňa sa v priestoroch 
kultúrneho strediska uskutočnila Veľko-
nočná výstava spojená s  predajom, ktorú 
pripravili pre návštevníkov členky Klubu 
tvorivosti z  našej obce. Záujemcovia sa 
mohli pokochať výrobkami členiek klubu 
a  kúpiť si typické veľkonočné a  jarné de-
koračné predmety, hračky, detské kabelky, 
stromčeky šťastia či sviečky.
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Tento rok sa konal už 22. ročník medziná-
rodného  podujatia noc s Andersenom. Do toh-
to podujatia sa Slovensko zapojilo už po 17. raz 
a naša knižnica po piatykrát. Iniciátorkami Noci 
s  Andersenom boli knihovníčky z  Uherského 

Hradišťa, s  cieľom podporiť 
detské čítanie. Podujatie sa 
koná pri príležitosti narode-
nia slávneho dánskeho roz-
právkara  H. CH. Andersena 
a Medzinárodného dňa detskej 
knihy (2. apríl). Zo štatistiky 
vieme, že v daný deň sa stretli 
deti na 1 514 miestach v mno-
hých krajinách ( napr. v  Poľ-
sku, Slovinsku, Turecku... atď.). 
Do tohto počtu je zahrnutá 
i  naša knižnica. Počas uvede-
nej noci si pripomíname rôzne 
výročia a osobnosti. Tento rok 
to bola  Andersenova rozpráv-
ka  Cisárove nové šaty, ktorou 
sme si pripomenuli 185 ro-

kov od jej vydania, a  zároveň Medzinárodný 
deň vtáctva (1. apríl). Tohtoročným vtáčikom, 
o ktorom sme si prečítali, bol stehlík zelený. Po-
čas tejto zázračnej noci deti spoznali aj menej 
známu Andersenovu  rozprávku Štopkacia ihla. 

Rozlúštili odkaz z rozprávkových stromov, našli 
stratenú rozprávku, dozvedeli sa o živote H. CH. 
Andersena, zaodeli cisára, vyrobili vtáčika, roz-
lúštili rôzne úlohy, ukázali svoju kreativitu a sú-
ťaživosť, našli aj poklad, ku ktorému indície hľa-
dali pomocou baterky. Poklad obsahoval sladké 
čokoládové mince a zvitok papiera s odkazom: 
Knihy sú okuliare, cez ktoré sa pozeráme na 
svet. Šesť  detí  zastúpilo pána Andersena a pre-
čítalo svojim kamarátom rozprávku Škaredé 
káčatko. Vydavateľstvo Slovart pre účastníkov 
tohto podujatia vyhlásilo súťaž o  knihu. Deti 
vyplnia online formulár, odpovedia na otázky 
a vyberú si z piatich kníh jednu, o ktorú majú 
záujem. Veríme, že tak ako v predchádzajúcich 
rokoch, sa šťastie usmeje aj na močenské deti. 
Zároveň vydavateľstvo darovalo knihu do kniž-
nice od Toma Fletchera Vrzgoši. Noc v spoloč-
nosti  pána Andersena  a  jeho rozprávkového 
sveta zažilo v knižnici 14 detí. Každé dieťa ako 
spomienku dostalo pohľadnicu a záložku Noci 
s Andersenom 2022. 

Danka Lóžiová, Knižnica Močenok

V stredu 6. apríla 2022 sa na všetkých zák-
ladných školách na Slovensku konalo testovanie 
deviatakov z  matematiky a  slovenského jazyka 
a  literatúry, prípadne v  nasledujúci deň z  ma-
ďarského a ukrajinského jazyka. Cieľom každo-
ročného testovania, ktorého zastrešovateľom je 
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelá-
vania, je získať prehľad o vedomostiach žiakov, 
ktorý môže prispieť k  skvalitneniu vzdelávania 
a zároveň mať na základe výsledkov podklad pre 
prijatie, respektíve neprijatie na stredné školy 
bez pohovorov.

V Močenku sa testovalo 39 deviatakov a do-
hliadalo na nich niekoľko domácich aj hosťu-
júcich pedagógov. „Testovanie prebieha podľa 
pokynov NÚCEM-u, zatiaľ sa nevyskytli žiadne 
problémy, dúfam, že sa ani nevyskytnú. Žiaci 
vydávajú zo seba všetko, musíme im len držať 
palce, aby boli za to aj dobre odmenení,“ kon-
štatovala počas posledných minút písania testov 
koordinátorka Testovania 9 v močenskej základ-
nej škole Miriam Sklenárová.

Žiaci vychádzali po matematike a slovenčine 

z  tried po ukončení testov s  rôznymi pocitmi, 
ktoré veľmi záviseli od toho, či je ich obľúbenej-
ším predmetom slovenčina alebo matematika. 
„Matika bola celkom v pohode, ale slovenčina, 
tá mi išla trochu horšie. Tá matika bola o dosť 
ľahšia,“ konštatoval stručne Matúš. „Matemati-
ka bola celkom v pohode, niečo bolo ťažké a nie-
čo ľahké. Slovenčina bola tiež v pohode, mohlo 
to byť lepšie, ale dalo sa to,“ myslela si zasa 
Nina. „Dalo sa to, matematika celkom bola ľah-
ká a  slovenčina bola ešte ľahšia,“ povedal nám 
Michal. „Matematika bola trošku ťažšia, ale dala 
sa počítať. Slovenčina bola omnoho ľahšia ako 
matematika, veľa textov tam bolo, takže to je cel-
kom ľahké, ale mal som trošku stresy pred tým, 
takže pojedol som aj čokoládu, lebo veď musel 
som. Uvidíme, ako to dopadne,“ uzavrel tému 
s úsmevom Milan. 

Testovaniu 9, voľakedy nazývanému moni-
tor, predchádzalo skúšobné testovanie Komparo 
na zistenie vedomostí deviatakov a v močenskej 
základnej škole aj riaditeľský test. „Prebehlo ce-
loplošné testovanie T 9, uvidíme, aké výsledky 
budú, ale prvé informácie vyzerajú tak, že žiaci 
sa veľmi dobre pripravili a  že ten náš plán byť 

v rámci celoslovenského priemeru, sa naplnia,“ 
vyjadril sa k  téme tesne po testovaní riaditeľ 
školy Eduard Lacko „Poviem otvorene, že pre-
šli žiaci Komparom a  výsledky Kompara boli 
deprimujúce. Zamerali sme sa na tie problema-
tické veci, ktoré v Kompare nevedeli, mali sme aj 
riaditeľský test, to bol ďalší krok k tomu, aby sme 
tých žiakov motivovali na to Testovanie 9. Mu-
sím naozaj povedať, že tie ich vedomosti grado-
vali a zdokonaľovali sa zo dňa na deň.“ Výsledky 
celoplošného testovania školy poznali v elektro-
nickej podobe 28. apríla. Výsledkové listy žiakov 
budú doručené školám do 17. mája 2022.

Začiatkom apríla, v čase od 4. do 6. apríla 
sa v  základnej škole uskutočnil zápis detí do 
prvého ročníka. Po dvoch rokoch, kedy sa 
zápis konal bez prítomností detí, sa v  tomto 
roku uskutočnil opäť tradičnou formou. V bu-
dove školy budúcich prváčikov čakala pekná 
výzdoba a predškoláci z materskej školy prišli 
zapisujúcim pani učiteľkám s  radosťou uká-
zať svoju šikovnosť. Prezradili nám, čo všetko 
od nich pani učiteľky chceli vedieť. „Pýtali sa 
ma, ako sa volám, musela som im zaspievať aj 
pesničku. Pani učiteľka mi dala ešte taký pra-
covný papier, čo som musela spraviť, bolo to 

ľahké,“ zhrnula zápis do stručných informácií 
budúca prváčka Rebeka. „Teším sa do školy 
preto, lebo pôjde so mnou sedieť môj najob-
ľúbenejší kamarát,“ pridal sa k Rebeke Dávid. 

Zapisujúce pani učiteľky vítali budúcich 
prváčikov s úsmevom a radosťou, aby sa ne-
báli rozprávať, recitovať alebo vypracovať 
jednoduché zadania. „Ja som zatiaľ zapisova-
la šikovné deti. Všetkých sa pýtame na čísla, 
približne od 1 do 6, či poznajú základné farby, 
geometrické tvary, či vedia priraďovať počty, 
či správne držia farbičku alebo ceruzku, ako 
rozprávajú pri recitovaní a  rozhovore. Ak sa 

objavia nejaké chyby vo výslovnosti, tak odpo-
ručíme rodičom navštíviť logopéda a podob-
ne. Práve pri tej výslovnosti si z  roka na rok 
všímame, že viac detí má problémy s vyslovo-
vaním slov. Čo sa týka farieb, geometrických 
tvarov a  podobne som zatiaľ nespozorovala 
nejaké veľké rozdiely, v  tomto sú deti väčši-
nou šikovné,“ ozrejmila jedna zo zapisujú-
cich učiteliek Diana Kamenická. Predškolské 
triedy v  materskej škole v  našej obci v  tom-
to školskom roku navštevuje 51 detí, všetky 
sa zúčastnili zápisu a  väčšina z  nich nastúpi 
v septembri do prvého ročníka základnej ško-
ly, niektoré dostanú ešte rok odklad a prežijú 
ešte jeden nádherný bezstarostný rok v škôlke.

Noc s Andersenom

Testovanie 9

Zápis do základnej školy
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Osemdesiatnik Jarolím Koprda pôsobil 
v našej obci ako učiteľ od 60-tych do 80-tych 
rokov minulého storočia. Učiť k nám prišiel 
konkrétne v roku 1959 a asi všetci domáci 
obyvatelia nad 40 rokov si ho pamätajú ako 
zanieteného učiteľa, ale najmä športovca, 
ktorého doménou bol stolný tenis. Po od-
chode z močenskej základnej školy naďalej 
učil, športoval, trénoval a  neskôr aj písal 
knihy – o  histórii aj športe. Momentálne 
vitálny osemdesiatnik okrem športu a pí-
sania venuje svoj čas trénovaniu mladých 
stolnotenistov a prednášaniu na fakulte te-
lesnej výchovy a športu v Bratislave. Jeho 
entuziazmus a najmä celoživotnú prácu si 
všimol aj Slovenský olympijský a športový 
výbor, ktorý mu udelil Bronzový odznak 
za dlhodobú prácu a  prínos pre rozvoj 
olympijského hnutia a športu. „Je to dobrý 
pocit, keď si tú prácu všimnú, či minister-
stvo školstva, ktoré dalo návrh na olym-
pijský výbor, či stolnotenisový zväz, ktorý 
sa tiež o to pričinil, lebo veľmi veľa rokov 
som sa venoval práve tejto práci. Bol som 
sám prekvapený, že k  osemdesiatke ja, 
ktorý som už veľa nečakal od života, som 
dostal takéto pekné vyznamenanie, ktoré 
si vážim, pretože je spojené s  ohromný-
mi myšlienkami olympijského hnutia,“ 
vyjadril vďaku za ocenenie Jarolím Kopr-
da. „Bola to pekná záležitosť a pri týchto 
veciach si vždy spomeniem aj na Moče-
nok. Najmä na svoje 22-ročné pôsobenie 
v  Močenku, keď som bol mladý, aktívny 
a robil som šport mnoho hodín denne, ale 
nikdy som pri tom nezabúdal ani na svoju 
rodinu, pretože keby človek nemal dobré 
zázemie v rodine, tak by sa asi ťažko doká-
zal nejako presadiť. Ďakujem preto mojej 
manželke Lydke, mojim deťom aj vnukom 
a môžem sa pochváliť tým, že športujeme 
celá rodina.“

Počas nášho rozhovoru si pán učiteľ 
Koprda pospomínal na svoje detstvo, kto-

ré bolo plné športu, pretože všetky deti sa 
v tom čase hrávali vonku a čas trávili beha-
ním, skákaním, plávaním či futbalom – už 
vtedy objavil lásku k pohybu. „Po skončení 
školy sme hodili tašku do kúta a utekali na 
lúky, hrali futbal, plávali sme v Žitave, nik-
to nás nemusel posielať na plavecké kurzy, 
plávať vedela celá dedina. Všetci sme ve-
deli aj korčuľovať. Pamätám si, že keď som 
prišiel do Močenku ako mladý učiteľ, tak 
som skoro všetok čas trávil športom me-
dzi deťmi alebo s deťmi. Na rybníku sme 
hrávali hokej, dokonca jeden rok sme boli 
prihlásení ako Močenok až do okresnej 
súťaže škôl. Hrávali sme aj volejbal pri 
kaštieli, niekedy aj s tým, že sme úmysel-
ne tú volejbalovú loptu prehodili k  ses-

tričkám, ktoré mali v  záhrade dyne, aby 
sme sa dostali k dyniam a pomaškrtili si. 
Celý život som prežil so športom a medzi 
deťmi, ktoré mi vždy robili radosť svojimi 
výsledkami. V Močenku sa hrával futbal, 
hádzaná, stolný tenis alebo aj iné športy 
– napríklad atletika a  dobré spomienky 

mám aj na spartakiádu,“ zaspomínal si na 
roky v našej obci pán Koprda. Pospomínal 
si na úspechy, talentovaných športovcov, 
športovkyne aj na stále živé priateľstvá 
z tých čias. Pán učiteľ, ktorý má vyštudo-
vanú Vysokú školu pedagogickú a potom 
aj fakultu telesnej výchovy a športu, vlast-
ne celý život zasvätil štúdiu a  následne 
odovzdávaniu svojich vedomostí ďalej. 
Neustále študuje, sleduje, skúša, báda a je 
stále aktívny v mnohých oblastiach. Ove-
ľa mladší ľudia mu môžu vitalitu závidieť. 
Okrem športu a odovzdávaniu vedomostí 
sa aktívne venuje písaniu kníh, samozrej-
mosťou sú publikácie týkajúce sa športu 
a  srdcovkou zasa publikácie týkajúce sa 
histórie. Jeho knihu Ako bolo na počiat-
ku poznajú aj močenskí čitatelia. „Chcem 
popriať mojim drahým Močenčanom, 

medzi ktorými som 
prežil veľa krásnych 
chvíľ - prajem im 
salve, čo v  latinčine 
znamená zdravie, 
prajem im salom, čo 
v hebrejčine zname-
ná pokoj, a  prajem 
im po čínsky ni hao, 
čo znamená dobro. 
Teda zdravie, pokoj 
a dobro prajem všet-
kým Močenčanom 
do ďalších rokov 
a  aby ten šport mal 
v  Močenku úspeš-
né pokračovanie,“ 
poslal želanie do na-

šej obce Jarolím Koprda.

Srdečne mu blahoželáme k nádhernému 
oceneniu, všetkým dosiahnutým úspechom 
a  prajeme mu ešte veľa príjemných chvíľ 
prežitých s  rodinou, prežitých športom, 
prednášaním a písaním!

Jarolím Koprda ocenený olympijským výboromJarolím Koprda ocenený olympijským výborom
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S postupným uvoľňovaním opatrení proti koronavírusu začala 
obec Močenok s opatrným organizovaním kultúrnych podujatí. Pr-
vou lastovičkou boli fašiangy, ktoré sa konali v posledný deň tohtoročného 
fašiangového obdobia v utorok 1. marca 2022. Tohtoročné fašiangy trvali 
od 7. januára do 1. marca, ale kvôli koronavírusu neboli časom radosti 
a veselosti, ako to býva zvyčajne, ale časom dosť tvrdých opatrení zame-
dzujúcich šíreniu ochorenia.

O  tradičný fašiangový program, v  ktorom nesmelo chýbať pochová-
vanie basy, sa pred budovou obecného úradu postarala folklórna skupina 
Močenčanka. Do programu sa zapojili aj členovia folklórneho súboru Seč-
kár a žiaci základnej školy. Obec zabezpečila občerstvenie návštevníkom 
i  vystupujúcim. Prvé kultúrne podujatie v  tomto roku podporilo svojou 

účasťou niekoľko desiatok občanov. „Prišiel fašiangový čas, a tak ako v pre-
došlých rokoch sme si mysleli, že sa nebude kvôli pandémii nič robiť, ale 
tesne predtým sa trošku uvoľnila situácia, a  tak sme narýchlo pripravili 
také krátke pásmo pochovávania basy. Počítali sme s tým, že bude men-
šia účasť, ale nakoniec sa tu zišlo dosť ľudí, aj keď to bolo počas týždňa. 
Nám sa vystupovalo tak, ako sa vystupuje vonku, je ešte pomerne chlad-
no a v tom chladnom počasí sa nespieva najlepšie,“ bol vcelku spokojný 
s priebehom podujatia vedúci folklórnej skupiny Močenčanka Tibor Kubi-
ca. Za obec podujatie hodnotil zástupca starostu obce Peter Sýkora: „Chcel 
by som sa poďakovať hlavne folklórnej skupine Močenčanka, folklórnej 
skupine Sečkár aj deťom zo základnej školy, že nám pomohli zorganizovať 
toto podujatie. Mnoho podujatí bolo kvôli covidu zrušených a veľmi ťažko 
bolo uchovávať ľudové tradície, ale veľmi dobre sa s tým vysporiadala fol-
klórna skupina Močenčanka, pretože do pochovávania basy zapojili aj co-
vid, a dúfajme, že ho aj pochovali.“ Všetci svorne dúfame, že toto bolo prvé 
podujatie, po ktorom sa kultúrny a spoločenský život už rozbehne naplno. 

Väčšina dospe-
lých má pred včela-
mi kvôli ich neprí-
jemným bodnutiam 
žihadlom prirodze-
ný rešpekt až strach. 
Deti však nie sú ako 
dospelí a  k  pozná-
vaniu nových vecí 
ich vedie zvedavosť 
a vďaka tomu, že ešte 
nemali nepríjemné 
skúsenosti, necítia 
ani strach. Úplne 
spontánne a so záuj-
mom sa preto pustia 
do akejkoľvek novej 
činnosti, aj do vče-
lárenia. Zimný čas sa 
pre začatie tejto akti-
vity javí ako ideálny. 
Deťom je možné vte-
dy vysvetliť všetky 
základy včelárenia, 

poukazovať im obrázky prác spojených so starostlivosťou o včely, zo-
známiť ich so včelárskym náradím a čakať na jar, pretože v zime včely 
potrebujú pokoj. Vyrušovaním v úli včelstvo znervóznie, uvoľňuje sa 
zimný chumáč, v ktorom včely zimujú, vyrábajú si teplo a chránia vče-
liu matku, čím sa jeho vnútorná teplota znižuje, zvyšuje sa aktivita 
včiel a tým aj spotreba zásob potravy, ktorá im má vydržať až do jari.

Preto treba v zime okolo úľov chodiť úplne potichu a sneh z letá-
čových otvorov odstraňovať veľmi opatrne. Takisto je potrebné za-
brániť vtákom ďobať do úľa alebo vetvám stromov narážať do stien. 
Malí včelári Miška a Lukáško, ktorí sa chceli všetko o včielkach naučiť 

naraz, všetky zimné rozhovory o včelárení pozorne počúvali a potom 
opatrne zmetali sneh z letáčových otvorov. Počas tejto zimy ho bolo, 
našťastie, málo. Január býva síce najchladnejším mesiacom v roku, ale 
teploty bývajú zvyčajne vyrovnané a okolo včeličiek nie je veľa práce, 
v dielni však čaká množstvo prípravných prác. Venovali sme sa preto 
spoločne rámikom, vysvetlili sme si, na čo nám slúžia, ako sa vyrába-
jú, debatovali sme o nástrojoch, ktoré každý včelár používa, a aj o tom, 
ako sa chránime pred žihadlami, aby po prvom pichnutí včelou na 
včelárstvo nezanevreli.

Spoločne sme sa pokúsili opraviť staršie rámiky, zhotoviť prírezy 
na nové rámiky s  ich následným zbíjaním a  dierkovaním. Rámiky 
sme však nevydrôtikovali, pretože s ich napnutím a so zatavením me-
dzistienok je vhodnejšie počkať do jari, aby sa v chlade nezvlnili. Deti 
mali veľa otázok a okamžite pochopili, že rámik je základná časť úľa 
pre stavbu včelieho diela, z ktorého nakoniec získame sladký medík.

Mimoriadnu zábavu mali z  ochranných pomôcok, ktoré včelári 
používajú, aby ich včely nebodali žihadlami. Skúšali si špeciálne vče-
lárske klobúky so závojom – tie dospelácke, ktoré im padali z hlávok, 
ale aj tie menšie určené práve pre deti. S radosťou sa obliekali do vče-
lárskych kombinéz a na ruky si natiahli špeciálne rukavice. V tých pre 
ne trošku nemotorných rukaviciach si vyskúšali aj dymák, ktorý sa 
používa na upokojenie včiel, aj rozperák na oddeľovanie plástov – tie-
to činnosti asi budú musieť trošku trénovať, aby im to šlo od ruky. 
Obom sa páčil aj zmeták na zmetanie včielok z rámikov, do ktorých si 
včely stavajú plásty a ktoré je treba pri vytáčaní medu vybrať z úľa. Už 
sa nemôžu dočkať, kedy sa oteplí a budú sa môcť konečne pozrieť aj 
priamo do úľa na to, ako si tam včielky žijú a ako tam vyrábajú medík.

S  jarným slniečkom sa prebudia aj včielky, na chvíľočku vyletia 
z úľa a netrpezlivo budú čakať na prvé rozkvitnuté kvietky. Rovnako 
netrpezlivo už čakajú Miška s Lukáškom na to, že ich budeme spoloč-
ne pozorovať a starať sa o ne.

V pokračovaní článku vám už budem môcť povedať, ako videli deti 
život v úli, či sa naučili niečo o práci včiel a či ich včelárenie ešte stále 
baví.

Renata Straňáková, včelárka

Fašiangy sa skončili 1. marcaFašiangy sa skončili 1. marca

Deti a včelárstvoDeti a včelárstvo
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V novembri 1990 bol preložený nitrianskym biskupom Kor-
com za tretieho kaplána Farnosti Nitra - Dolné mesto. V tejto 
farnosti totiž pôsobili jezuitskí pátri Kyselica, Oprala a Šuppa. V 
Nitre účinkoval do júna 1991. Akceptoval požiadavku provinciála 
jezuitov, aby začal štúdiá v zahraničí. Jeho pôvodným zámerom 
bolo štúdium cirkevného práva. Keďže v tom období už cirkevné 
právo študoval iný spolubrat, súhlasil so štúdiom cirkevných de-
jín na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Po úspešnom ab-
solvovaní trojročného štúdia sa vrátil na Slovensko a pôsobil rok 
ako sócius magistra novicov v Trnave a od septembra 1995 ako 
prefekt školastikov v Bratislave. Súčasne vyučoval cirkevné dejiny 
na Teologickom inštitúte sv. Alojza Trnavskej univerzity. Od au-
gusta 1997 pôsobil v komunite jezuitov v Trnave. Doktorandskú 
skúšku zložil v júni 1998, o rok neskôr v júni 1999 obhájil na Te-
ologickej fakulte Trnavskej univerzity dizertačnú prácu na tému: 
„Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918 - 1945.” V septembri 
1998 sa stal prodekanom teologickej fakulty a prednášal cirkevné 
dejiny. Pôsobil aj na pedagogickej fakulte a na fakulte humanisti-
ky, istý čas prednášal aj v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. 
Ako vysokoškolský pedagóg sa dokázal svojim ľudským prístu-
pom priblížiť k svojim študentom. Nerobil zo seba dôležitého, ne-
potrpel si na svoje tituly, postavenie či vedomosti. V každom vi-
del predovšetkým človeka. Vhodným spôsobom to dokumentuje 
aj osobná skúsenosť z prednášky cirkevných dejín, ktorú uvádza 
páter Tomáš Gerboc: „Sedeli sme na prednáške a profesor Dolin-
ský rozprával tak, ako vedel: rýchlo a veľa. Možno nie každý to 
vnímal, možno nie každého to aj zaujímalo. A on to chápal. Raz 
jeden zo študentov počas prednášky zaspal. A profesor Dolinský 
si to všimol. Všimli si to aj ďalší. Ktosi ho lakťom šťuchol, aby sa 
zobudil. Keď to zbadal profesor, hneď skríkol: Čo to robíš? Nechaj 
ho! Nech sa aspoň vyspí.” V rokoch 1999 - 2000 absolvoval páter 
Dolinský v Prešove tretiu aprobáciu a 31. júla 2003 zložil v Brati-
slave posledné rehoľné sľuby. V období rokov 2003 - 2011 zastá-

val úrad dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Dňa 24. 
januára 2011 bol prezidentom SR menovaný za profesora v od-
bore katolícka teológia. V júli 2017 bol provinciálom ustanovený 
za predstaveného trnavskej komunity. Celé obdobie pokračoval v 
pedagogickej činnosti a v novembri 2019 bol opätovne menovaný 
dekanom teologickej fakulty.

Svätá omša za zosnulého pátra Juraja Dolinského bola slávená 
21. januára 2022 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Za účasti 
ďalších troch slovenských biskupov, kňazov, rehoľníkov, rodiny a 
predstaviteľov akademickej obce jej predsedal trnavský arcibiskup 
Mons. Ján Orosch. V závere svätej omše sa prihovoril prítomným 
aj páter Pavol Kruták, SVD. Profesora Dolinského vyzdvihol ako 
človeka úprimného, jednoduchého, niekedy možno svojského, 
ale vždy blízkeho, ktorý si aj napriek vysokému akademickému 
či spoločenskému postaveniu dokázal zachovať svoju originalitu, 
priateľstvo a ľudský prístup. Po skončení pohrebnej svätej omše 
pokračovali pohrebné obrady na cintoríne na Kamennej ceste v 
Trnave. Viedol ich  provinciál jezuitov P. Jozef Šofranko, SJ. Te-
lesné ostatky zosnulého boli uložené do miestnej jezuitskej hrob-
ky. Vďačná spomienka na pôsobenie pátra Juraja Dolinského vo 
Farnosti Močenok bola vyjadrená aj zvonením zvonov farského 
kostola a prostredníctvom smútočného venca, ktorý zabezpečil 
súčasný močenský dekan-farár vsdp. ThDr. Peter Michalov, PhD.

Nech ho večný Kráľ pridruží pod zástavou kríža do spoločen-
stva oslávenej Spoločnosti Ježišovej v nebi. 

     Juraj Lenický 
Použitá literatúra:
· rozhovor autora článku s P. Jurajom Dolinským v Trnave, 03.03.2020
· webový portál jezuiti.sk
· časopis Trnavskej univerzity 4/2014
· príhovor P. Pavla Krutáka počas pohrebnej sv. omše v Trnave, 21.01.2022
· spomienka P. Tomáša Gerboca, 15.01.2022

Zomrel páter Juraj Dolinský, SJ
pokračovanie z minulého čísla



14

 Močenok / časopis obyvateľov obce

KAMENÁRSTVO
MGS Granit s.r.o. 
Mlynská 462 , 951 31 Mo�enok

   (budova Zdravotného strediska)

tel.: 0902 709 552
  

 �elezobet�n. základy � likvidácia starých hrobov
�renovácie písma  dopisovanie dátumov

� � �portréty do kame�a  lampy  vázy krí�e 
 

Ponúkame kvalitné prevedenie
 prác za prijate�né ceny

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok  Streda  Piatok   9.00-12.00  13.00-16.00 h

 Sobota - na objednávku 

�iroký výber  
pomníkov a hrobov zo �uly

Sú chvíle, ktoré 
ťažko prežívame,
ale ostali krásne 
okamihy,
na ktoré spomí-
name.

Dňa 26. februára 2022 uply-
nul rok, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, dedko 
a pradedko Emil Kalman.
S láskou, vďakou a úctou 
spomína manželka, syn, dcéry, 
vnuci, pravnuci a ostatná 
rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí 
sa dňa 4. januára 2022 prišli 
rozlúčiť s naším manželom 
a otcom Jozefom Rábekom.
Zároveň ďakujeme za prejave-
nú sústrasť a kvetinové dary. 
Smútiaca rodina.

So smútkom 
v srdci sme si dňa 
2. apríla 2022 
pripomenuli 1. vý-
ročie, čo nás na-
vždy opustil náš 

drahý manžel, otec a starký 
Jozef Siládi. S láskou spomína 
smútiaca rodina.

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

Dňa 18. apríla 
2022 sme si 
pripomenuli 20. 
výročie úmrtia 
nášho milované-
ho syna, brata, 

strýka a prastrýka Igorka 
Pospiša.
S láskou v srdci spomínajú 
rodičia a tri sestry s rodinami.

Dňa 17. 4. 2022 
uplynulo tridsať 
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš 
milovaný otec 
a dedko Vojtech 
Straňák.
So smútkom v srdci spomínajú 
synovia s rodinami.

Slza oči rosí, prázdno a ticho, 
v srdci bolesť a nekonečný 
žiaľ, čo drahé bolo, osud krutý 
vzal.
Dňa 6. apríla 2022 sme si pri-
pomenuli prvé smutné výročie, 

čo nás navždy 
opustila naša 
drahá mama, 
babka a pra-
babka Mária 
Buchová.

S láskou s vďakou spomína 
smútiaca rodina.

Dňa 27. 4. 2022 
sme si pripomenuli 
1. smutné výročie, 
čo nás navždy 
opustil náš drahý 
manžel, otec  
a dedko Milan Papp.
S úctou a láskou spomínajú 
manželka, syn a dcéra s ro-
dinou.

Dňa 29. apríla 
2022 sme si 
pripomenuli 20. 
smutné výročie, 
kedy nás navždy 
opustil náš drahý 
Jaroslav Lenčéš.

Ďakujeme všetkým, ktorí 
s nami spomínajú.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí 
sa 9. 3. 2022 prišli naposledy 
rozlúčiť s Ladislavom Nagyom.
Za dôstojnú rozlúčku ďa-
kujeme hasičskému zboru. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.
Smútiaca priateľka a rodina.

Dňa 12. 4. 2022 
sme si pripome-
nuli 7. výročie, 
čo nás navždy 
opustil manžel, 
otec a dedko 
Gabriel Lenický.
S láskou spomínajú manžel-
ka a synovia s rodinou.

Dňa 3. apríla 
2022 sme si 
pripomenuli 2. 
výročie úmrtia  
Imricha 
Benčíka.

S láskou spomínajú manžel-
ka, dcéra a syn s rodinami.

Sú chvíle, ktoré ťažko preží-
vame, ale ostali krásne oka-
mihy, na ktoré spomíname.
Dňa 10. 4. 2022 sme si pri-
pomenuli smutné 3. výročie, 
čo nás opustil náš drahý 
Cyril Lenčéš.
S láskou spomínajú manžel-
ka, dcéra a syn s rodinami.

Cez rosu v očiach slza sa 
tlačí, po tvári nekonečne 
dlho páli, len minútku s vami 
to nám stačí, či len okamih 
krátky.
Odišli ste preč, nás to veľmi 
bolí, opustili ste tento svet 
proti svojej vôli.

Slza smútku tíško tečie po tvá-
ri, bolesť v srdciach zabolí,
no pekná spomienka ako več-
ný plameň v našich srdciach 
zahorí.
Dňa 20. 1. 2022 uplynulo 24 
rokov, čo nás navždy opusti-
la naša milovaná mamička, 
babička a švagriná Helena 
Búranová, rod. Sokoliková.

Dňa 15. 4. 2022 sme si pripo-
menuli 10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otecko, 
dedko a švagor Štefan Búran.
S láskou v srdci spomínajú deti 
s rodinami.

Sú bolesti, na ktoré nie je liek.
Sú spomienky, ktoré nikdy 
nevymažeš.
Sú ľudia, na ktorých nikdy 
nezabudneš.
Dňa 19. apríla 2022 uplynulo  

7 rokov, čo nás navždy opustila 
naša mamička, babka a pra-
babka Jozefína Straňáková, 
a dňa 9. mája 2022 uplynie 
20 rokov, čo nás navždy opustil 
náš otec a dedko Vojtech 
Straňák.
Čas plynie, ale smútok v na-
šich srdciach zostáva. S úctou 
a láskou spomína celá rodina.

S bolesťou 
v srdci si dňa 
20.júna 2022 
pripomenie-
me 1.smutné 
výročie, čo nás 
navždy opustila 
naša drahá 
mama, babička a prababička 
Mária Beňová.
S úctou a láskou spomínajú 
dcéry a syn s rodinami. Kto 
ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku a modlitbu.

Smútočné oznamy
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Obec Močenok bola v podávaní projek-
tu zameraného na akvizíciu knižníc opäť 
úspešná. Z Fondu na podporu umenia 
sme získali sumu 1 100 €. Podporení sme 
boli už piatykrát. Vďaka Fondu na podpo-
ru umenia a spoluúčasti obce má knižnica 
obohatený knižný fond o 171 knižných 
jednotiek. Skladbou knižných titulov od 
našich i zahraničných spisovateľov sme 
sa snažili žánrovo zaujať všetky vekové 
kategórie čitateľov. Detský čitateľ si môže 
vybrať z pestrofarebne ilustrovaných kníh 
rozprávok, leporel, príbehov i náučnej lite-
ratúry. Dospelým ponúkame široký výber 
beletrie i odbornú literatúru. Vsadili sme 
napríklad na  autorov: Bryndzu, Šlosera, 
Dána, Monošovú, Pronskú, Baloghovú, 
Rileyovú, Futovú, Smala, Varačkovú, Amf-
tovú a iných. Zoznam zakúpených kníh si 
môžu záujemcovia pozrieť na webovej 
stránke obce, výveskách v obci, pred kul-
túrnym strediskom i v knižnici. Vybrané 
knižné tituly si registrovaní čitatelia môžu 
objednať alebo rezervovať cez svoje konto.

Dočítania priatelia!

Danka Lóžiová, Knižnica Močenok

Nové knihy z projektuNové knihy z projektu




