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Dovoľte mi, aby som vás srdečne pozdravil začiatkom nového roka 2023 v mene vedenia obce, poslankýň a poslancov obec-
ného zastupiteľstva, ale aj vo svojom mene.

Rok 2022, s ktorým sme sa pred niekoľkými dňami rozlúčili, zostáva už len v našich spomienkach a činoch. Prežili sme ho 
v každodenných radostiach i starostiach. Prežitý čas sme rozdelili medzi prácu, rodinu, osobné záujmy, ale v nejednom prípade 
aj spoločný, verejný život. Určite ho každý z nás napĺňal podľa svojich predstáv. 

Na prahu nového roka sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa v uplynulom roku čo i len najmenším spôsobom pričinili o roz-
voj a zveľadenie našej obce a prispeli k obohateniu jej duchovného, kultúrneho, športového i materiálneho života.

Uplynulý rok bol z pohľadu samosprávy štvrtým, posledným rokom štvorročného volebného obdobia rokov 2018 – 2022.
Pri tejto príležitosti sa chcem v mene poslancov obecného zastupiteľstva i v mene svojom úprimne poďakovať za pomoc 

a podporu, ktorú nám väčšina občanov prejavila pri riešení spoločných – obecných problémov a úloh.
Tak, ako sme si spoločne predsavzali, snažili sme sa pre občanov a obec v samospráve prinášať konkrétne riešenia, ktoré 

zlepšia, skvalitnia služby, činnosti v samospráve, zveľadia obecný majetok, prinesú spoločenský, duchovný a kultúrny rozmer do života jednotlivca a aj celej obce. Určite vždy môže 
byť v tejto oblasti toho, čo poskytujeme občanom, viac a lepšie. A to je hlavnou spoločnou motiváciou v našej práci.

Nie menšou spoločnou úlohou je v našej obci spoločne budovať spoločenstvo, ktoré navzájom dokáže počúvať jednotlivé názory, reagovať na oprávnené potreby jednotlivcov 
a aj celku, pomenovať verejný záujem, ktorý budeme následne uplatňovať v rozhodnutiach, postupoch a konkrétnych každodenných riešeniach.

Rok 2022 bol zároveň volebným rokom. Samospráva obce dostala od vás, milí spoluobčania, vo voľbách mandát spravovať obec na najbližšie štyri roky. Táto úloha, ktorá 
vôbec nie je jednoduchá, však musí byť, a za seba ako aj zastupiteľstvo chcem povedať, že je najdôležitejšou spoločnou úlohou. Lebo len rozumné hospodárenie, citlivé prerozde-
ľovanie peňazí, s ktorými obec hospodári, nám umožní napĺňať naše predsavzatia v jednotlivých oblastiach života našej obce. S radosťou môžeme konštatovať, že minulý rok bol 
v tejto oblasti pre našu obec úspešný. Napriek viacerým nepriaznivým skutočnostiam – vojne na Ukrajine, vysokej inflácii a energetickej kríze, ktoré zásadným spôsobom ovplyv-
nili život jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti, podarilo sa nám v našej obci v ekonomickej oblasti fungovania udržať trendy nastolené v predchádzajúcich rokoch. Zlepšila sa 
ekonomická kondícia našej obce, znižuje sa celková zadlženosť, zrealizovali sme projekty z rôznych grantov. Tieto skutočnosti nám umožnili realizovať investičné zámery v obci. 
Stav, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť, je výsledkom systematickej práce, zodpovednosti za spoločný majetok, ale aj záväzok do budúcnosti pokračovať po takejto vytýčenej ceste.

Tak, ako som už avizoval v minulosti, neopustili sme a verím, že ani neopustíme, cestu neustáleho informovania a dialógu samosprávy s občanmi. Lebo som vnútorne pre-
svedčený, že len na hodnotách pravdy a otvorenosti sa dá budovať dôvera občanov k voleným orgánom samosprávy. Dôvera pre zastupiteľstvo a aj vedenie obce je záväzkom, ale 
aj hlavnou motiváciou do našej spoločnej práce v samospráve.

Pri prekonávaní všetkých problémov, pri riešení vytýčených úloh, pri odpovediach na položené otázky sme sa vždy mohli oprieť o podporu a vecné riešenie v poslaneckom 
zbore, ako aj v odborných komisiách zriadených pri obecnom zastupiteľstve. Za konštruktívny prístup, za snahu problémy riešiť vecne s hlavným zámerom vyriešiť ich v prospech 
obce, občanov sa chcem pani poslankyniam a pánom poslancom ako aj členom odborných komisií poďakovať.

Moje poďakovanie patrí aj všetkým zamestnanom obce Močenok, ktorí svojím prístupom zásadným spôsobom prispeli k naplneniu úloh, ktoré stáli pred samosprávou obce 
v roku 2022.

Mojím osobným predsavzatím v práci starostu je neustála spolupráca s občanmi obce. Vždy si budem vážiť dobré a povzbudivé rady občanov, ich podporu, spoluprácu, ochotu 
i toleranciu. Nájsť správnu cestu si vyžaduje prijať veľa kompromisov, umenie presvedčiť sa navzájom o správnosti krokov a prijať spoločne správne rozhodnutia, posúdiť vopred 
dôsledok svojho konania a vedieť niesť aj zodpovednosť za rozhodnutia, prípadné problémy.

Som presvedčený, že len spoločne s vami, milí spoluobčania, sa nám v samospráve našej obce podarí túto neľahkú úlohu správne realizovať v prospech nás všetkých aj v na-
stávajúcom roku 2023. Čaká nás rok, o ktorom na jeho začiatku môžeme povedať, že bude náročný v ekonomickej oblasti. Budeme riešiť úlohy v investičnej oblasti a rozvoj obce, 
získavania finančných prostriedkov z grantov a projektov, zabezpečovania spoločenského, kultúrneho, športového života v obci. Ale akokoľvek náročný bude nastávajúci rok, 
akékoľvek problémy prinesie, sme tu preto, aby sme ich dokázali riešiť s absolútnou zodpovednosťou.

1. január – deň, kedy začíname nový rok 2023, je aj dňom, kedy oslavujeme štátny sviatok – Deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Už tridsať rokov Slovenská republi-
ka preukazuje každodenným životom svoju životaschopnosť a opodstatnenie svojej existencie. A toto tvrdenie platí aj napriek všetkým chybám, problémom a nedostatkom, ktoré 
viac či menej zasahujú do nášho života. Preto si v prvý deň roka 2023 pripomíname aj tento sviatok.

Vážení spoluobčania!
Moje nasledujúce slová a myšlienky sa každoročne opakujú, zazneli v príhovoroch už v predchádzajúcich rokoch. Napriek tomu ich zopakujem, lebo o ich pravdivosti som 

vnútorne presvedčený. A každodenný život aj v predchádzajúcom roku ma v tomto presvedčení utvrdil. Močenok, to sme my všetci. Preto vás všetkých pozývam aj v roku 2023 
k vzájomnej spolupráci pre rozvoj našej obce, pre prospech nás všetkých. Každý zo svojho miesta môže pozitívne ovplyvniť rozvoj života v našej obci.

Sľubujem, že budem naďalej načúvať všetkým vašim hlasom, názorom, návrhom, ktoré budú prinášať konkrétne riešenia pre konkrétnych ľudí. Lebo samospráva obce nie je 
len starosta či poslanci, ale každý jeden z vás, ktorí žijete v našej obci.

Na záver môjho príhovoru mi dovoľte, aby som vám poprial zdravie, šťastie, pokoj a pohodu, úspechy v osobnom aj pracovnom živote, ale aj v našom spoločnom spolunaží-
vaní v našej obci – v Močenku.

Želám všetkým občanom úspešný, pokojný a láskou naplnený rok 2023!

PaedDr. Roman Urbánik, 
starosta obce Močenok

Vážení spoluobčania,
milí Močenčania!
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V utorok 22. novembra 2022 sa po komunálnych voľbách konalo v našej obci ustanovujúce obecné 
zastupiteľstvo. Zúčastnili sa ho okrem zvolených poslancov a starostu obce aj predseda miestnej 
volebnej komisie, z ktorého rúk starosta prevzal svoje vymenovanie, prednostka úradu a hlavná 
kontrolórka obce. Počas slávnostnej časti zložil sľub zvolený starosta obce a 11 zvolených poslancov 
obecného zastupiteľstva.
Druhá časť obecného zastupiteľstva sa už niesla v pracovnom duchu – poslanci sa dohodli na 
rozdelení komisií pracujúcich pri obecnom zastupiteľstve, schválili plat starostu obce, starosta obce 
spomedzi poslancov ustanovil svojho zástupcu a určili aj sobášiaceho poslanca. „Čaká nás pomerne 
náročné obdobie poznamenané energetickou krízou, vojnou na Ukrajine, začínajúcou utečeneckou 
krízou a podobne, to všetko bude mať dosah aj na fungovanie všetkých samospráv na Slovensku. 
Chceme pokračovať v nastolených trendoch z predchádzajúceho obdobia, hospodáriť zodpovedne, 
s vyrovnanými rozpočtami, aby sme dokázali získavať prostriedky z externých zdrojov, to znamená 
z projektov, ktoré budeme používať na rozvoj v našej obci, to sú také základné priority, ktoré je po-
trebné v najbližších rokoch dodržať,“ konštatoval starosta Roman Urbánik.
Prvé riadne obecné zastupiteľstvo podľa plánu práce v tomto volebnom období sa uskutočnilo v 
polovici decembra 2022.
Pre občanov prinášame aj rozdelenie poslaneckých obvodov v obci a kontakty na poslancov:

Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo

Rozpočet na rok 2023 je schválený

Ing. Rastislav Benčík
rasto.bencik@gmail.com Borzagoš, Úzka, Lipová, Cintorínska

Bc. Ľuboš Blažo
lubos.blazo@mocenok.sk

Hájska, Kakava, Malá Kakava, Gorazdov, Sv. 
Cyrila a Metoda 

Ing. Gabriel Bleho
gabriel.bleho@mocenok.sk

Dekana Dubravického, M. R. Štefánika, A. 
Hlinku

Ing. Marek Mesároš
marekmesaros1@gmail.com Chalupy, Pribinova, Krátka, Vinohradská

Ing. Lukáš Minár
lukas.minar@mocenok.sk

Párovce, Športová, Nad ihriskom, Dekana 
Sčasného

Mgr. Roman Révay
roman.revay@mocenok.sk Čingov, Pri kamennom moste

Mgr. Monika Straňáková Kohútová
monika.stranakova.kohutova@mocenok.sk

Školská, Švábska, Družstevná, Ľ. Štúra, 
Balajka

Mgr. Peter Sýkora
sykora@videoplus.sk

Biskupa Majera, Biskupa Klucha, Lúčky, 
Síky, Pod Kalváriou

Ing. Stanislav Šimko
stanislav.simko@mocenok.sk Rokošová I., II., III.

Ing. Jozef Šuvada
josuvada@gmail.com Nitrianska, Topoľová, Pri kúpalisku

PaedDr. Lucia Tóthová
lucia.tothova@mocenok.sk Sv. Gorazda, Mlynská

V stredu 14. decembra 2022 sa uskutočni-
lo prvé riadne pracovné zasadnutie nového 
obecného zastupiteľstva v  našej obci. V  pro-
grame bolo na prerokovanie množstvo bodov, 
ktorým sa postupne zastupiteľstvo venovalo, 
ale asi najzávažnejším z nich bolo schvaľovanie 
rozpočtu obce pre budúci rok. Návrh rozpoč-
tu bol hlasmi všetkých prítomných poslancov 
schválený. „Rozpočet je schválený v súlade so 
schválenou legislatívou, myslím si, že je zvlád-
nuteľný a  je veľmi dobrý vzhľadom na to, že 
máme vyššie vlastné príjmy ako iné obce. Snáď 
budú výsledky lepšie, ako sú prognózované, 
a nebudeme sklamaní,“ vyjadrila sa k rozpočtu 
obce stručne hlavná kontrolórka obce Milena 
Veresová. 
V  prípade predloženého  a  schváleného 
rozpočtu obce je rozpočet obce zostavený 
ako prebytkový v bežných a  schodkový v ka-
pitálových výdavkoch. Celkový rozpočet 
je zostavený ako mierne prebytkový s  tým, 
že schodky na kapitálovom rozpočte sú 
kryté kladným výsledkom finančných op-
erácií bežného rozpočtu. V  realite možno 
bude rozpočet čeliť skutočnosti, že prognózy 
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nemu-
sia korešpondovať so skutočnosťou, keďže 
nie je schválený štátny rozpočet. „Uznesenie 
o rozpočte je najdôležitejšie uznesenie v rám-
ci roka, pretože vytvára predpoklad pre fun-
govanie samosprávy, teda našej obce, na 
nasledujúci rok. Pri zostavovaní rozpočtu 
sme museli čeliť viacerým problémom, ja som 
ich vo svojom predstavovaní rozpočtu uvied-
ol a  skúsim v  krátkosti zopakovať – je to vy-
soký nárast cien, energií, surovín, materiálov, 
služieb a  povinností, ktoré na nás štát v  pos-
lednej dobe prenáša. Som veľmi rád, že pani 
poslankyne a  páni poslanci pochopili, že sa 
snažíme pripraviť a  navrhnúť rozpočet, ktorý 
je zodpovedný pre nastávajúce obdobie. Pevne 
verím, že napriek všetkým problémom sa nám 
podarí zrealizovať aj investičné akcie, aj udržať 
zdravé financovanie v budúcom roku a budem 
veriť, že sa časy do budúcna zlepšia,“ komen-
toval rozpočet starosta obce Roman Urbánik. 
Rozpočet obce počíta s príjmami a výdavkami  
v budúcom roku približne 6,3 milióna eur.
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Obec Močenok v  roku 2021 reagovala na 
výzvu Ministerstva životného prostredia Slo-
venskej republiky na budovanie vodozádrž-
ných opatrení a  vypracovala projekt pod ná-
zvom Vodozádržné opatrenia pri Základnej 
škole v  obci Močenok. Projekt bol úspešný. 
„Dostali sme informáciu, že projekt bude pod-
porený sumou 586 tisíc eur. Verím, že bude 
inšpiratívny hlavne pre žiakov základnej školy 
a uvedomia si, ale aj my všetci, že treba s vodou 
narábať veľmi zodpovedne,“ spresnil informácie 
starosta obce Roman Urbánik.

Projekt vodozádržných opatrení v areáli zák-
ladnej školy rieši celkovú odvodňovanú plochu 
3 800 m². V rámci neho bude riešené odvedenie 
dažďovej vody zo všetkých striech budov školy 
do niekoľkých podzemných retenčných nádrží 
v areáli školy, výmena niektorých ciest, chodní-
kov a betónových plôch za spevnenú plochu zo 
zatrávňovacích tvárnic alebo vybudovanie no-
vých trávnatých plôch. „Základným poslaním 
tohto projektu je zadržiavanie dažďovej vody 
a  žiaci budú môcť pozorovať, ako je to s  ko-
lobehom vody v  prírode a  čo všetko znamená 

voda pre život rastlín, ale aj živočíchov,“ doplnil 
starosta Urbánik. Okrem pozitívneho vplyvu na 
životné prostredie – zadržania dažďovej vody 
v  určitom území, kde sa opätovne využije, má 
projekt teda aj edukačný charakter využiteľný vo 
vzdelávacom procese.

Vodozádržné opatrenia v škole

Jednou zo základných úloh samosprá-
vy je hospodárne, účelné a transparentné 
narábanie s  majetkom obce. Práve atri-
búty, ako je finančné zdravie obce,  kaž-
doročne hodnotí u  všetkých obcí a  miest 
Slovenska nezávislá mimovládna nezisková 
organizácia INEKO – Inštitút pre ekono-
mické a sociálne reformy. Ostatné spraco-
vané údaje spoločnosti zverejnené v  ok-
tóbri 2022 hodnotia kalendárny rok 2021. 
„Finančné zdravie našej obce v  roku 2021 
dosiahlo hodnotu 5,6, čo predstavuje hod-
notenie „výborné“. Pri porovnaní finančné-
ho zdravia obcí v okrese Šaľa sa naša obec 
umiestnila na 1. mieste. Celkový objem 

dlhu obce predstavuje viac ako 222 tisíc 
eur, čo je zlepšenie od roku 2013 o 1,5 mi-
lióna eur. Pre zaujímavosť, celkový dlh na 
obyvateľa bol v  roku 2013 390 eur a  teraz 
predstavuje čiastku 52 eur na obyvateľa,“ 
ozrejmila prednostka obecného úradu Lu-
cia Benčíková.

Finančné zdravie obce vypovedá o tom, 
do akej miery je hospodárenie udržateľné 
a či príslušnej obci hospodárenie spôsobu-
je problémy. Vyjadruje sa číslom od 0 do 6, 
pričom 6 je najlepšie a vypočítava sa z úda-

jov štyroch po sebe idúcich rokov v kom-
binácii s údajmi, ako je  celkový dlh obce, 
dlhová služba, bilancia bežného účtu, zá-
väzky po lehote splatnosti a záväzky aspoň 
60 dní po splatnosti.  

Čo sa týka porovnania s ostatnými ob-
cami okresu, s  rovnakou známkou ako 
Močenok skončili Selice a  Tešedíkovo, 
najhoršie je spomedzi obcí okresu na tom 
Horná Kráľová so známkou 4,1, čo je však 
stále v slovnom hodnotení dobré finančné 
zdravie.

Obec Močenok zareagovala na výzvu 
Ministerstva životného prostredia, ktoré 
z  európskych fondov financuje výsadbu 
zelene v  obciach. Projekt našej obce bol 
vyhodnotený ako úspešný a  bol podpore-
ný. Národný projekt Podpora biodiverzity 
prvkami zelenej infraštruktúry v  obciach 

Slovenska je zameraný na zachovanie a ob-
novu biodiverzity a  ekosystémov mimo 
chránených území. Realizuje sa prostred-
níctvom výsadby drevín v  existujúcich 
ekosystémoch. „V  rámci lokalít určených 
na výsadbu stromov – v  priestoroch pred 
Kaplnkou sv. Gorazda v  Gorazdove a  na 

Hospodárenie obce v hodnotení INEKO

Úspešný projekt na zeleň

V Domove dôchodcov Milosrdného 
samaritána v  našej obci žije 40 klientov, 
z  ktorých viacerí sú ležiaci. Vedenie za-
riadenia sa preto snaží zabezpečiť pre 
nich čo najlepšie podmienky. K zlepšeniu 
podmienok prispela aj nedávna dotácia mi-
nisterstva práce. „Ministerstvo práce, soci-
álnych vecí a rodiny SR poskytlo našej obci 
dotáciu pre domov dôchodcov vo výške 8 

899 eur na zakúpenie 10 ks elektrických 
polohovateľných postelí s  hrazdou, hraz-
dičkou a  antidekubitným matracom a  10 
ks nočných stolíkov s jedálenskou doskou. 
Vďaka novému vybaveniu sa v domove dô-
chodcov zvýši komfort klientov a uľahčí sa 
práca zamestnankyniam domova,“ objas-
nila Klaudia Kleinová z  obecného úradu. 
„Naša požiadavka na ministerstvo bola 16 

postelí a 16 nočných stolíkov, ale minister-
stvo nám schválilo nižší počet. V  blízkej 
budúcnosti by sme chceli dokúpiť aj tie chý-
bajúce postele, aby sa opäť zvýšilo pohodlie 
našich klientov a uľahčila sa práca zamest-
nankýň,“ konštatovala riaditeľka zariadenia 
Edita Lovásová.

Znamená to, že viac ako ¾ klientov už 
má elektrickú polohovateľnú posteľ, čím je 
zabezpečená jednoduchšia obsluha, ale naj-
mä vyšší komfort ležania klientov.

Nové postele pre seniorov

→
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V predvečer 17. novembra, kedy si na 
základe udalostí z roku 1939 pripomína-
me aj Deň študentstva, sa v obradnej sieni 
obecného úradu konalo slávnostné odo-
vzdávanie obecného štipendia. Na zákla-
de všeobecne záväzného nariadenia obce sa 
domáci študenti študujúci na vysokej škole 
s výborným prospechom môžu uchádzať o 
pridelenie prospechového štipendia. V tom-
to roku sa do stanoveného termínu prihlá-
silo 6 študentov. Všetci sa spolu s predsta-
viteľmi obce a zástupcami komisie školstva, 
mládeže a športu zišli 16. novembra 2022 v 
príjemnej atmosfére v obradnej sieni obec-
ného úradu. Spomedzi šiestich prihlásených 

študentov boli dvaja najlepší 
odmenení jednorazovým 
obecným prospechovým šti-
pendiom, ostatní uchádzači 
o štipendium dostali pou-
kážky na nákup kníh. Pro-
spechové štipendium bolo za 
najlepšie výsledky udelené 
Marekovi Horňákovi, štu-
dent Univerzity Komenské-
ho v Bratislave, ktorý študuje 
na Fakulte matematiky, fy-
ziky a informatiky teoretickú fyziku a Jan-
ke Lenčéšovej, takisto študentke Univerzity 
Komenského v Bratislave, ktorá študuje na 

Filozofickej fakulte jazyky. Starosta Roman 
Urbánik mal radosť, že je v našej obci toľko 
výborných študentov.

28. novembra 2022 sa v  spoločenskej 
sále obecného úradu konalo verejné zhro-
maždenie k  pripravovanému projektu 
pozemkových úprav v katastrálnom úze-
mí obce Močenok. Zhromaždenia sa zú-
častnili viac ako dve desiatky záujemcov 
o  túto tému. O  projekte podala základné 
informácie Jana Pereczová z  Pozemkového 
a  lesného odboru Okresného úradu v  Šali. 
Informovala prítomných o  tom, že mo-
mentálne sa nachádzame v  prípravnej fáze 
konania, ktoré bolo nariadené Okresným 
úradom v  Šali na základe uznesenia vlády. 
V katastrálnom území obce Močenok budú 
na základe toho vykonané pozemkové úpra-
vy, ktoré zabezpečia racionálne priestorové 
usporiadanie pozemkového vlastníctva na 

našom katastrálnom území a scelia pozemky 
jednotlivých vlastníkov. Na celom Sloven-
sku by sa mali pozemkové úpravy vykonať 
v priebehu najbližších 30 rokov. V katastrál-
nom území Močenka máme výmeru 4 639 
hektárov, čo je asi 10 455 parciel a  na jed-
nu parcelu pripadá približne 38 vlastníkov. 
„Pozemkové úpravy sa budú vykonávať po 
etapách. Budeme komunikovať s  vlastník-
mi a prvá písomnosť, ktorú od nás dostanú, 
bude výpis z registra pôvodného stavu. Po-
tom sa bude vykonávať funkčné usporiada-
nie územia, tzv. územný plán extravilánu. Po 
jeho schválení bude nasledovať asi najdôle-
žitejšia etapa, sú to zásady umiestnenia no-
vých pozemkov, kde sa dohodnú kritériá sa-
motného prideľovania pozemkov v  daných 

lokalitách. Nasledovať bude etapa spraco-
vania rozdeľovacieho plánu, kde sa v prvom 
rade bude komunikovať s vlastníkmi,“ popí-
sal veľmi zjednodušene zložitý a dlhý postup 
Marcel Michalička z odboru opravných pro-
striedkov Okresného úradu v  Nitre. Každý 
vlastník pozemkov bude pozvaný na prero-
kovanie, či súhlasí s navrhovaným riešením 
zocelenia a umiestnenia svojich pozemkov, 
alebo dá pripomienku. Po rokovaní s vlast-
níkmi bude zverejnený rozdeľovací plán 
a  vlastníci dostanú Výpis z  rozdeľovacieho 
plánu. „Po schválení rozdeľovacieho plánu 
a  ukončení námietkového konania nasta-
ne etapa vykonania projektu pozemkových 
úprav, kde sa už pozemky, keď budú vlast-
níci mať záujem vstúpiť do fyzického uží-
vania pozemkov, môžu aj vytýčiť v  teréne. 
Potom sa samotný projekt zapíše do katastra 
nehnuteľností, vzniknú nové parcely a nové 
listy vlastníctva,“ doplnil Marcel Michalič-
ka. Po rozdelení  a  usporiadaní pozemkov 
sa ešte budú realizovať spoločné zariadenia 
a  opatrenia, medzi ktoré patria napríklad 
cesty, protipovodňové opatrenia a podobne, 
túto časť bude pravdepodobne zastrešovať 
obec prostredníctvom eurofondov.

Projekt sa teraz nachádza vo fáze príprav-
ného konania, bude nasledovať výber zho-
toviteľa, podpis zmluvy s  ním a  až potom 
môže nastať samotné vykonanie pozemko-
vých úprav, podľa odhadu časových lehôt by 
to mohlo byť v roku 2024. Dovtedy odporú-
čajú pracovníci okresného úradu majiteľom 
pozemkov, prípadne dedičom, usporiadať si 
vlastnícke a užívacie vzťahy.

hornom cintoríne bolo vysadených 103 
stromov. Na hornom cintoríne boli vysade-
né borovice a borievky a v Gorazdove lipy 
a  javory. Celková hodnota podpory je 11 
558 eur,“ oboznámila nás s detailmi Klaudia 
Kleinová z útvaru služieb obecného úradu. 
Cieľom projektu Zelené obce je okrem iné-
ho aj podpora klimatickej funkcie drevín, 
ich pôdoochranná a  vodoochranná, ale aj 
krajinotvorná funkcia.

Obecné štipendium odovzdané

Rokovanie o pozemkových úpravách
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V stredu 23. novembra 2023 zorga-
nizovala Rada pre históriu Konferencie 
biskupov Slovenska, Kňazský seminár sv. 
Gorazda v Nitre, Rímskokatolícka far-
nosť v Močenku a Občianske združenie 
Benesco historickú konferenciu pod ná-
zvom Proticirkevné zásahy v Močenku v 
rokoch 1950 a 1952. Samotnej konferencii 
predchádzala svätá omša v kostole sv. Kli-
menta, ktorú celebrovala Jeho Excelencia 
Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. 

Samotná konferencia s bohatým programom 
sa konala v budove bývalého kláštora sestier vin-
centiek, teraz kultúrneho strediska. Prednášky sa 

týkali vzťahu štátu a Cirkvi v Československu po 
roku 1945, pôsobenia sestier vincentiek a likvi-
dácie ich kláštora, násilného ukončenia činnosti 
školských bratov a zriadenia sústreďovacieho 
tábora pre kňazov a rehoľné sestry. „Sú to veľ-
mi smutné až dojemné udalosti, keď si pripomí-
name tie nespravodlivosti, ktoré sa páchali na 
ľuďoch a kresťanských a kultúrnych hodnotách. 
Musíme sa na tej histórii poučiť a nedovoliť, aby 
sa takéto situácie opakovali,“ konštatoval po svo-
jej prednáške Otec biskup Mons. Judák. 

Historické udalosti, ktoré sa konali pria-
mo v Močenku, väčšina z účastníkov poznala. 
„Dnešnú historickú  konferenciu organizujeme 
pri príležitosti 70. výročia zriadenia sústreďova-
cieho charitného domova vo vtedajších Sládeč-
kovciach. Sme veľmi radi, že sa to podarilo práve 
na patrocínium farského kostola, a zároveň je 
dnes aj Červená streda, kedy si pripomíname 
všetkých, ktorí trpeli za svoju vieru. Veľmi sa te-
šíme aj z toho, že našla odozvu v hojnej účasti,“ 
spresnil jeden z hlavných organizátorov poduja-
tia Juraj Lenický z OZ Benesco.

Počas konferencie bola k dispozícii aj príleži-
tostná poštová pečiatka a poštový lístok s touto 
tematikou z dielne Klubu filatelistov z našej obce.

Podujatie bolo zavŕšené pobožnosťou za 
zomrelých rehoľníkov a rehoľníčky na hornom 
cintoríne.
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■■ Od začiatku leta 2022 v ulici Milana Rastisla-
va Štefánika budovaný 16-bytový nájomný dom 
podporený Štátnym fondom rozvoja bývania 
a  ministerstvom dopravy mal koncom októbra 
dokončené tri nadzemné podlažia a  úspešne sa 
na ňom konala kontrola plnenia plánu prác. Do 
začiatku decembra bolo vybudované aj štvrté na-
dzemné podlažie a nainštalo vané okenné výplne. 
Počas decembra sa pracovalo na strešnej izolácii 
domu. ■■ V lokalite Gorazdov sa v druhej polovici ok-
tóbra realizovala výsadba okrasných krov. Kríky 
sadili pracovníci obce v  okolí kaplnky v  Goraz-
dove. Išlo o prvý krok v projekte s názvom Zele-
né obce. Novovysadené kry skultúrnia a skrášlia 
okolie kaplnky v Gorazdove a do tradičnej festi-
valovej omše konanej vždy koncom júla už budú 
pekne rozrastené.■■ V  polovici októbra sa neznámy „dobrák“ 
snažil šetriť elektrickú energiu v  obci – násilne 
vylomil rozvodnú skrinku na ovládanie poulič-
ného osvetlenia v lokalite Mlynská – Rokošové – 
Chalupy a vypol osvetlenie ulíc, rovnako vypol aj 
osvetlenie v ulici Sv. Gorazda od reštaurácie Elsa 
až po Orlovňu. Možno ušetril pár eur, ktoré mu-
síme vzápätí vynaložiť na opravu poškodených 
častí systému, a spôsobil v polovici obce problém 
minimálne chodcom, ktorí si vďaka tomuto ini-
ciatívnemu občanovi nevideli ani na špičku nosa. 
Nevraviac už, samozrejme, o  bezpečnosti v  uli-
ciach obce.■■ Začiatkom novembra 2022 sa začalo s budo-
vaním druhej časti chodníka v ulici Balajka. Táto 
časť je na rozdiel od prvej, ktorá bola financovaná 
prostredníctvom úspešného projektu, zastrešova-
ná z rozpočtu obce. V rozpočte sa počítalo so su-
mou 60 tisíc eur na 663 metrový úsek chodníka. 
Chodník bol dokončený začiatkom decembra. ■■ Dňa 11. novembra si každoročne pripomína-
me Deň vojnových veteránov, Deň prímeria ale-
bo Deň červených makov. Všetky názvy označujú 
jeden deň, ktorý je venovaný pamiatke vojnových 
veteránov. Dátum bol vybraný symbolicky, pre-
tože v  tento deň bola podpísaná dohoda medzi 
Spojencami a Nemeckom, čím bola ukončená 1. 
svetová vojna. Predstavitelia našej obce – starosta 
Roman Urbánik a prednostka úradu Lucia Ben-
číková v  tento deň položili veniec k  pamätníku 
obetiam vojen na hornom cintoríne, zapálili svie-
cu a symbolicky si tak uctili všetkých bojovníkov 
za našu slobodu.■■ Upozorňujeme obyvateľov, že kontajnery 
na textil z ulice Biskupa Klucha sú presťahované 
na Mlynskú ulicu. Zároveň pripomíname, že do 
kontajnerov určených na zber textilu patrí čistý 
a použiteľný textil a oblečenie, obuv alebo hrač-
ky. V žiadnom prípade nie špinavé odevy a sta-
ré handry alebo nenositeľná obuv – to patrí do 
zmesového komunálneho odpadu. Ak chceme 

Aktuality z obceAktuality z obce

→

Výročie proticirkevných zásahov  Výročie proticirkevných zásahov  
v Močenkuv Močenku
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Dňa 27. novembra 2022, v prvý deň advent-
ného obdobia, sa v kostole sv. Klimenta usku-
točnil adventný koncert pod názvom Počujte 
radosť utešenú. Pre návštevníkov si bohatý 
program pripravili dve telesá – domáci ženský 
spevácky zbor Cantica pod dirigentským vede-
ním Kataríny Hátášovej a nitriansky zmiešaný 
spevácky zbor Nitria pod dirigentským vedením 
Ondreja Šaraya. 

Najprv sa so svojím repertoárom predsta-

vil domáci zbor. Ich spev navodil v chráme 
tú správnu radostnú a slávnostnú atmosféru. 
Canticu potom vystriedala Nitria, ktorá má 
štyri desiatky členov a pre svoj prvý tohto-
ročný adventný koncert si pripravila približ-
ne hodinový program. Koncert sa desiatkam 
návštevníkov tak páčil, že zbor zožal za svoje 
vystúpenie standing ovation. Krásnu advent-
nú atmosféru si prišla do močenského kostola 
užiť asi stovka milovníkov dobrej hudby.

Z príležitosti novembrových hodov na 
Klimenta sa vo farnosti slávil hodový deň 
v nedeľu 13. novembra 2022. Počas dňa 
sa v kostole sv. Klimenta konala hodová 
slávnosť na počesť sv. Klimenta, patróna 
kostola a farnosti. Slávnostným celebran-
tom a kazateľom bol misionár Božieho mi-
losrdenstva Félix Ján Takáč. Popoludní kos-

tol patril hodovému koncertu. Na organe 
hral Vladimír Kopec a na sláčikových ná-
strojoch členovia Nitrianskeho komorného 
orchestra Zoe. Hodinový koncert bol plný 
nádherných väčšinou barokových skladieb. 

Asi šesť desiatok návštevníkov odchá-
dzalo z koncertu spokojných a s pocitom 
príjemne stráveného nedeľného podvečera. 

pomáhať, tak pomáhajme, ale nezamieňajme si 
kontajner na textil s odpadkovým košom!■■ Dňa 17. novembra sme si pripomenuli Deň 
boja za slobodu a  demokraciu, skrátene Nežnú 
revolúciu. V roku 2022 sme si pripomenuli už 33. 
výročie zápasu študentov, umelcov a  ostatných 
skupín obyvateľstva Československa za zvrhnutie 
komunistického režimu. Po revolučných udalos-
tiach bola vymenovaná nová vláda a v nasledu-
júcom roku sa uskutočnili prvé slobodné parla-
mentné voľby.■■ Tradičné požehnanie adventného venca 
v  areáli obecného úradu sa konalo v  predvečer 
prvej adventnej nedele - 26. novembra 2022. 
O  krátky kultúrny program sa postaral ženský 
spevácky zbor Cantica a  veniec požehnal farár 
Farnosti Močenok dekan Peter Michalov. ■■ Vinársky spolok Urban z  našej obce zorga-
nizoval Svätokatarínske požehnanie mladých vín 
spojené s  ich ochutnávkou. Podujatie sa konalo 
26. novembra 2022 v  priestoroch kultúrneho 
strediska, kde boli mladé vína močenských viná-
rov pripravené na požehnanie dekanom Petrom 
Michalovom. Mladé vína priniesla na požehna-
nie a ochutnanie viac ako desiatka vinárov z našej 
obce. ■■ Vždy v  decembri sa už tradične prezentu-
jú žiaci základnej umeleckej školy v  našej obci 
vianočnými koncertmi. Učitelia pripravia pekné 
pásmo, v  ktorom sa prezentujú žiaci všetkých 
odborov. Výtvarný odbor sa predstaví hneď pri 
vstupe do koncertnej sály výstavkou svojich diel 
a v sále sa potom svojim príbuzným a priateľom 
predvedú speváci či hráči na rôzne hudobné ná-
stroje, tú správnu atmosféru ešte pomôžu navodiť 
krásne vianočné melódie a  piesne. Koncerty sa 
konali 6. a  13. decembra 2022 a  bol o  ne veľký 
záujem zo strany návštevníkov. ■■ Po pandemickej prestávke sa v našej obci opäť 
konali 9. a 10. decembra 2022 vianočné trhy. Ten-
toraz v areáli obecného úradu. Pre návštevníkov 
bolo pripravené občerstvenie a  domčeky s  via-
nočným tovarom, ako sú sviečky, vianočné de-
korácie, oblátky, medovníčky, ručné práce a po-
dobne. Prvý deň trhov sa však niesol v znamení 
silného dažďa, situácia sa zlepšila počas druhého 
dňa, kedy si vianočné minimestečko prišli po-
zrieť, nakúpiť vianočné drobnosti, občerstviť sa 
a podebatovať s priateľmi desiatky návštevníkov.■■ Obec Močenok pripravila aj v  decembri 
2022 Mikulášske popoludnie v kultúrnom dome 
spojené s  rozdávaním balíčkov. Program si pre 
detičky pripravil Mikuláš, čert a  anjelik. Čertík 
deti naučil čertovsky dobre tancovať, ale ani anjel 
nezaostával a spoločne roztancovali a rozveselili 
všetky detičky. Potom Mikuláš týmto dobrým 
deťom rozdal balíčky plné dobrôt a v  závere im 
čertík z balónikov vyrobil zvieratká a spoločne sa 
odfotili.

Aktuality z obceAktuality z obce Adventný koncertAdventný koncert

Organový hodový koncertOrganový hodový koncert
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V druhej polovici októbra 2022 sa v spo-
ločenskej sále obecného úradu konala 
výročná členská schôdza občianskeho 
zduženia Rubín. Hosťom podujatia bol 
starosta obce Roman Urbánik, ktorý sa prí-
tomným prihovoril. Predsedníčka združenia 
Eva Molnárová oboznámila členskú základňu 
s programom schôdze. Členovia ho jednohlas-
ne schválili. Bola prednesená správa o hospo-
dárení združenia za rok 2021 a  vzhľadom na 
pokročilý čas v  podstate skonštatované, aký 
program bol naplánovaný a  z  veľkej časti aj 
splnený za rok 2022. Tradičné podujatia, ako 
sú rekondičné pobyty, divadelné predstavenia, 

koncerty a podobne majú u členov najpriazni-
vejšiu odozvu a vždy sa stretnú so záujmom, aj 
preto je väčšina  členov v združení spokojná. 
Počas výročnej členskej schôdze si pre členov 
pripravili krátky kultúrny program spevácka 
skupina Zúgovanka, ktorá sa prezentovala nie-

koľkými piesňami a členovia združenia Darina 
Štangová, Helena Maláriková a  Štefan Bleho 
s prednesom.
Predsedníčka združenia Eva Molnárová neza-
budla oboznámiť členov aj s plánmi na blížiaci 
sa rok 2023.

Koncom októbra základná organi-
zácia Jednoty dôchodcov na Slovensku  
wwv našej obci zorganizovala pre svojich 
členov posedenie spojené so slávením 

úcty k starším. Podujatie sa uskutočnilo 25. 
októbra v spoločenskej sále obecného úra-
du a pozvanie naň prijalo približne sedem-
desiat členov organizácie. Prítomným sa  

v úvode prihovorila predsedníčka jednoty 
Marta Nováková a starosta obce Roman 
Urbánik. O milý kultúrny program sa po-
starali členovia organizácie Mária Dičéro-
vá, Darina Štangová a Štefan Bleho s pred-
nesom, ale aj vlastnou tvorbou a spevácka 
skupina Zúgovanka s pásmom piesní.

V rámci oficiálnej časti ešte predsedníč-
ka organizácie odovzdala spolu so staros-
tom obce drobné darčeky členom, ktorí sa 
v tomto roku dožili okrúhleho životného 
jubilea.

V podvečer sa účastníci podujatia 
rozišli v dobrej nálade do svojich domo-
vov.

December je mesiacom, kedy sa koná 
množstvo podujatí s vianočným charak-
terom, v našej obci k nim tradične patrí 
napríklad zdobenie medovníčkov alebo 
vianočná výstava, obe v réžii klubu tvo-
rivosti.

Kurz zdobenia medovníčkov sa konal v 
pondelok 5. decembra 2022 v priestoroch 

kultúrneho strediska. Záujem naučiť sa 
niečo nové alebo doplniť si vedomosti či 
zručnosti v tejto oblasti využilo niekoľko 
záujemcov rôznych vekových kategórií. 
Všetkým vysvetlila postup pečenia me-
dovníčkov, prípravy zdobiacej polevy aj 
základné postupy zdobenia dlhoročná  
lektorka s bohatými skúsenosťami Eva 
Prúčna. Potom sa do zdobenia vlastných 
medovníčkov s vervou pustili deti i dospe-
lí účastníci kurzu. Záujem o každoročné 
zdobenie medovníčkov si váži aj vedúca 
klubu tvorivosti Mária Dičérová, ktorá sa 
teší z každej snahy naučiť sa nové zručnos-
ti u detí aj dospelých.

V nasledujúci deň – v utorok 6. decem-
bra 2022 sa v tých istých priestoroch v kul-
túrnom stredisku konala vianočná výstava 
ručných prác členiek klubu tvorivosti spo-
jená s predajom. Boli na nej výrobky s via-
nočnou tematikou vhodné aj ako darčeky. 
Pozrieť, prípadne nakúpiť si prišli desiatky 
návštevníkov.

Úc t a  k  s t a r š í m  v  J e d n o te  d ô c h o d c ovÚc t a  k  s t a r š í m  v  J e d n o te  d ô c h o d c ov

Ku r z  zd o b e n i a  m e d ov n í kov  a  v i a n o č n á  v ýs t avaKu r z  zd o b e n i a  m e d ov n í kov  a  v i a n o č n á  v ýs t ava

Vý ro č n á  s c h ô d z a Vý ro č n á  s c h ô d z a 
O Z  R u b í nO Z  R u b í n
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Začiatkom  decembra sa všetky deti 
tešia na príchod Mikuláša. Už tradične 
Mikuláš s  anjelmi a  balíčkami plnými 
dobrôt prichádzajú presne 6. decembra 
aj do materskej školy v našej obci. V tom-
to roku opäť navštívili všetky triedy školy, 
v ktorých si pre nich deti s pomocou pani 
učiteliek pripravili básne, piesne alebo tan-
čeky. Potom každé dieťa dostalo od Miku-
láša balíček. „Bol tu Mikuláš a prišiel, aby 
nám dal darčeky, my sme mu za to zatan-

covali,“ prezradila nám Eliška Tóthová. 
„Cítim sa tu veľmi dobre, pretože detičky 
sú šikovné a  všetky vraj poslúchali,“ po-
vedal nám Mikuláš – Michal Varga. „No 
a či je to ťažká práca? Za tie roky som si už 
zvykol.“ Deti nám prezradili, že darčeky od 
Mikuláša si našli aj doma. „Áno, dala som 
si čižmy do obývačky, lebo som sa bála Mi-
kuláša, a mala som tam všetko, aj varechu,“ 
vyzradila so smiechom Mia Verešová.  

Vedenie materskej školy a  učiteľský 

zbor sa vždy tešia z  nádhernej predvia-
nočnej atmosféry v škôlke, detičky sa tešia 
z výzdoby, návštevy Mikuláša, ale aj z via-
nočnej akadémie. „V materskej škole sme 
už vianočne naladení, pripravovali sme si 
básne, piesne, programy aj na vianočnú 
akadémiu a  dnes tú náladu umocnil prí-
chod sv. Mikuláša. Priniesol veľa sladkos-
tí deťom, deti sa veľmi potešili,“ opísala 
skvelú atmosféru v škôlke riaditeľka zaria-
denia Soňa Hippová.

V predvianočnom čase sa v  kultúr-
nom dome konala Vianočná akadémia 
materskej školy – škôlkari všetkých ve-
kových kategórií sa svojim rodičom, 
súrodencom či starým rodičom predsta-
vili v  programe plnom vianočných me-
lódií, básní, piesní, tancov a  fotografií. 
Pani učiteľky s nimi program pripravovali 
dlho dopredu. „Detičky boli úžasné, pani 
učiteľky nacvičili skvelý program, pripra-
vovali ho asi mesiac, čiže v  tomto smere 
to bolo veľmi náročné. Pripravovali sme 
v každej triede krásne scenáre, robili sme 
výzdobu, premýšľali sme nad hudbou, 
akú vložíme do prezentácií, ale aj do sa-
motného vystúpenia, a  ten konečný efekt 
stojí za to. Verím, že to rodičom navodi-
lo príjemnú atmosféru prichádzajúcich 
sviatkov a že sa z tých detičiek tešia, lebo 

boli úplne úžasné,“ 
netajila spokojnosť 
s  tým, ako dopadla 
Vianočná akadémia, 
jedna z učiteliek školy 
Andrea Benková. 

Pekné vianočné 
pásmo a výkony svo-
jich drobcov si prišli 
pozrieť desiatky ro-
dinných príslušníkov, 
ktorí sa počas progra-
mu zabavili, zasmiali, 
ale boli aj dojatí. „Na-
ším cieľom bolo nala-
diť všetkých na krásnu, čarovnú vianočnú 
atmosféru a myslím, že sa nám to podarilo. 
Veľké poďakovanie patrí pani učiteľkám za 
ich tvorivú prácu s týmito našimi malými 

drobcami, pretože to bolo náročné obdo-
bie, keďže je aj obdobie chorobnosti, ale 
takto úžasne to zvládli,“ pochválila deti 
i pedagógov riaditeľka Soňa Hippová.

M i ku l á š  n avš t í v i l  m ate r s kú  š ko l uM i ku l á š  n avš t í v i l  m ate r s kú  š ko l u

Vi a n o č n á  a k a d é m i a  m ate r s ke j  š ko l yVi a n o č n á  a k a d é m i a  m ate r s ke j  š ko l y
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Nedeľa 18. decembra 2022 patrila 
v  našej obci Vianočnej akadémii zák-
ladnej školy. Žiaci všetkých tried sa pri-
pravovali na toto obľúbené podujatie 
niekoľko týždňov. V nižších ročníkoch vy-
mýšľali zaujímavý vianočný program pani uči-
teľky, v najvyšších sa pridali so svojimi nápadmi 
často aj žiaci. Žiaľ, vysoká chorobnosť spôso-
bila, že niektoré triedy sa pred rodičmi a blíz-
kymi nakoniec nemohli prezentovať. Napriek 
všetkému bola vianočná akadémia prehliadkou 
nádherných detských talentov, snaženia, ra-
dosti a vianočnej nálady. Pod moderátorským 
vedením deviatačiek Barborky a  Emy sa deti 
predstavili s  perfektnými tancami, básňami, 
vinšmi, koledami či scénkami. Ani v  jednom 
z  čísel nechýbala dobrá nálada a  vianočné 
čaro. „Ďakujeme veľmi pekne základnej škole, 
že sme sa tu mohli spolu stretnúť so všetkými 
rodičmi na takomto krásnom podujatí, ktoré 
nám odštartuje krásne vianočné sviatky,“ mala 
z programu radosť mama Janka. „Veľmi sa nám 
páčilo, vystupoval tam aj môj vnúčik, druháčik, 
od dojatia mi až slzy išli. Bol to pre mňa taký 
oddych, veľmi som si to užila a  precítila som 
ten vianočný čas, treba si aj oddýchnuť,“ bola 
dojatá po skončení programu Anka. „Bola tu 
vnučka prváčka, ako školáčka mala premiéru. 
Som vďačná pani učiteľkám, že majú toľko chu-
ti a energie všetko toto robiť pre nás, aby sme 
my mali radosť, takže pekné Vianoce prajem 
všetkým,“ srdečne ďakovala aj Erika.

Peknej akadémii predchádzalo nacvičova-
nie v triedach a potom v priestoroch kultúrne-
ho domu, aby si najmä menšie deti zvykli na 

priestor pódia. Koordináciu programu a  ná-
slednosť jednotlivých čísel zastrešoval už tra-
dične pán učiteľ Radoslav Novelinka: „Ja vždy 
vidím akadémiu z hľadiska iba počas nacvičo-
vania, takže celý ten program a celú tú nedeľnú 
esenciu ja vnímam inak, pretože vidím veci, 
ktoré nevidia ľudia v  hľadisku. Vidím, naprí-
klad, pani učiteľky, ktoré po mesačnej príprave 
dolaďujú na javisku posledné detaily, napriek 
únave, napriek chorobám, napriek stresu ale-
bo problémom, ktoré možno majú v osobnom 
živote, tak sa venujú tým deťom a výsledkom 
je akadémia, ktorú vidia diváci. Mne sa tento 
predvianočný čas spája s obdivom k pani uči-
teľkám, pretože tá nedeľa je o tom, že všetci vi-

dia krásny program, ale nevidia tie pani učiteľ-
ky, ktoré sú za oponou a držia všetkým deťom 
palce. Ja by som chcel preto všetkým a hlavne 
pani učiteľkám zaželať najmä pokoj a zaslúžený 
oddych.“ 

Spokojný bol s  asi 1,5 hodinovým progra-
mom aj riaditeľ školy Eduard Lacko, ktorý 
si celý program vychutnal v  hľadisku spolu 
s rodičmi: „Videli ste krásne vianočné priania, 
pevne verím, že sa to všetko naplní do posled-
nej bodky a  bude to prínosom pre každú ro-
dinu. Ďakujem veľmi pekne každému jednému 
účastníkovi tejto vianočnej akadémie, aj pá-
nom učiteľom a  pani učiteľkám. Rodilo sa to 
ťažko, ale výsledný efekt stál za to!“

Vianočná akadémia základnej školyVianočná akadémia základnej školy
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Dňa 19. novembra 2022 hostila spo-
ločenská sála v  našej obci futbalovú elitu 
združenú v  Oblastnom futbalovom zväze 
Nitra. Obec Močenok ako spoluorganizátor 
podujatia poskytla priestory pre futbalový 
sviatok pod názvom BlauGranas-SK Jede-
nástka roka. Oblastný futbalový zväz Nitra 
počas podujatia ocenil 32 osobností z  klu-
bov v  pôsobnosti zväzu, ktorý zastrešuje 
niekoľko tisíc hráčov od najmladších prí-
pravkárov až po dospelákov.

Medzi prvými si ceny prevzali najšikov-
nejší mládežníci v kategóriách od U9 až po 
U19.

Potom boli ocenení najlepší tréneri mlá-
dežníckych mužstiev, medzi ktorými bol aj 
oblastný top tréner U19-ky v  Mojmírov-
ciach Peter Slíž, kedysi náš hráč, ktorému sa 
so zverencami mimoriadne darí a ocenenie 
dostal naozaj zaslúžene: „Vždy poteší také-
to ocenenie, ale v  prvom rade patrí chala-
nom-hráčom, ktorí mi k  tomu pomohli, 
takže týmto im chcem poďakovať, takisto 
aj rodine a klubu, že mi umožnili trénovať 
a podporili ma v tom. Ešte by som si chcel 
aj zlepšovať trénerskú licenciu a aj pracovať 
na sebe a  uvidíme s  odstupom času, čo to 
prinesie.“

Medzi oceneniami bola aj cena Rozhod-
ca roka, ktorú získal Róbert Šimák povestný 
tým, že si na ihrisku vie spraviť poriadok, 
nie vždy však bol pokojným a  rozvážnym 
rozhodcom, predtým bol na opačnej strane 
– bol hráčom a rozhodne nie milým k roz-
hodcom.

Osobitnou ocenenou kategóriou boli 
Inex Hausgarden ligové ozdoby, bola to 
16-tka najlepších hráčov i  trénerov.  Záver 
patril Blaugranas Jedenástke roka. Medzi 
inými si v  tejto kategórii ocenenie prevzal 
aj Renáto Meszlényi hrajúci za Močenok: 
„Prvýkrát je to ocenenie, ktoré som dostal 
individuálne, takže som spokojný, teším sa, 
je to milé. Ďakujem za to hlavne chalanom 

v  klube, sme dobrá partia. Darilo sa mi aj 
nejaké góly dávať a veľmi sa z toho teším.“

Futbalistom roka sa stal Lukáš Borčin 
zo Žitavian, ktorý si z  Močenka s  dojatím 

odnášal striebornú 
loptu. „Znamená to 
pre mňa veľa, za to, 
čo som dosiahol, 
vďačím najmä dvom 
ľuďom, ktorým by 
som to chcel veno-
vať, môjmu ocinovi, 
ktorý ma od malič-
ka viedol k  futbalu, 
a mamine, ktorá ma 
sleduje už zhora, ale 
viem, že ma podpo-

ruje. V budúcnosti by som to chcel dotiah-
nuť aspoň do II. ligy a ak by sa to podarilo, 
aj do prvej,“ prezradil Lukáš Borčin.

Prestížne podujatie oblastného futbalo-
vého zväzu sa do Močenka dostalo zhodou 
okolností – ktosi po Jedenástke roka v roku 
2019 navrhol, že by sa oceňovanie mohlo 
raz konať aj v  šalianskom okrese a  Mo-
čenčania sa na to podujali. „Chceli sme im 
ukázať našu dedinu a chceli sme sa všetkým 
tým, ktorí okolo futbalu robia, spolu s ob-
lastným výborom poďakovať a  ukázať im, 
že si ich prácu vážime, že to, čo robia s mlá-
dežou, ale aj pre dospelých hráčov, si zaslúži 
poďakovanie a toto je jeden z takých našich 
prejavov vďaky,“ ozrejmil starosta Roman 

Urbánik.
Oblastný futbalový zväz Nitra zastrešuje 

desiatky klubov v  celej oblasti a  čo možno 
najviac sa snaží robiť pre všetky talenty, kto-
ré na dedinách vyrastajú. Situáciu vo zväze 
a aj v jednotlivých obciach má v malíčku šéf 
zväzu Štefan Korman, ktorý vo svojej funkcii 
pôsobí takmer 10 rokov. Pozná všetky úspe-

chy aj problémy jednotlivých klubov a  aj 
zákulisie radostnej i  keď namáhavej práce 
s mládežou. „Na futbal sa nemôžeme poze-
rať len cez reprezentáciu, cez Ligu majstrov 
a cez ligové zápasy, aj hráči na tejto úrovni 
si zaslúžia pozornosť a myslím si, že toto je 
taká dobrá propagácia futbalu v dedinských 
súťažiach, je to propagácia mládežníckeho 
futbalu a je to také poďakovanie z našej stra-
ny ľuďom, ktorí robia tento futbal,“ doplnil 
Štefan Korman. Snaha udržať pri futbale 
čo najviac detí, mládežníkov i mužov je zo 
strany futbalového zväzu jasná, podporujú 
futbalových nadšencov – hráčov, trénerov 
i funkcionárov, aby sa najmasovejším špor-
tom mohli baviť všetci aj v tých najmenších 
obciach.

Jedenástka roka futbalového zväzu v MočenkuJedenástka roka futbalového zväzu v Močenku
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V sobotu 12. novembra 2022 slávil 
klub Karate Močenok 40. výročie svojho 
vzniku. Pri tejto príležitosti zakladateľ, 
prezident a stály podporovateľ klubu 
Miroslav Tóth zorganizoval seminár, na 
ktorom sa mohli zúčastniť záujemcovia 
z celej Európy. Hlavným lákadlom bola 
účasť senseia Takeji Ogawu z Japonska, 
držiteľa 10 danu, čiže najvyššieho tech-
nického stupňa, ktorý je už desiatky 
rokov nadšeným propagátorom a šíri-
teľom organizovaného karate na Slo-
vensku. „Som rád, že sa nám akcia aj za 

podpory obecného úradu a ľudí z Močen-
ku podarila. Špeciálnym hosťom je Takeji 
Ogawa a je tu medzinárodná účasť, prišli 

Švajčiari, Chorváti, Maďari, Česi a množ-
stvo ľudí z celého Slovenska,“ tešil sa z 
úspechu seminára hlavný organizátor Mi-
roslav Tóth. Viac ako stovka účastníkov 
seminára si na dvoch tréningoch zacvičila 
s majstrom Ogawom. Majster Ogawa sa 
v novembri dožil osemdesiatky, ale jeho 
vitalita, pozitívna energia a počas cviče-
nia neskutočná rýchlosť prekvapovala a 
motivovala všetkých prítomných. „Je to 
veľmi dobrá príležitosť aj pre našich začí-
najúcich karatistov z klubu, môžu si zatré-
novať so zakladateľom a šíriteľom karate 

na Slovensku a vidieť ho priamo v akcii,“ 
tešil sa zo skvelej príležitosti tréner Karate 
Močenok Štefan Móri. „Toto stretnutie je 

výnimočné, majster Takeji Ogawa má 80 
rokov a pred 40 rokmi mi udelil 1. dan,“ 
bol nadšený držiteľ najvyššieho technic-
kého stupňa v karate na Slovensku Rasti-
slav Mráz.

Počas seminára sa pri príležitosti 40. 
výročia založenia karate v Močenku ude-
ľovali aj ocenenia. Ocenenie si za svoju 
celoživotnú prácu na poli propagácie a 
organizovania karate a pri príležitosti ži-
votného jubilea prevzal z rúk prezidenta 
klubu Miroslava Tótha, starostu obce Ro-
mana Urbánika a prezidenta Slovenské-
ho zväzu karate Daniela Líšku aj Takeji 
Ogawa a aj hlavný organizátor podujatia, 
ktorý sa fungovaniu a rozvoju karate v 
Močenku venuje už 40 rokov, Miroslav 
Tóth. Ocenenia dostali aj ďalší zaslúžilí 
športovci alebo propagátori tohto zaují-
mavého športu.

Takzvané LED svetlá sa stali asi naj-
modernejším výdobytkom svetelného 
priemyslu v  súčasnosti spomedzi mož-
ností osvetlenia. Sú akýmsi moderným 
ponímaním svetiel. Je to technológia, 
ktorá spája dopyt po pohodlnom osvet-
lení a šetrnosti k životnému prostrediu 
a šetrenie obrovského množstva energie, 
a to až o 90 % menej spotrebovanej ener-
gie oproti tradičnému osvetleniu pomo-
cou žiaroviek a iných druhov osvetlení. 
Pritom vývoj LED svetelnej technológie 
sa ešte zďaleka neskončil.

Keďže ide o svetelný zdroj budúcnosti, 
ktorý bude postupne nahrádzať tradič-
né svietidlá, povieme si o výhodách viac. 
Ako bolo spomenuté, najväčšou výhodou 
je jednoznačne úspora energie. Sú ekolo-
gické vďaka vysokej svetelnej účinnosti 
(málo wattov, ale vysoký jas) a  vyznaču-
jú sa aj naozaj dlhou životnosťou. Jedna 
LED žiarovka vám vydrží minimálne 30 

000 hodín. Priemerná životnosť je 50 000 
hodín, čo predstavuje pri 8 hodinovej 
dennej prevádzke viac ako 17 rokov, a aj 
preto sú LED osvetlenia investíciou, ktorú 
sa oplatí využiť. Aj pri nízkom vstupnom 
napätí majú vysokú svietivosť a ponúkajú 
okamžitý a  stopercentný jas .V  priebehu 
niekoľkých milisekúnd sa vám LED diódy 
rozsvietia na plný výkon, pričom vyžarujú 
svetlo v požadovanej farbe, a to aj bez po-
užitia farebných filtrov, a elektrickú ener-
giu premieňajú z väčšiny na svetlo, nie na 
teplo. LED-ky produkujú viac svetla na 
watt oproti klasickým žiarovkám (LED 
viac ako 100 lm/W, obyčajná žiarovka asi 
len 15 lm/W). Neobsahujú nebezpečnú 
ortuť ani iné toxické látky na rozdiel od 
úsporných žiaroviek, takže sú vhodné aj 
do detských izieb. Kvalitu svetla si môžete 
prispôsobiť podľa osobných požiadaviek, 
tá sa dá nastaviť od teplej bielej cez stude-
nú bielu až po dennú bielu. 

Vďaka kompaktným „neviditeľným“ 
vstavaným LED-diódam vznikajú nové 
dizajny svietidiel, ktoré by pri použití 
klasických žiaroviek neboli možné. LED 
svietidlá sa vyznačujú veľkou mechanic-
kou odolnosťou proti nárazom a otrasom. 
Nie sú ovplyvnené počtom spínacích 
cyklov, a  preto majú vhodné použitie na 
miestach, kde je nutné časté zapínanie 
a  vypínanie. LED žiarovky sa preukázali 
vcelku ako veľmi účinné a vhodné do väč-
šiny priestorov, kde je treba kvalitné a tr-
vácne osvetlenie. 

Pokiaľ sa rozhodnete pre výmenu tra-
dičného osvetlenia za LED technológiu, 
tak napríklad v predajni firmy TÓTH, s. 
r. o. vám poradia a pomôžu s výberom, či 
už so žiarovkami, trubicami, reflektormi 
a iným LED osvetlením, pomocou ktoré-
ho dokážete ušetriť nemalú časť prostried-
kov vynakladaných na energie.

40. výročie karate v Močenku40. výročie karate v Močenku

A k o  u š e t r i ť  s  L E D  o s v e t l e n í mA k o  u š e t r i ť  s  L E D  o s v e t l e n í m
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Poďakovanie
Chcela by som sa poďakovať pani Takáčovej, ktorá vo Sviatok všetkých svätých 1. 11. 

2022 na hornom cintoríne našla zabudnutú kabelku na hrobe. Zatelefonovala na Obecnú 
políciu v Močenku. Na cintorín hneď prišiel príslušník obecnej polície pán Gabriel Pápay, 

ktorý od nej prevzal kabelku. Pán Pápay mi odovzdal kabelku, ktorú som sa vrátila hľadať. 
Týmto chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať pani Takáčovej a pánovi Gabrielovi Pápayovi 

za nájdenie a vrátenie kabelky s celým obsahom. Šťastná majiteľka kabelky.

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

   (budova Zdravotného strediska)

tel.: 0902 709 552
  

 �ele�obet�n. �áklady � likvidácia starých hrobov
�renovácie písma  dopisovanie dátumov

� � �portréty do kame�a  lampy  vá�y krí�e 
 

Ponúkame kvalitné prevedenie
 prác �a 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 �o �uly

Slza 
oči rosí, 
prázdno 
a ticho, 
v srdci 
bolesť 
a veľký 
žiaľ, čo bolo krásne, Pán 
Boh si vzal. 
Dňa 3. 10. 2022 odišla 
do Nebeského kráľovstva 
moja milovaná dcérka 
Saška Mesárošová, na 
ktorú si spomíname  
s láskou a vďakou.
Spomínajú maminka 
Zuzka a smútiaca rodina.

Dňa 10. 10. 2022 sme si 
pripomenuli piate výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
otec, dedko a pradedko 
Milan Straňák.
Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú 
spomienku.
Smútiaca rodina.

Ťažko je nespomínať na 
lásku, mami, keď v očiach 
slza stojí,
ťažko je zabudnúť, keď 
srdce stále bolí.
Mami, ľúbime ťa, objať ťa 
už nemôžeme,
tak aspoň takto posielame 
do neba jedno veľké 

ďakujeme.
Dňa 6. 
decembra 
2022 
sme si 
pripomenuli 
1. výročie, čo 
nás navždy 

opustila Eva Blehová.
S láskou spomínajú syn 
Marián, dcéra Nikola a 
vnúčik Števko.

Dňa 9. 12. 2022 uplynuli 
dva roky, 
čo nás 
navždy 
opustil 
náš drahý 
manžel, 
otec, dedko 

a pradedko Ľudovít Pec.

Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú 
spomienku. 
Smútiaca rodina.

Čas plynie, smútok 
zostáva, tá strata v srdci 
bolieť neprestáva.
Dňa 14. decembra 2022 
uplynuli dva smutné roky, 
čo nás 
navždy 
opustila 
naša 
milovaná 
mamička 
a babka 
Magdaléna Hippová.
Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.
S láskou a úctou na teba 
spomíname. 
Smútiaca rodina.

Dňa 17. decembra 2022 
uplynul prvý 
smutný 
rok, čo nás 
navždy 
opustil vo 
veku 61 
rokov náš 

brat Ferko Mondočko.
Ďakujeme všetkým, ktorí 
s nami spomínajú.
Sestry s rodinami.

Neplačte, že som odišiel, 
len pokoj mi prajte
a večnú 
spomienku 
si na mňa 
v srdci 
zachovajte.
Dňa 23. 
12. 2022 
sme si 
pripomenuli 5. výročie 
úmrtia manžela, otca  
a dedka Jaroslava Sabu.
Prosíme o tichú 
spomienku.
S láskou manželka, syn, 
dcéra, vnúčik a ostatná 
rodina.

Dňa 31. 12. 2022 uplynulo 
už 9 rokov, čo nás navždy 
opustila naša mama, 

babka a prababka 
Mária Straňáková.
Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú 
spomienku. 
Smútiaca rodina.

Dňa 12. 1. 2023 si 
pripomíname 1. výročie,  
čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko 
a pradedko 
Karol Malík.
S láskou 
a úctou 
spomínajú 
manželka,  
syn a dcéra s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Dňa 20. januá ra 2023 
si pripomenieme tretie 
smutné 
výročie, čo 
nás navždy 
opustil náš 
milovaný 
manžel, 
otec a 
dedko Michal Packa.
S tichou spomienkou  
k tvojmu hrobu chodíme, 
kvety položíme 
a pri plamienku sviečky 
za teba sa modlíme.
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.
S bolesťou v srdci a 
modlitbou na perách 
spomína smútiaca rodina.

Smútočné oznamy
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www.obchodtoth.sk

Tel: 
0911 354 361

Tel: 
0911 354 362

Tel: 
0910 929 098

Tel: 
0911 354 350

CENY SÚ VRÁTANE DPH 20%
PLATIA DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB

OSB doska 
10 mm

17,85 €/ks 

SADROKARTÓN
zelený 
1,2 x 2m

9,50 €/ks 

SOĽ 
POSYPOVÁ
5 kg balenie

2,00 

LED panel 18W

20,90 € 

S NAMI 
V LED 

PREVEDENÍ 
UŠETRÍTE 

VIAC AKO 50%

14,00 € 

UD profil 30 4m

CD profil 30 4m

SADROKARTÓN
biely 1,2 x 2m

6,30 €/ks 

ODHŔŇAČ 
NA SNEH
ALU

14,00 €

DHŔŇAČ 
NA SNEH
ALU

LED žiarovka
guľa s chipom
10W E27

2,00 € 

LED trubica
18W matné sklo

3,80 €

Nástenné
svietidlo
so snímačom 
pohybu
12W

19,- €

1,40 € 

LED žiarovka
guľa
10W E27


