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Druhá májová nedeľa právom patrí oslave MATIEK - a kto iný vie materinské srdce rozozvučať viac, ako 
práve deti a vinše prezentované ich oduševnením a láskou, ukázať tej „svojej mamine“:”...ako veľmi ju ľúbim 
a ako krásne, hlasno viem spievať a recitovať, či šikovne tancovať a zvŕtať sa na doskách javiska....” Nejednej 
mamičke, babičke, či prababičke vypadla pri sledovaní programu, ktorý si pripravili na oslavu ich ratolesti, 
slza z oka. Tak krásne, láskou nabité popoludnie sme prežili aj v našej obci 6. mája 2012. Piesne, tance, 
poďakovania, zamyslenia sa nad životom a úlohou ženy – matky prezentovali škôlkari i žiaci ZŠ svojim 

kultúrnym  
programom, ktorý  
si na oslavu matiek 
pripravili spolu  
s pani učiteľkami.  
Za všetkých  
prítomných 
účinkujúcich  
povedali všetko dve 
slová na záver –
MAMA, ĎAKUJEM!

Tohtoročný  
Deň detí bol  

v Mojzesove, aj 
vďaka schopným 

organizátorom  
a sponzorom, 

jednoducho 
ÚŽASNÝ! str.3.

„V NAŠEJ OBCI TREBA 
DORIEŠIŤ VEĽA VECÍ, ALE 
STAROSTA S POSLANCAMI 

NA NICH USILOVNE 
PRACUJÚ, PRETO IM 

TREBA DAŤ ČAS, PRETOŽE 
SI MYSLÍM, ŽE TO VEDÚ 

SPRÁVNYM SMEROM“,- 
hovorí Braňo Zlatinský, str.9.

Mojzesovský ženský spevokol 
funguje na jedničku, str.10.



o Pán starosta, od vydania prvého čísla Vášho 
obecného časopisu ubehol polrok. Čo to 
znamenalo v živote obce Mojzesovo, napr. 
v oblasti investícií a na čo sa bude orientovať 
obec Mojzesovo v druhom polroku, aký je prijatý 
obecný rozpočet, ako sú finančne pokryté oblasti 
života, napr. školstvo, kultúra, šport, sociálna 
starostlivosť...?
- Čo sa týka investícií, rok a pol sme doslova 
„prešľapovali“ na mieste a splácali sme dlhy, 
ktoré neboli zanedbateľné. Riešili sme otázku 
verejného osvetlenia obce Mojzesovo,  na ktorú 
sme si museli zobrať 10 000,- € preklenovací 
úver. V súčasnej dobe prebehla záverečná 
kontrola SIEA-ou Trenčín, pri ktorej neboli 
zistené žiadne nedostatky. Z toho dôvodu sa 
spracovala i záverečná žiadosť o platbu, kde obec 
z EUROFONDOV získa ešte 8 734,-€, ktoré 
použijeme na splatenie uvedeného preklenovacieho 
úveru. Rád by som pripomenul, že i tu sme 
museli riešiť z dôvodu, nedodržania trasovania 
svietidiel, novú projektovú dokumentáciu a rôzne 
stavebné povolenia s tým spojené. Akcie, ktoré 
chceme v II. polroku realizovať  je „Revitalizácia   
verejného priestranstva obce Mojzesovo“, kde 
sa nám po rôznych trápeniach, vybavovačkách, 
konečne podarilo predĺžiť zmluvu o nenávratnom 
finančnom príspevku do konca mesiaca október 
2012. Túto zákazku vyhrala firma STRABAG 
s.r.o. Nitra. Zmluvu o dielo by som mal podpísať 
po kontrole procesu verejného obstarávania, 
ktorá prebieha v súčasnosti na VÚC SO/RO 
Nitra. Predpokladám, že výstavba by mala byť 
ukončená najneskôr do septembra 2012. Ďalej obec  Mojzesovo 
pracuje na rekonštrukcii školskej jedálne, ktorá bola v havarijnom 
stave. Na rekonštrukciu si budeme musieť zobrať úver vo výške 80 až 
90 000,- € (podľa verejnej súťaže na zhotoviteľa diela). Momentálne 
prebieha výberové konanie na zhotoviteľa. Túto akciu by sme mali 
ukončiť do konca augusta 2012. Po medializácii sme získali dotáciu 
na rekonštrukciu kanalizácie a opravu sociálnych zariadení v pavilóne 
A a telocvični vo výške 39 800,- €. Momentálne prebieha proces 
výberového konania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Túto 
akciu by sme chceli tiež ukončiť najneskôr do konca septembra 2012. 
Aj keď to bude veľmi náročné, lebo len verejná súťaž  na zhotoviteľa 
stavby trvá najmenej 7 týždňov. Ďalej sme získali dotáciu vo výške 
340,- € na zavlažovací systém na futbalovom ihrisku, ktorý chceme 
tiež dokončiť v mesiaci august 2012.  Ďalej naša obec získala dotáciu 
na vypracovanie územného plánu obce Mojzesovo, kde výhľad 
ukončenia spracovania uvedeného plánu je koniec roka 2012, až 
začiatok roka 2013. Na týchto investičných akciách sa samozrejme 
musí obec podieľať i vlastnými finančnými prostriedkami, kde 
okrem rekonštrukcie školskej jedálne, nás tieto akcie budú stáť cca 
80 000,- €. Ďalej sa nám podarilo získať dotáciu 340,-€ na kosačku 
do ZŠ Mojzesovo-Černík. Okrem uvedeného sme podali žiadosti  
na Ministerstvo financií SR na výmenu okien kultúrneho domu, 
obecného úradu a rekonštrukciu sociálnych zariadení OŠK. Ďalej 
máme v pláne vybudovať cestu medzi „družstevnou uličkou“ a uličkou 
„oproti autobusovej zastávke Domovina“, kde zatiaľ nie je asfaltový 
koberec. Ak budú priaznivé okolnosti, možno sa nám podarí urobiť aj 
parkovisko pred cintorínom.  
o Ako ste si poradili, čo sa týka zistených dlhov, ktoré ostali po 

predchádzajúcom vedení obce?
- Dlhy, ktoré boli na neuhradených faktúrach 
sme stiahli na minimum. Za rok 2010 sme 
dlžní firme Open Door Šaľa 21 980,- € . Ostatné 
záväzky máme v podstate splnené.  Za rok 2011 
máme nesplatené faktúry firme Brantner za 
odvoz komunálneho odpadu 4 833,50 € a taktiež  
6 150,- €  za tento rok. Čo sa týka úverov tak 
obec dlží :
-462 456,- € a to 38 858,- € na infraštruktúru , 
42 290,- € investičný úver a 354 008,- € ŠFRB, 
17 300,-€ kontokorentný úver  a 10 000,- € 
preklenovací úver. Tieto úvery sa v súčasnej 
dobe splácajú. Dlh sa nám podaril splatiť veľkým 
„uťahovaním opaskov“, či sa to týkalo nákupu 
materiálu na chod obecného úradu, materskej 
školy a školskej jedálne, ako aj  platov a odmien 
zamestnancom.  Môžem povedať, že k 30. júnu 
2012 sme splatili vyše 75 % dlhov, ktoré nám 
nechalo predchádzajúce vedenie obce.
o Pán starosta, v prvom čísle ste občanov 
informovali tiež o možnosti výstavby bytov vo 
Vašej obci, ako to dopadlo? Je záujem medzi 
občanmi?
- Bohužiaľ, prihlásili sa iba 4 rodiny. I keď 
v tomto vidím výhodu v tom, že obyvatelia 
týchto bytoviek by neplatili nájom vo výške 
cca 100 až 130,- €, ale touto sumou by splácali 
úver, resp. by splácali svoj vlastný byt. Ďalšou 
výhodou je, že výhradnými vlastníkmi bytov 
by boli obyvatelia bytov.  Túto otázku môžem 

nechať i naďalej otvorenú a v prípade väčšieho záujmu o výstavbu 
bytoviek by sme akciu realizovali.
o Keďže Vašou „srdcovkou“ je kanalizácia, ako sa postúpilo v tejto 
oblasti?
- V minulom roku sme vypracovali  360 „Zmlúv o budúcej zmluve“, 
týkajúcich sa pripojenia obyvateľov na verejnú kanalizačnú sieť. 
So Zmluvou o pripojení súhlasilo 279 rodín, nesúhlasilo 28 rodín, 
nerozhodlo sa 53 rodín. To je jasný signál, že v prípade výzvy 
o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie kanalizácie sa naša 
obec prihlási. 
o Okolité obce sa často trápia s povodňami a prívalovými dažďami. 
Aká je situácia v Mojzesove a ako sa obec chce chrániť do budúcna 
proti týmto prírodným živlom?
- Obec Mojzesovo zabezpečila pozemky pod ochrannú hrádzu, ktorá 
bola vybudovaná v minulom roku a mala by spĺňať svoj účel. 
o Začiatok júla sa nesie v Mojzesove v znamení osláv sv. Cyrila 
a Metoda. Ako prebiehajú tieto oslavy a prečo práve v tomto 
období?
- Naša obec si chce uctiť slovanských vierozvestcov Konštantína 
a Metoda, ktorí zostavili slovanské písmo hlaholiku a preložili 
do staroslovienčiny liturgické a biblické texty a boli vyhlásení za 
spolupatrónov Európy. Súčasťou týchto osláv sú liturgické oslavy 
v kostole sv. Ondreja v Mojzesove, konané 4. júla 2012 o 19.00 hod.,  
5. júla 2012 o 8.15 hod. A 7.-9. júla 2012 samozrejme, nebudú 
chýbať ani atrakcie - kolotoče, húsenková dráha, atď.   V miestnom 
pohostinstve RELAX občanom posedenie spríjemní  živá hudba.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Obec Mojzesovo sa vďaka šikovnému vedeniu statočne 
vyrovnáva s obrovskými dlhmi, ktoré vznikli  

pri neefektívnom hospodárení v minulých rokoch 

Na otázky odpovedá:  
Ing. Jozef ČUNDERLÍK, starosta
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Oslava MDD trvala v našej obci dva 
dni. 2.júna 2012 sa už tradične konali 
detské rybárske preteky na miestnom 
rybníku, kde si zručnosť a šťastie pri 
love rýb a rybičiek vyskúšali všetky 

vekové kategórie detí. O občerstvenie 
malých rybárov a ich rodičovského 

doprovodu sa postarali členovia 
miestnych organizácií Poľovného 
združenia a Rybárskeho zväzu v 

Mojzesove. 3.júna 2012 oslavy MDD 
pokračovali. Deťom patril areál 
miestneho futbalového ihriska. 

Obecné zastupiteľstvo v spolupráci 
s miestnymi organizáciami: SZZ, 

Slovenský orol, Poľovné združenie 
pripravili pre deti zaujímavý program 

spojený so športovým popoludním. 
Deti tu privítali členovia HaZZ zo 
Šurian, ktorí ukázali deťom, ako 

vôbec také hasenie vyzerá. Malí hasiči-
záchranári mali možnosť povoziť sa v 
ozajstnom hasičskom aute, vyskúšať 
si pravú hasičskú “húkačku” a zahrať 

sa na ozajstných hasičov. Druhým 
lákadlom pre zvedavé detské očká 

boli ukážky výzbroje a ukážky zásahu, 
ktorý im predviedli príslušníci PZ SR 

z obvodného oddelenia zo Šurian. Deti 
sa do sýtosti povozili v policajnom 
aute so zapnutou sirénou – stali sa 
z nich na chvíľu skutoční policajti. 

Veľkej pozornosti sa tešila aj ukážka 
sebaobrany v prevedení členov Klubu 
bojových umení z Trenčína. Zdatnosť 
v behu, streľbe, skákaní, či hádzaní na 
cieľ, si deti vyskúšali na pripravených 

športových stanovištiach. Najlepší 
a najšikovnejší malí športovci boli 
odmenení diplomom, medailou a 

hračkami. Tie deťúrence, ktoré nemali 
chuť pretekať, sa do sýtosti vybláznili v 
nafukovacom hrade a aby mali nejaký 

dôkaz o tom, že sa zúčastnili “super 
detského popoludnia”, odchádzali 

domov s vymaľovanými tváričkami 
a plnými rukami sladkostí a hračiek, 
ktoré pre nich zabezpečili sponzori 

podujatia. Veľkých dospelákov čakal 
výborný srnčí guláš a pre malých 

maškrtníkov a ich hladné brušká boli 
pripravené sladké šišky, čokoládky a 
malinovka. Dobrú náladu a krásny 

slnečný deň dopĺňali tanečné, 
rezké melódie z mixovacieho pultu 

miestneho disjockeya. Aj touto cestou 
by sme sa radi poďakovali všetkým 

zúčastneným – organizátorom, 
sponzorom, mládeži, bez ktorých by 
sa oslava MDD nebola uskutočnila. 

Ďakujeme! pripravila: Tatiana Martišová

Tohtoročný Deň detí 
bol v Mojzesove, aj 
vďaka schopným 
organizátorom 
a sponzorom, 

jednoducho ÚŽASNÝ!
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o Ako sa Vám žije vo Vašej 
obci a keď by ste porovnali 
život v  iných obciach 
naokolo, čím je Mojzesovo 
charakteristické?
Hovorí Karol Vrták:
- V  Mojzesove sa mi žije 
celkom dobre, ale musím 
povedať, že v  minulých 

rokoch sa tu veľa neurobilo, 
akoby sme „zaspali“, a teraz naozaj máme čo doháňať. Je načase 
urobiť radikálnu zmenu, čo sme aj po voľbách začali, aspoň 
dúfam, že to cítia, aj vidia občania.
Hovorí Ľubomír Slovák:
- V našej obci sa mi žije veľmi dobre, tu som sa narodil, aj vyrastal 
a neviem si predstaviť život inde.
o Keď ste sa rozhodli ísť kandidovať na funkcie poslancov, 
čo bola motivácia – aké ste mali volebné plány a ako sa Vám 
zatiaľ daria plniť? 
Hovorí Karol Vrták:
- Kandidovať ma prehovorili členovia KDH. Inak by ma to ani 
nenapadlo a možno som aj sklamal ich nádeje. Chcel som, aby 
sa vyriešili dlhoročné spory a aby sa obec postupne dostala z 
finančných problémov. Malo by sa opraviť dopravné značenie, 
namontovať zrkadlá, vybudovať chodníky, zrekonštruovať okolie 
obecného úradu, atď.
Hovorí Ľubomír Slovák:
- Kandidovať za poslanca som išiel, aby som pomohol zlepšiť 
a zmodernizovať život v obci.
o Aká je všeobecná vôľa súčasného vedenia obce pri 
modernizácii obce Mojzesovo? Spolupracujete dobre, alebo 
sa vyskytnú aj nezhody?
Hovorí Karol Vrták:
- Spolupráca je na dobrej úrovni. Nevyskytujú sa ani nezhody, 
ale nakoľko po starom vedení obce zostali veľké dlhy, nedá sa 
teraz za krátku dobu urobiť všetko, čo by sme chceli. Brzdí nás aj 
byrokracia na úradoch, ako ste mohli vidieť aj v istej slovenskej 

komerčnej televízii, 
napríklad ohľadne 
WC v ZŠ.
Hovorí Ľubomír Slovák:
- Všeobecná vôľa pri modernizácii je zlepšiť a  aj zjednodušiť 
život ľudí v obci.
o Niektorí občania kriticky reagujú na neúčasť poslancov pri 
rôznych spoločenských akciách. Zmení sa to v budúcnosti?
Hovorí Karol Vrták:
- Napríklad ja pracujem ako maliar-natierač a mám v súčasnosti 
naozaj veľmi veľa práce, preto som nemal čas zúčastňovať sa 
niektorých spoločenských akcií. Namiesto toho som svoju 
poslaneckú odmenu nechal turistickému klubu. Osobne som 
sa však, aj s rodinou, zúčastnil všetkých turistických akcií, ktoré 
obec organizovala.
Hovorí Ľubomír Slovák:
- V spoločenských akciách sa snažím angažovať, ale niekedy mi 
to pracovné povinnosti nedovolia.
o Čo ste riešili na zastupiteľstvách obce v uplynulom polroku?
Hovorí Karol Vrták:
- Väčšinou sa riešili finančné problémy, materská škola - farský 
úrad, školská kuchyňa, verejné osvetlenie, dotácie, úprava areálu 
za obecným úradom, územný plán obce a veľa iných problémov.
Hovorí Ľubomír Slovák:
- V uplynulom roku sme riešili revitalizáciu obce.
o Ako sa chystáte stráviť nadchádzajúce dovolenky 
a prázdniny?
Hovorí Karol Vrták:
- Cez prázdniny mám najviac práce, takže ich strávim pracovne, 
možno trochu turistiky a kúpanie. Poviem otvorene, viac si 
oddýchnem v zime.
Hovorí Ľubomír Slovák:
- Tohtoročnú dovolenku strávim na Slovensku a  budem sa 
venovať rodine.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

V nedeľu, 15. apríla 2012, sme na pôde farského kostola sv. Ondreja v Mojzesove privítali chrámový miešaný spevácky 
zbor z Kremnici. Zbor sa poslucháčom predstavil Veľkonočným koncertom, v ktorom zazneli piesne z majstrovskej dielne 
takých skladateľov, akými boli : V. Cerevisius, M. Schneider – Trnavský, J, Kučera, L. Halmos, J. Gallus – Handl, W. A 
Mozart.... Chorus Cremniciensis – chrámový miešaný spevácky zbor v Kremnici, sa formuje od roku 1992, kedy vznikol 
na podnet farského úradu v Kremnici. Dnes má zbor 30 aktívnych členov. Repertoár tvoria prevažne sakrálne skladby 
rôznych hudobných období. Chorus Cremniciensis má za sebou mnoho vystúpení na slávnostných svätých omšiach v 
Kremnici, aj v iných mestách a obciach, koncertné vystúpenia doma i v zahraničí, ocenenia z domácich i medzinárodných 
súťažných festivalov. Členovia zboru pripravili úžasný duchovný a umelecký zážitok pre všetkých prítomných obyvateľov, 
ktorí prijali pozvanie Farského úradu, starostu a Obecného zastupiteľstva v Mojzesove, našli si čas na zmysluplné a 
kultúrne strávenie nedeľného popoludnia. Je len veľkou škodou, že ohlas a prejav záujmu o vystúpenie tohto speváckeho, 
hudobného telesa, ktoré účinkovalo aj na slávnostnej svätej omši v Banskej Bystrici pri návšteve Sv. Otca Jána Pavla II., 
bol u občanov obce tak malý, že do miestneho kostola prišla len hŕstka obyvateľov Mojzesova.

Tatiana Martišová, poslankyňa obce

Na slovíčko s... 
poslancami obce Mojzesovo, 

Ľubomírom Slovákom 
a Karolom Vrtákom...

CHORUS CREMNICIENSIS V MOJZESOVE,
ale občania si to neprišli vychutnať, škoda...
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O živote a práci v Materskej 
škôlke v Mojzesove hovoríme 
s jej riaditeľkou, pani Jarmilou 
Komáromyovou.
o Pani riaditeľka, odkedy existuje 
škôlka v Mojzesove a koľko detí do 
dnešného dňa vychovala?
- Materská  škola bola 
otvorená v našej obci 1. decembra 
1952 podľa školskej kroniky. V prvom 
roku v nej bolo umiestnených 37 
detí, prvou učiteľkou a zároveň 
riaditeľkou bola pani Marta Rišková. 
K dnešnému dňu sa počet detí, 
vychovaných v našej materskej škôlke 
pohybuje okolo 3 000 a viac.

o Koľko rokov Vy pracujete 
v školstve – a keď by ste mohli 
porovnať výchovu kedysi – pred 
pár rokmi a dnes – aký rozdiel 
vidíte, alebo, ako sa zmenil prístup 
učiteľov a žiakov navzájom?
- V materskej škole pracujem 37 
rokov. Práca s deťmi je v každej dobe 
zaujímavá, ale aj náročná. Vždy si 
vyžaduje variabilný prístup k deťom, 
učiteľom.
o Páči sa Vám dnešné správanie 
mladých ľudí, v čom vidíte výrazný 
problém – a ako by sa dal odstrániť?
- Správanie mladých ľudí je 
individuálne, ale viacmenej  
ovplyvnené dobou, masmédiami 
a modernou technikou. Myslím 

si, že tínedžeri by sa mali viac 
zamerať, aj pod výchovným vplyvom 
svojich rodičov, na emocionálny 
rozvoj a viac sa venovať športovým 
a spoločenským aktivitám, menej 
by sa nudili a naopak, rozvíjali by 
si svoju osobnosť v zmysluplných 
činnostiach.
o Podľa akých zásad a noriem 
pracuje Vaša škôlka?
- Naša materská škola 
má vypracovaný školský vzdelávací  
program v súlade s princípmi 
a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa 
školského zákona a s príslušným 
štátnym vzdelávacím programom. 

Školský vzdelávací program má 
názov „Vševedko“ a vychádza 
z prirodzenej zvedavosti detí 
objavovať, skúmať, komunikovať 
a spolupracovať, a tak vychovať dieťa, 
aby bolo schopné prejavu svojej 
identity (originality), autonómie 
(nezávislosti) a kompetencií v rámci 
tvorivých a rozumových schopností.
o Aké akcie a práce s deťmi počas 
roka urobíte?
- Máme vypracovanú spoluprácu 
s organizáciami v obci a s obecným 
úradom. Zúčastňujeme sa všetkých 
kultúrnych a športových podujatí, 
ktoré tieto organizácie organizujú. 
Zároveň sa veľmi úspešne zapájame 
do výtvarných a literárnych súťaží.

o Ako sa k Vám stavajú rodičia, 
obec, nadriadené orgány?
- Zapájanie rodičov do života 
materskej školy je vzájomne 
veľmi prospešné,  nakoľko 
prejavujú veľkú aktivitu pri 
organizovaní  rôznych spoločných 
akcií – Deň otvorených dverí, 
posedenie pri vianočnom stromčeku, 
zápis detí do základnej školy, 
návšteva hvezdárne v Hurbanove, 
organizovanie výletu a rôznych 
divadelných akcií, Deň matiek, 
Deň detí, rozlúčka s predškolákmi. 
Veľkú podporu máme v našom 

zriaďovateľovi – Obecný úrad 
Mojzesovo a KŠÚ. 
o Čo Vám robí problémy a aké 
máte želania do budúcna pre 
seba a svoju škôlku?
- Mojím osobným želaním 
je oprava budovy materskej 
školy tak, aby aj naďalej  
bezpečne slúžila našim deťom, 
(kompetentní  vedia o čom 
hovorím).
o A Vaše záverečné slová, pani 
riaditeľka?
- Materská  škola v obci má vždy 
veľký význam, tak, ako starí ľudia, 
alebo ľudia v produktívnom 
veku, aj maličké deti sú súčasťou 
obcí, a keď ich rodičia potrebujú, 
aby sa vzdelávali a vychovávali 
v materských školách, malo by 
im to byť umožnené. A teda 

nedochádzať s dieťaťom do škôlky 
v susednej obci, resp. v susednom 
meste. Veď ide o našu budúcnosť, 
a tak, ako by sme nemali zabúdať na 
starých občanov, rovnakú pozornosť 
si zaslúžia aj naši najmenší. Preto 
dúfam a pevne verím, že tomu tak 
bude i naďalej a Materská škola v 
Mojzesove  zostane tam, kde je.
V súčasnosti v Materskej škole 
v Mojzesove pracujú: Jarmila 
Komáromyová – riaditeľka MŠ, 
Kveta Melichárková – učiteľka, 
Hana Stuchlá – učiteľka, Emília 
Mikulcová – školníčka, Marianna 
Martišová – pomocná  kuchárka.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Materská škola v Mojzesove oslavuje 60-te narodeniny
Naše Mojzesovo 5



V tomto školskom roku sa žiaci ZŠ Mojzesovo – Černík opäť úspešne 
zúčastnili súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany. Hlavným 
gestorom súťaže je Sekcia integrovaného záchranného systému a 
ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
V obvodnom kole, ktoré sa konalo 3.mája 2012 na rybníku Mederčina 
v  Nitrianskom Hrádku, získali žiaci 1.   miesto už po štvrtý krát za 
posledné 4 roky. Naši žiaci si prvým miestom zabezpečili postup do 
krajského kola, kde v  tomto roku získali 3. miesto. Vďaka šikovnosti 
a  zručnosti našich žiakov sme v  minulom školskom roku získali 
1. miesto,   krajské kole a  zúčastnili sme sa celoslovenského kola 
v  Moravanoch nad Váhom.   Úspešné družstvo mladých záchranárov 
bolo v  zložení Natália Šebíková, Kristína Vaneková, Juraj Chrenák, 
Martin Hlavačka a náhradníci Miloš Valovič a Diana Trnkusová.
Samotná  súťaž pozostáva z nasledujúcich disciplín:
1. Civilná ochrana - použitie ochrannej masky, improvizované 
prostriedky individuálnej ochrany, evakuačná batožina, rozoznávanie 
varovných signálov,
2. Pohyb a pobyt v prírode -  orientácia na mape pomocou kompasu 
alebo buzoly, meranie vzdialenosti na mape, odhad vzdialenosti 
v teréne, určovanie svetových strán v teréne,
3. Zdravotnícka príprava - disciplína je zameraná na ukážku 
správneho ošetrenia úrazu a telefonovania na tiesňové telefónne číslo 
„112“ 
4. Hasenie malých požiarov
5. Streľba zo vzduchovky
6. Vedomostné testy

 pripravil: Mgr. Stanislav Petráš

Súťaž  mladých záchranárov civilnej ochrany

Úspechy žiakov  ZŠ Mojzesovo – Černík v školskom roku 2011/2012.
Volejbal
1.miesto – víťaz obvodného kola –  kategória žiaci
1.miesto -  majstrovstvá okresu Nové  Zámky – kategória žiaci
3.miesto - majstrovstvá kraja – kategória žiaci
2. miesto - obvodné kolo – kategória žiačky
4.miesto -  majstrovstvá okresu Nové  Zámky – kategória žiačky

Basketbal
1.miesto – víťaz obvodného kola –  kategória žiaci
2.miesto -  majstrovstvá okresu Nové  Zámky – kategória žiaci

Futbal
3.miesto -  majstrovstvá okresu Nové  Zámky – kategória žiaci

Ľahká atletika
2. miesto – štafeta 4x60m majstrovstvá  okresu
2. miesto – David Bencsik, beh 1000 m majstrovstvá okresu

Cezpoľný beh
3.miesto – majstrovstvá okresu, družstvo D. Bencsik, A. Buranský, D. 
Fekeč

Umelecký prednes
A slovo bolo u Boha
1.miesto –  krajské kolo Natália Nagyová, Kristína Teplanová, (účasť na 
celoslovenskom kole v BA)
2. miesto –  krajské kolo Veronika Vengerová

 Hviezdoslavov Kubín
1.miesto –  okresné kolo Renáta Uhrová, Diana Trnkusová
2. miesto –  Vivien Zlatinská
3. miesto –  krajské kolo Diana Trnkusová
Čestné uznanie v krajskom kole – Renáta Uhrová

Olympiáda v anglickom jazyku
Úspešná riešiteľka okresného kola – Natália Šebíková

Projektová súťaž v anglickom jazyku
Welcome in our town
1.miesto - L. Vrtáková, K. Teplanová, V. Vengerová, S. Laurová
Matematická olympiáda
1.miesto -obvodné kolo – Adam Venger
5.miesto -   krajské kolo Adam Venger

Matematický klokan
Úspešní riešitelia – Róbert Kóša, Dominik Klein

Pikomat
Úspešné riešiteľky – Kristína Teplanová, Veronika Vengerová

Mladí záchranári civilnej ochrany
1.miesto -  obvodné kolo  Natália Šebíková, Kristína Vaneková, Juraj 
Chrenák, Martin Hlavačka, 
3.miesto - krajské kolo  Natália Šebíková, Kristína Vaneková, Juraj 
Chrenák, Martin Hlavačka, 

Streľba zo vzduchovky
1.miesto – Majstrovstvá okresu  Natália Šebíková 
2.miesto – Majstrovstvá okresu Tatiana Šimeghová 
4.miesto – Majstrovstvá okresu Martin Hlavačka  
3.miesto – Majstrovstvá okresu - kategória družstvá- Natália Šebíková,  
Tatiana Šimeghová, Martin Hlavačka
3.miesto – Majstrovstvá kraja  Natália Šebíková 

Biblická olympiáda 
2. miesto – dekanátne kolo – Diana Trnkusová, Viktória Juríková

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov
4.miesto – obvodné kolo Diana Trnkusová, Kristína Vaneková,  Natália 
Šebíková, Tatiana Šimeghová, Simona Laurová
Hypercium – environmentálna súťaž
12.miesto – Diana Trnkusová, Dominka Valovičová, Kristína Vaneková

pripravili: Mgr. Elena Puková, riaditeľka
                 Mgr. Stanislav Petráš
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Žijeme fyzicky, ale aj duchovne. 
Skrátka, aj duchovná potrava 
patrí neodmysliteľne k všestranne 
naplnenému životu normálne 
fungujúceho jedinca. To však rozhodne 
neznamená zavrieť sa za múry kostolov 
a modliť sa – a následne, po vyjdení 
z týchto duchovných stánkov – páchať 
zlobu, šíriť klebety, rozsievať závisť, 
ohovárať. Kto iný by na tému mohol 
lepšie odpovedať, ako človek pôsobiaci 
v duchovnej a náboženskej oblasti? Čo 
si o vyššie zverejnených riadkoch myslí 
dôstojný pán farár, PaedDr. Witold 
Braňka, mojzesovský farár? 
Hovorí PaedDr. Witold Braňka:
- Človek je bytosťou telesnou, ale aj 
duchovnou. Aj ten, kto tvrdí, že nie je 
veriaci, predsa vie, že to materiálne ho 
nenapĺňa, preto hľadá niečo, čo možno 
nevie, alebo nechce pomenovať. Pravdu 
povediac, bojím sa veriacich, ktorí sa 
,,oháňajú,, všade svojou vierou, ale majú 
pritom veľmi ďaleko k tomu, čo znamená 
žiť vo viere. Vierou sa človek nemá 
chváliť, ale ňou žiť najlepšie ako vie, a to 
najmä doma, v rodine, ale aj vo verejnom 
živote, v práci, v škole, na dovolenke, 
skrátka všade. 
o Naozaj žijeme vo veľmi „rýchlom“ 
svete. Zbadáme to častokrát tak, že 
odrazu je piatok... Venujeme veľa 
pozornosti existenčnému prežitiu 
a získaniu možnosti práce, vlastného 
zabezpečenia. Pomenej sa venujeme 
duchovnému rastu, výchove potomkov 
a výsledkom je poruchové chápanie 
reality a uctievanie, či vyzdvihovanie 
hodnôt, ktoré v podstate patria „do 
koša“. Je to cesta „do pekla“ – ako sa 
hovorí, alebo má ľudstvo podľa Vás, 
možnosť záchrany – pred samým sebou 
– pretože najviac v konečnom dôsledku 
škodí človek človeku...?
- Dnešný svet a v ňom človek žije veľmi 
rýchlo, nariekame na chýbajúci čas, ale 
času aj my máme toľko čo naši predkovia 
a technika nám má predsa uľahčiť život. 
Problém je znova v nás ľuďoch. Dá sa žiť 

a aj treba žiť v tomto svete, 
treba vnímať, čo všetko 
sa deje okolo nás, lebo 
sme súčasťou sveta, ale 
každý človek sám musí sa 
naučiť rozlišovať hodnoty, 
pre ktoré chce žiť. Ja to 
hovorím, že každý človek 
mal by si vytvoriť zázemie, 
v ktorom sa naozaj cíti 
dobre, v ktorom má čas 
pre seba, svoj duchovný, 
kultúrny, citový rast. To 
je to, čo hovorí Pán Ježiš, 
sme v tom svete, ale nie 
sme z tohto sveta. Svet, 
v ktorom žijeme, má nám 
napomáhať v získavaní 
večnosti. 
o Dôstojný otec, ako sa 
uberal duchovný život 
v Mojzesove od nášho 
posledného rozhovoru 
v decembri, čím žil kostol, aké akcie 
sa udiali v uplynulých piatich- šiestich 
mesiacoch?
- Mali sme krásne sviatky Veľkej noci, 
potom slávnosť prvého sv. prijímania 
a Božie Telo naozaj krásnym duchovným 
zážitkom aspoň som to tak ja vnímal. Tu 
sa stále niečo deje a veriaci sú súčasťou 
toho diania, toho duchovného života za 
čo som všetkým veľmi vďačný. 
o Od duchovných vecí poďme predsa 
len trošku aj k tzv. praktickým. Na 
kostole, či v okolí kostola prebiehali, 
a asi stále prebiehajú rôzne stavebné 
práce, úpravy, opravy. Môžete trošku 
bližšie povedať, o čo ide, aký je rozsah 
práce, čo sa upravuje – a kedy sa 
predpokladá ukončenie? Zároveň, 
z akých financií sa tieto práce 
financujú?
- Po skončení  prístavby, ktorá spojila 
farskú budovu s kostolom, a tak sa 
vytvorila architektonicky jedna budova, 
hoci úlohou tejto stavby bolo zaistiť 
padajúcu prístavbu kostola, vytvoril sa 
priestor na sakristiu, na toaletu, ktorá 

je k dispozícii ľuďom, 
ktorí prichádzajú na  
sv. omšu. Momentálne 
sme sa pustili do opráv 
vonkajšieho vzhľadu 
kostola a fary. Farskú 
budovu zatepľujeme, 
aby sme tak trochu 
ušetrili na energiách 
a následne budeme 
opravovať vonkajšiu 
omietku kostola. 
S Božou pomocou 
dúfam, že sa to 
podarí skončiť do 
septembra, teda na 
výročie konsekrácie 
obnoveného kostola. 
To by bol taký 
krásny darček pre 
nás všetkých. Práce 

realizujeme hlavne z milodarov veriacich, 
za čo som každému vďačný, za každý 
príspevok, a touto cestou zo srdca 
ďakujem. 
o Takéto práce zrealizovať, vybaviť 
a zabezpečiť, znamená mať aj dobrého 
manažérskeho „ducha“. Asi ste dobrým 
manažérom, keď sa práce daria, či sa 
mýlim?
- Prvé samozrejme treba chcieť. Mňa tie 
veci bavia a robím to pre ľudí, nie pre 
seba. No bez pomoci ľudí, bez modlitby 
a finančnej pomoci a najmä ochoty, 
nič by sa aj tak nezrealizovalo. Teda je 
to zásluha nás všetkých. Touto cestou 
chcem každému občanovi, aj farníkovi, 
srdečne poďakovať za to všetko, čo sme 
za tie 4 roky, ako som tu, spoločne urobili 
a verím, že ešte urobíme, aby sme sa 
tu, v Mojzesove, mohli cítiť dobre, aby 
sme boli pyšní na každú prácu, či tú 
materiálnu, či tu duchovnú, ktorá raz 
prinesie úrodu tu, aj vo večnosti.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová 

„Pravdu povediac, obávam sa veriacich, ktorí sa oháňajú všade svojou 
vierou, ale majú pritom veľmi ďaleko k tomu, čo znamená žiť vo viere“,- 
hovorí PaedDr. Witold Braňka, farár z Mojzesova.

KRITICKÝM PEROM, ZAMYSLENIE... Takto to vidím ja...
26.mája 2012 – krásne vyzdobená sála Kultúrneho domu v Mojzesove, slávnostne prestreté stoly s prípit-
kom pre pozvaných, kytice kvetov, voňavé chrumkavé pagáčiky, obložené chlebíky a do tanca a spevu 
naladená hudobná skupina 2+1 zo Šurian. Všetko toto čakalo na príchod zábavychtivých dôchodcov z Mo-
jzesova. Nemilé bolo prekvapenie všetkých čakajúcich, vrátane starostu obce, pracovníčok obecného úradu 
a členov kultúrnej komisie, ktorí zbytočne čakali na pozvaných hostí. Aj napriek tomu, že sa pozvánky na 
podujatie doručili do každého domu, až na 10 ľudí, nikto zo seniorov nemal záujem o zábavu a posedenie 
si v kruhu rovesníkov. Je to smutné a natíska sa otázka – Má vôbec význam do budúcna ešte niečo pre 
obyvateľov obce robiť ??? Tatiana Martišová, poslankyňa obce
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Václav Naď, 53 rokov, 
ženatý, je otcom šiestich detí. 
Pán Naď pracuje vo firme, ktorá 
sa zaoberá servisom a opravami 
poľnohospodárskych strojov 
a ako uviedol, táto práca ho veľmi 
baví. Medzi svoje záľuby zaraďuje 
prácu vo viniciach. Darcovstvu 
krvi sa venuje približne od roku 
1988 a doposiaľ absolvoval 44 
odberov, pričom bol ocenený zlatou 
plaketou MUDr. Jana Janského. Pre 

darovanie krvi sa rozhodol kvôli tomu, že aj jeho syn kedysi 
potreboval krv a p. Naď si uvedomil, že týmto činom môže 
pomôcť mnohým ľuďom. „Krv je najvzácnejšia tekutina a ja 
pokiaľ budem môcť, tak budem darcom krvi. Považujem to 
tiež za svoju občiansku povinnosť a zároveň ma veľmi teší, 
keď môžem niekomu pomôcť. Robím to zo srdca, nič za to 
neočakávam“, -hovorí Václav Naď, ktorý patrí medzi členov MS 
SČK. Na odber krvi chodí p. Naď podľa potreby a vždy ochotne 
pomôže, aj keď ho oslovia priamo z Národnej transfúznej 
služby, že potrebujú práve jeho krvnú skupinu. V minulosti 
už takto pomohol aj malému bábätku a ďalším ľuďom. Teší ho 
tiež ústretovosť zo strany jeho zamestnávateľa, ktorý je týmto 
aktivitám naklonený a dovolí mu takýmto spôsobom pomôcť 
aj v rámci pracovného času. „Viem, že keď mi krv zoberú, tak 
som zdravý. Absolvujem tak akúsi preventívnu prehliadku“. 
K darcovstvu krvi p. Naď postupne priviedol aj svoju manželku, 
dcéru a syna, ktorý bol ocenený bronzovou plaketou MUDr. 
Jana Janského. „Byť dobrovoľníkom je veľmi pekná vec 
a nemalo by ísť o finančný prospech, je však veľmi milé, ak Vás 
pochvália, pretože to motivuje k ďalšej aktivite. Veľmi si vážim 
napr. aj oceňovanie darcov krvi“.

Vladimír Sojka, 49 rokov. Pán Sojka má dve dcéry a je 
starým otcom jednej vnučky. Pracuje ako robotník vo firme 
v Nových Zámkoch. Medzi jeho záľuby patria rôzne aktivity „z 
každého rožka troška“. Patrí medzi členov Miestneho spolku 
SČK Mojzesovo. Medzi bezpríspevkových darcov krvi sa 
zaradil v roku 1982 a v súčasnosti má na konte úctyhodných 
79 odberov a je držiteľom zlatej plakety profesora MUDr. 
Jana Janského. K darcovstvu krvi ho motivoval pocit, že môže 
pomôcť ľuďom. Jeho príklad nasledujú aj dcéra a synovec, ktorí 
tiež patria medzi darcov krvi. „Tieto aktivity sú veľmi dôležité, 
pretože ide o záchranu života“, uviedol p. Vladimír.

Miroslav Buranský, 42 rokov, ženatý. Pracuje 
v štátnej správe a vo voľnom čase sa pasívne venuje športu 
(hokej, F1). Darovanie krvi sa najskôr rozhodol skúsiť zo 
zvedavosti, zistiť, ako to prebieha a či to zvládne. Po tejto 
skúsenosti si uvedomil, že darovaním krvi môže pomôcť 
mnohým ľuďom. Odberu krvi sa v obci zúčastňuje pravidelne 
každé 3 mesiace, pričom v súčasnosti dosiahol 26 odberov. Ako 
bezpríspevkový darca krvi bol p. Miroslav Buranský ocenený 
bronzovou a striebornou plaketou MUDr. Jana Janského a je 
tiež členom MS SČK Mojzesovo.

Peter Sádovský, 36 rokov, ženatý, radosť mu robí 9 
ročná dcérka Petra. Pán Peter pracuje ako skladník, logistik a vo 
voľnom čase sa venuje zbieraniu modelov tankov a športovaniu 
(korčuľovanie). Darcom krvi je od roku 1997 a absolvoval už 28 
odberov. „K darovaniu krvi ma motivuje, že môžem pomôcť pri 
záchrane ľudského života“. Odberu krvi sa zúčastňuje približne 
každých 4 – 6 mesiacov. V súvislosti s touto záslužnou aktivitou 
bol ocenený striebornou plaketou profesora MUDr. Jana 
Janského, ktorá sa udeľuje za bezpríspevkové darovanie krvi. 
„Aktivity dobrovoľníkov považujem za veľmi dôležité, pretože 
ľudia si majú navzájom pomáhať“, -hovorí Peter Sádovský.

Andrej Buranský, 36 rokov. S manželkou Luciou 
sú hrdými rodičmi dvoch detí- Sáry a Timura. Svoj voľný 
čas trávi pán Andrej predovšetkým s rodinou a medzi svoje 
záľuby zaraďuje tiež šport. „Môj prvý odber krvi bol na ZUS, 
tam sa odbery robili pravidelne, tak som sa začal zúčastňovať. 
V tomto období vyplývali z toho určité výhody, ale postupom 
času som si uvedomil, že je to pre ľudí dôležité. Teraz chodím 
na odber približne trikrát do roka, podľa možností priamo 
v našej obci“, -uviedol p. Andrej, ktorý je držiteľom bronzovej 
a striebornej plakety MUDr. Jana Janského. „Darcom krvi 
som od 13.2.1995 a doposiaľ som absolvoval 30 odberov. Kým 
mi to zdravie dovolí, budem s touto aktivitou pokračovať. 
Chcel by som dosiahnuť aspoň 50 odberov“. Pán Andrej by 
uvítal väčšiu motiváciu mladých začínajúcich dobrovoľníkov 
zo strany rôznych inštitúcií, napríklad formou poskytovania 
nejakých vitamínov. „V minulosti sme niečo také zažili aj my, 
starší darcovia a sme tu doteraz, aj keď sú tieto výhody dávno 
zrušené. Vo všeobecnosti je známe, že dobrovoľníkov je stále 
nedostatok a neustále počujeme, že Červený kríž vyzýva pri 
rôznych príležitostiach ako je napríklad Valentínska kvapka krvi 
o darovanie. Ja sám mám z darovania krvi dobrý pocit, že som 
niekomu pomohol a na druhej strane viem, že tá moja krv je 
v poriadku“. 

Marek Homola, 41 rokov, s manželkou majú tri 
školopovinné deti Adrianu, Patrika a Tomáša. Keďže p. Homola 
pracuje ako elektrotechnik a je SZČO nemá veľa času na 
záľuby, avšak, ak mu nejaký voľný čas zostane, rád sa venuje 
napríklad plávaniu. Bezpríspevkovým darcom krvi je od roku 
1989 a absolvoval už približne 52 odberov. K darovaniu krvi ho 
motivoval dobrý pocit, že môže pomôcť druhým a postupne 
už išlo o akúsi tradíciu. Pán Homola je držiteľom zlatej plakety 
profesora MUDr. Jana Janského. „Vždy, keď je to možné, sa 
zúčastňujem odberu krvi priamo v našej obci a považujem to 
za veľmi pozitívne, pretože môžem krv darovať priamo v mieste 
bydliska a nemusím cestovať do nemocnice“, –hovorí Marek 
Homola. 

pripravila: Bc. Andrea Hlavačková
(Chcem poďakovať všetkým darcom krvi a zároveň všetkým 

obyvateľom našej obce v mene Miestneho spolku  
SČK Mojzesovo popriať krásne prežitie leta.)

Osobnosti Mojzesova, ktoré si takéto titulovanie plne zaslúžia: 
sú totiž mnohonásobnými darcami krvi. Ďakujeme Vám!

Naše Mojzesovo8



Spoločenský život, kultúra, šport, 
ale aj ďalšie užitočné akcie, môžu 
v Mojzesove fungovať aj vďaka 
pomoci, podpore a sponzorstvu 
mnohých mojzesovských 
podnikateľov. Jednou z firiem, 
ktoré sú vždy po ruke a teda veľmi 
obci pomáhajú – je spoločnosť 
WIKUS, s.r.o., pána majiteľa Braňa 
Zlatinského. Nasledujúci rozhovor 
je tak – (ako v minulom čísle s p. 
Teplanom) – venovaný ďalšiemu 
podnikateľovi v Mojzesove, 
a ktorému aj takouto formou chce 
vedenie obce – v zastúpení pána 
starostu zo srdca poďakovať za 
ústretové správanie a pomoc obci. 
o Pán Zlatinský, kedy ste sa 
rozhodli vydať sa na súkromnú 
dráhu, aká bola motivácia pre 
podnikanie, pretože – povedzme si otvorene, tento chlebíček je dnes 
veľmi zložitý a nevyspytateľný...? Čo ste robili predtým?
- To nebolo ani rozhodnutie ísť podnikať, ale dá sa povedať, že som nemal 
inú možnosť. V tom čase som pracoval vo firme v Nových Zámkoch, kde 
som vlastne robil to isté s čím robím dodnes. V roku 1999 sa majiteľ firmy  
WIKUS CZ s.r.o.  rozhodol zmeniť partnera na Slovensku, a tak ma oslovil 
s ponukou, či to neskúsim  a budem vlastne pokračovať v tej istej práci. 
Dostal som hodinu na rozmyslenie, 3 mesiace skúšobnej doby a... vlastne 
pokračujeme dodnes. Ak by som ponuku nezobral, tak by som asi stratil 
prácu v Nových Zámkoch, aj s mojimi kolegami, ktorí tak pracujú dodnes 
so mnou. Takže vznikla firma WIKUS SK s.r.o., mal som vtedy 23 rokov.
o Keď by ste mali opätovne rozhodnúť, či ísť podnikať, alebo nie – aké 
by bolo Vaše rozhodnutie?
- No to je ťažká otázka. Dnes, keď mám 36 rokov, tak by som možno nad 
tým viac rozmýšľal. Niekedy hovorím, že by som už nikdy nezačal, ale 
s určitosťou Vám môžem povedať, že s tými ľuďmi, s ktorými som začínal 
a robím s nimi dones, by som začal  pokojne ešte raz.
o Predstavte Vašu firmu, pán Zlatinský, náplň pracovnej činnosti, 
rozsah, škálu služieb a prác...
- Naša firma, ako jediná na Slovensku, sa zaoberá zváraním a predajom 
pílových pásov na rezanie kovov a dreva. Dodávame stroje a technológie na 
rezanie kovov a dreva, nástroje, pílové pásy, pílové kotúče na rezanie kovov, 
robíme servis a poradenskú činnosť v oblasti rezania kovov, a to prakticky 
pre 2500 firiem strojárskeho, stavebného a iného zamerania na slovenskom 
trhu. WIKUS SK s.r.o., Mojzesovo č.d. 316, 941 04, Mojzesovo,035/6578 
308,www.wikus.sk,wikus@wikus.sk
o Ste jedným z dôležitých sponzorov obce Mojzesovo. Prečo 
nepodceňujete túto oblasť a rozhodli ste sa takto naozaj veľmi ústretovo 
pomáhať obci?
- Ja si myslím, že netreba riešiť, prečo pomáham. Niekto pomáha, 
niekto nie, je to každého osobné rozhodnutie. Pokiaľ budú pomáhať 
všetci  koľko môžu, bude lepšia kultúra, lepší šport, budú sa v obci konať 
akcie. A pomocou teraz nemyslím len  tú finančnú. Niekedy by stačilo 
„ponúknuť“ a  použiť ruky a nohy.

o Dnes veľa bežných ľudí stále má nedobré názory 
na postavenie podnikateľov. Na druhej strane, 
mnohokrát si to robia aj samotní súkromní 
podnikatelia – nefér správaním, neplnením si 
záväzkov, neplatením faktúr, či nevyplácaním 
miezd. Ako Vy hodnotíte takéto prejavy a takéto 
hodnotenia?
- Na Slovensku je bohužiaľ veľa takýchto, 
v úvodzovkách, podnikateľov. S určitosťou to 
ale  nie je prípad našej firmy a myslím si, že to 
nie je prípad  ani ostatných podnikateľov v obci. 
Je mi  v podstate jedno, ako ma hodnotia ostatní 
ľudia a aké majú na mňa názory. Ten, kto ma 
pozná, tak vie,  že som korektný človek a za celú 
dobu podnikania od nás neodišiel ešte ani jeden  
kmeňový, či externý zamestnanec. A to možno 
hovorí za všetko.

o Ste spokojný vo svojej obci? Alebo ste niekedy rozmýšľali aj nad 
odsťahovaním?
- V obci som spokojný a nikdy  som ani len neuvažoval, že sa presťahujem 
niekde inam. Ja vždy, keď môžem, všade robím obci reklamu a keď 
sa ma niekto spýta odkiaľ som, tak nikdy nepoviem, že od Šurian, ale 
z Mojzesova. Ja sa nehanbím za to, odkiaľ som.
o Čo by ste si želali vylepšiť v Mojzesove, zmeniť, zmodernizovať, ako 
jej občan?
- Toho je strašne veľa,  ale bohužiaľ sú na to treba nemalé finančné 
prostriedky. Treba doriešiť materskú škôlku a tu si neodpustím poznámku. 
Škôlka je majetkom cirkvi. Cirkev opravuje faru, kostol, a  tak sa pýtam, 
prečo sa neopraví aj škôlka, ktorá je v havarijnom stave a platí sa za ňu 
cirkvi  prenájom. Nie som proti tomu, aby sa zbierkami opravil kostol, 
ktorý to momentálne možno tak nepotrebuje ako materská škôlka, kde 
malým deťom padá omietka na hlavu. U mňa by prioritou číslo jedna bola 
určite materská škôlka. A preto  by som položil otázku:  Mojzesovčania, 
ste ochotní sa poskladať aj na opravu materskej škôlky? Taktiež treba 
určite opraviť a zmodernizovať kultúrny dom. Územný plán obce, ktorý 
sa už realizuje, dokončiť rekonštrukciu potrebuje aj základná škola, 
či „medializované WC“, ale v dezolátnom stave je aj telocvičňa. Treba 
určite doriešiť kanalizáciu, ale tých vecí je strašne veľa a myslím si, že 
starosta s poslancami na tom usilovne pracujú a treba im dať čas. Myslím 
si, že to vedú správnym smerom. A na záver, ak dovolíte, chcem touto 
cestou  poďakovať všetkým mojim kolegom vo firme WIKUS SK s.r.o. Bez 
ich pomoci a podpory  by som  dnes nebol s firmou  tam, kde som. 

otázky: redakcia

„V našej obci treba doriešiť veľa vecí, ale starosta s poslancami na nich 
usilovne pracujú, preto im treba dať čas, pretože si myslím, že to vedú 
správnym smerom“,- hovorí Braňo Zlatinský.

WIKUS SK s.r.o., 
Mojzesovo č.d. 316, 941 04, Mojzesovo, 

Tel.: 035/6578 308, 
www.wikus.sk,   wikus@wikus.sk

 Podnikatelia a sponzori obce: 

„Naše Mojzesovo“, časopis občanov Mojzesova, vydáva – OBEC MOJZESOVO, 
Adresa: č. 494; 941 04 Mojzesovo; Tel.: 035/6578194; Fax: 035/6506410

registrované Ministerstvom kultúry SR pod č.: EV4514/12
Redakcia časopisu: Ing. Jozef Čunderlík - starosta obce, Tatiana Martišová - poslankyňa obce, 
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o Marián Mandúch je 
známou osobnosťou 
v Mojzesove – veď je 
umeleckým fotografom. 
A práve vďaka svojej práci je 
známy aj v iných končinách 
regiónu, či Slovenska. 
Nechajme však hovoriť 
jeho. Kedy sa vlastne u Vás 
objavil talent vytvárať 
fotografie, fotografovať 
realitu, okolie...?
- Fotografovať som začal 
ako 14 -ročný. Predtým som 
vymenil môj prvý fotoaparát 

„Pionier“ za futbalovú loptu. Po čase mi však chýbal, tak som si 
obstaral ďalší. Prvé inšpirácie boli zachytiť mojich príbuzných 
a známych.  Ako študent na Gymnáziu v Nitre som mal už 
svoju prvú autorskú výstavku na chodbe gymnázia. Mal som 
vybavenú fotokomoru, tak som neustále fotil a zväčšoval fotky. 
Na Slovensku sa umelecká fotografia na úrovni vysokoškolskej 
v tom čase nedala študovať, tak som popri fotografovaní 
vyštudoval vysokú školu elektrotechnickú. Po jej ukončení a 
ukončení základnej vojenskej služby na výstave v Piešťanoch, 
kde som pracoval, ma oslovil pedagóg z Inštitútu výtvarnej 
fotografie v Prahe, aby som sa prihlásil na prijímačky. Na 

základe predstavených prác som bol jeden z desiatich Slovákov 
vybratý na štúdium, ktoré som aj nakoniec úspešne ukončil.
o Nie je fotografovanie ako fotografovanie. Umelecká 
fotografia je formát náročnejší. Kedy sa začali u Vás tieto 
tendencie a čo vlastne stvárňujete, keďže fotografovia vždy 
majú aj nejaké tie „svoje“ priority, záujmy, ktoré ich oslovujú 
viac – ako ostatné...?
- Fotografiu ako umeleckú výpoveď v mojom prípade pokladám 
za poslanie. To nie je koníček, ktorý ma baví a robím to 
pokým ma to baví. Tak ako kňaz sa stáva kňazom naveky, tak 
nejak beriem fotografovanie. Nie je to len o bavení. Je to aj o 
zodpovednosti a povinnosti podeliť sa o krásu, ktorú vidím. 
Prednostne fotím krajinu a portréty, ale nevyhýbam sa ani iným 
druhom výtvarnej fotografie.
o Zúčastňujete sa aj súťaží, prezentácií, výstav? 
- Zúčastňujem sa aj na spoločných výstavách a súťažiach, kde 
som získal ocenenia.  Najviac si cením víťazstvo na Petzvalovom 
mapovom okruhu v roku 2003, kde sa celý rok vyberajú 
a hodnotia fotografie mnohými fotografmi a nakoniec sa 
sčítajú body. Autorských výstav mám za sebou vyše 50. Teraz 
vystavujem v minigalérii v Podhájskej.
o Aké sú Vaše ďalšie plány, smerovania?
- Mám rozrobené viaceré fotografické publikácie. 
Najzaujímavejšia je Muránska Zdychava- obec - lazy,  ktorú 
fotografujem už 15 rokov.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Marián Mandúch, umelecký fotograf z Mojzesova, 
má za sebou už 50 úspešných výstav svojich prác.

Mojzesovský ženský spevokol funguje na jedničku
Náš ženský spevácky zbor pozostáva zo siedmich žien a našej organistky. Spevokol vznikol v roku 
1975. Založila ho nebohá pani Jolika, nebohá pani Rozália Čajkovičová a ja (Mária Buranská). 
Náš trojčlenný spevokol sprevádzal zo začiatku pán František. Postupne sa popridávali ďalšie 
ženy- speváčky: Mária Teplanová, Mária Hlavačková, Helena Teplanová,  Anna Vančíková, Mária 
Výberčiová, Mária Vašeková. Neskôr s nami hrával na organe organista z vedľajšej dediny, pán Juraj 
Kosiba. V súčasnosti s nami spolupracuje organistka, PaedDr. Dominika Tuššová z Černíka. Hrá u 
nás už 15 rokov. Rady spievame na každej svätej omši, pohrebe, ale aj svadbe. Spievame pri rôznych 
príležitostiach. Sme na chórusi „taká jedna rodina“. Poznáme sa už dlhé roky, gratulujeme si navzá-
jom.  Snažíme sa, aby sme svojim spevom spestrili svätú omšu, spievame s láskou na chválu a česť 
božiu. Samozrejme nás podporuje náš pán farár, ktorého si veľmi vážime- PaedDr. Witold Braňka a 
ďakujeme mu za jeho podporu, nikdy nás nesklamal. Veľmi rady sa u neho stretávame pri rôznych 
príležitostiach. Vždy nás pekne prekvapí a poďakuje sa nám. Minulý rok sme spievali aj na obecných 
akciách- na adventných trhoch a v kostole sme mali Vianočný koncert. Nikdy sa nestalo, žeby v Mo-
jzesove bola svätá omša bez nás, bez spevu.  Aj keď nie sme všetky vždy na chórusi, snažíme sa, aby 

spev nechýbal ani na 
jednej svätej omši. Chodíme spolu na púte, ľudia 
oceňujú náš spev a vždy, keď je u nás pohreb a sú 
tu ľudia z vedľajších dedín, chvália nás za nádherný 
prejav. Samozrejme, stretli sme sa aj s negatívnymi 
reakciami, ale treba povedať, nie vždy je hlas, aký 
má byť, nie vždy funguje technika a najdôležitejšie 
je, že kto nič nerobí, ten nič nepokazí a my to nao-
zaj robíme s láskou a pre pána Boha a samozrejme, 
boli by sme rady,  keby sa k nám pridali aj iné ženy 
a spolu s nami oslavovali pána Boha.

pripravila: Mária Buranská (na snímke hore)
foto: PaedDr. Dominika Tuššová
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Rok 2011 
Zomreli 
Emil Lauro   9.8.2011
Rudolf Hajnovič   30.1.2011
Stanislava Nosianová     7.10.2011
Pavol Vašek   5.8.2011
Stanislav Hlavačka  25.6.2011
Emília Halásová  15.4.2011
František Výberčí  8.12.2011
Mária Halásová  6.2.2011
Viktória Štefániková  8.3.2011
Ján Zajíček   25.3.2011
Matilda Kajanovičová 27.11.2011
Imrich Máčik   26.11.2011 
Uzatvorili manželstvo  
Marek Macák – Mária Laciková 22.10.2011
Štefan Fusek – Mária Ďúranová 18.6.2011
Libor Tušš – Dominika Vengerová   6.8.2011
Július Krajčovič – Silvia Hromátková  3.9.2011
Michal Vacho – Michaela Chovancová 5.3.2011
Miroslav Buranský – Mgr. Zuzana Martišová   21.5.2011
Ľuboš Vašek – Kristína Melicharová 24.9.2011
Richard Bíreš – Viera Garaiová 
Narodili sa  
Lea Chorváthová 30.6.2011
Dominik Farbjak 13.6.2011
Vivien Hajnovičová 4.1.2011
Zoja Kuťková  27.6.2011
Matej Lontoš  18.5.2011
Damián Šimon 24.5.2011
Adrián Vacho  19.8.2011
Benjamín Valent 14.7.2011
Laura Vašeková 2.2.2011
Paulína Záhorcová 22.8.2011
Paulína Ligocká 9.10.2011
Peter Rupek  20.10.2011
Tomáš Gabriš  10.10.2011
Mária Fuseková 30.10.2011
Kristína Halásová 19.11.2011
Nina Batisová  23.11.2011
Sabina Balážová 13.5.2011
Eduard Buranský 11.1.2011
Timur Buranský 5.6.2011

ROK  2012 
Zomreli 
Jozef Hlavačka  26.5.2012
Etela Mrnuštíková  4.3.2012
Melánia Chovancová  2.3.2012
Ján Teplan   26.1.2012
Mária Kajanovičová  22.1.2012
Štefan Chovan  1.6.2012
Mária Kreháková  3.3.2012 
Uzavreli manželstvo 
Roman Valkovič – Erika Laurová  7.1.2012
Miroslav Hlavačka – Lívia TÖKÖLYOVÁ  21.4.2012
Mário Búda – Ivana Mikulcová  5.5.2012
Miroslav Bilický – Silvia Hlavačková 7.1.2012
Ladislav Líška – Monika Štefániková 21.4.2012 
Narodili sa 
Nina Laurová  19.5.2012
Tobias Hudec  18.5.2012
Simeon Stuchlý 24.2.2012
Viktória Štefániková  15.2.2012
Matej Bršel  8.2.2012
Matej Buranský 30.3.2012
Matej Pečimúth 7.4.2012  

pripravila: Alena Smutná

Spoločenská kronika

Slovenský orol je spoločenskou organizáciou, ktorá má veľmi slušné 
fungovanie aj v  Mojzesove. Opýtali sme sa preto p. Štefana Laura – 
predsedu – na pár otázok. 
o Pán predseda, keď by ste mali zhodnotiť Vašu organizáciu, jej aktivity, 
najmä v posledných rokoch, čo by ste povedali? 
- Veľmi jednoducho opíšem naše aktivity: pomáhame pri každoročnom 
dni pre deti, pomáhame  spoluúčastníkom s prípravou disciplín a sami aj 
niektoré organizujeme, ďalšou aktivitou, pri ktorej veľmi radi pomôžeme je 
1. máj - hlavne pri jeho stavaní a vyzdobovaní, veľmi radi sa zúčastňujeme 
pri rybárskych pretekoch pre deti, minulý rok sme pomáhali vysádzať 
stromčeky okolo našich vinohradov a bane, zúčastňujeme sa na brigádach 
potrebných pre skrášlenie obce, pomáhame pri mikulášskej akcii, kde 
rozdávame deťom balíčky a prezlečení za čertov a mikulášov ich plašíme, 
veľmi radi pomôžeme pri ktorejkoľvek akcii, o ktorú nás náš pán starosta 
požiada a  odmenou za túto výpomoc máme dotáciu od obce a  plynulé 
a  jednoduché fungovanie našej posilňovne a ešte pripíšem niečo o  našej 
organizácii v  našej dedine a  v  okolí nenájdete žiadnu inú organizáciu 
fungovať tak, ako fungujeme my ☺ všetko si budujeme a  začínali sme 
v starej špinavej izbičke, z ktorej sme vybudovali multifunkčné  zariadenie 
ako pre deti, dospelých, tak pre všetkých, ktorí majú chuť si zašportovať 
a urobiť niečo so sebou. Ešte poslednú vec pripomeniem, že pod hlavičkou 
Slovenského orla v  Mojzesove sme vybudovali ďalšiu organizáciu, ktorá 
vymýšľa a vybavuje turistiku pre občanov, ktorí majú záujem, vyzbierajú sa 
peniaze, objedná sa autobus, vyberie sa trasa a ide sa na túru ☺.
o Ktorých Vašich členov by ste zvlášť vyzdvihli, pochválili?
- Keď sa bavíme o  vyzdvihnutí   členov, chcel by som pochváliť nášho 
člena Tomáša Hlavačku,  ktorý za svoje dlhé a  tvrdé roky práce si u mňa 
osobne vybudoval rešpekt, on prišiel vlastne ako úplne prvý s  nápadom 
urobiť v  našej dedine posilňovňu a  dokonca je držiteľom prvého stupňa 
trénerského kurzu, na vyzdvihnutie sú aj členovia, ktorí sa aktívne zapájajú 
do brigád a pri akejkoľvek pomoci nebudem menovať, je ich viacero. Chcem 
pochváliť Simonku Abrmanovú, ktorá neustále veľmi kreatívne   vymýšľa 
ako spestriť našu posilňovňu, pretože určite si viete predstaviť ako to vyzerá, 
keď tam cvičí 40 chlapov, ktorých zaujímajú len činky, toto dievča tam 
prinieslo veľký kus seba, spestrila nám posilňovňu motivačnými výrokmi, 
ktoré každého, aj keď už je na pokraji svojich síl, posúvajú ďalej.
o Čo plánujete vo svojej činnosti v druhom polroku tohto roka?
-  V  druhom polroku našej činnosti plánujeme zase o  niečo rozšíriť našu 
ponuku, to znamená,  nakúpiť nové náčinie, aby ten šport bol aj spestrený, 
aby sme z  toho vedeli urobiť aj zábavu a  nielen tvrdú drinu, chceme 
ďalej pokračovať, prosperovať a  menšie ciele si ani len nedávame, buď to 
„dokopeme“ čo najvyššie, alebo budeme „malé zapadákovo“, o ktoré nikto 
ani nezakopne, ale to sa nám nestane ☺. Pomáhať dedine v tom, o čo nás 
bude žiadať a v jednoduchosti napísať: chceme RÁSŤ!ň

 pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Slovenský orol v Mojzesove sa 
nechce „zakopať“, práve naopak 
– chce rozširovať svoju činnosť, 

naďalej obci pomáhať a neustále, 
ako organizácia, rásť.
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Prečo klesá záujem žiakov o futbal?
Po ukončení sezóny MO ŽIACI A 2011/2012 skončili 
žiaci Mojzesova na piatom mieste. Oproti minulému 
ročníku si pohoršili o dve miesta. V žiackom mužstve 
hrajú aj dievčatá a hráči zo susednej obce Úľany nad 
Žitavou. Najlepším strelcom sezóny bol Maximil-
ián Kotlár s počtom gólov 22. Tréner Ján Mokráš 
nehodnotí sezónu najlepšie. Záujem žiakov o futbal 
začal klesať. Na jeden zápas nemohli vycestovať pre 
nedostatočný počet hráčov a nízku účasť zaznamenal 
aj na tréningoch. Nič žiakov nemotivuje k tomu, aby 
si prišli zahrať futbal. Existencia žiackeho mužstva v 
Mojzesove pri takomto záujme žiakov je dosť nejasná.

 - slovák -

Po zimnej prestávke sa v našej obci opäť rozbehla jarná časť vo fut-
bale. Mužstvo dospelých odohralo počas zimnej prípravy niekoľko 
prípravných zápasov, z ktorých jeden vyhralo proti Lipovej 4:3, jeden 
remizovalo proti Trávnici 3:3 a dvakrát prehralo proti Mojmírovciam 
2:4 a Novej Vsi nad Žitavou 3:4. Koncom marca sa začala jarná časť 
sezóny 2011/2012. A naše mužstvo po nie dobre rozbehnutej jesen-
nej časti, keď zimovalo na 11. mieste, hralo v spodnej časti tabuľky o 
udržanie sa v majstrovstvách oblasti až do posledných kôl. Po veľkých 
bojoch si mužstvo dospelých zabezpečilo účasť v majstrovstvách 
oblasti aj v nasledujúcej sezóne, v ktorej chceme dať príležitosť hlavne 
mladým hráčom. V sezóne 2011/2012 skončilo mužstvo dospelých na 
12. mieste. Odohralo 26 zápasov, z ktorých 6 vyhralo, 5 remizovalo a 
15 prehralo pri skóre 45:78. Najlepším strelcom bol Marián Hoppan s 
23 gólmi. Počas letnej prestávky v rámci letnej prípravy pripravuje náš 
futbalový klub v spolupráci s obecným úradom a sponzormi 2. ročník 

futbalového turnaja Memoriál Andreja Vašeka a Petra Kajanoviča, 
ktorý sa uskutoční 14. júla na futbalovom ihrisku so začiatkom o 13.30 
hod., za účasti týchto mužstiev: OŠK Mojzesovo, TJ Lokomotíva Úľany 
nad Žitavou, OFK Maňa a 1.FC Černík. Mužstvo dorastu počas zimnej 
prípravy odohralo prípravné zápasy na domácom ihrisku proti Pa-
lárikovu – prehralo 1:3, s Kmeťovom prehralo 1:2 a so staršími žiakmi 
Šurian remizovalo 1:1. Sezónu 2011/2012 ukončilo mužstvo dorastu 
na solídnom 6. mieste. Odohralo 22 zápasov, z ktorých 12 vyhralo, 1 
remizovalo a 9 prehralo pri skóre 55:41. Najlepším strelcom bol Filip 
Chovanec so 14 gólmi. Ďalší ročník súťaže bude určite náročnejší, 
nakoľko 6 chlapcov končí v doraste kvôli dorasteneckému veku a zo 
žiackeho mužstva prechádzajú do dorastu len dvaja hráči. Trénerom 
mužstva dorastu je Maroš Slovák.

pripravil: Ľuboš Slovák   

Najlepším strelcom vo futbalovom mužstve dospelých  
v Mojzesove je Marián Hoppan, v doraste Filip Chovanec.

Opätovná ponuka bytov pre občanov, mladé rodiny, ale aj slobodných, osamelých, či dôchodcov.  
 
Naša obec po dohovore so súkromným investorom má možnosť povoliť výstavbu bytového domu /
bytových domov/v našej obci.  Počet bytov a aj výstavba bytových domov bude teda závisieť od 
záujmu občanov. Ponúkame Vám možnosť prejaviť záujem - vybrať a zazmluvniť si byt v plánovanom 
bytovom dome v našej obci. V prípade nových bytov nerobia ani banky problémy pri vybavovaní si 
výhodnejších hypotekárnych úverov.
Podľa predloženého vzorového projektu - na prízemí sú byty pre imobilných – jednoizbový byt, dve 
garsónky, dvojizbový byt a technické zázemie, na 1.a 2.poschodí sú dve garsónky a dva dvojizbové 
byty. /podľa potreby a záujmu občanov môžu byť byty v prevedení:  garsónky, jednoizbové, 
dvojizbové a trojizbové/
Dispozičné riešenie stavby je rozdelené okolo jedného vstupu do objektu. Navrhované byty 
sú prístupné zalomeným železobetónovým schodiskom. Na prízemí je navrhované zázemie bytov 
a odkladací priestor na bicykle a kočíky. Bytový dom má samostatné plynové kotle.
Byty na druhom a treťom poschodí majú balkóny. 
Všetky zvislé obvodové konštrukcie nadstavby sú navrhnuté z tvárnic YTONG hrúbka 300 mm, a sú po 
obvode zateplené. Nosné prvky skeletu sú železobetónové./alternatíva hrubej stavby z YTONGU je 
systém liaporpanel/
Základné ceny bytov tohto bytového domu:                
garsónka        - 27,25m2 a balkón 0,81m2      - 25 000eur
dvojizbový byt  - 53,59m2 a balkón 10,19m2     - 45 000eur
jednoizbový byt - 39m2 a balkón 10,2m2         - 35 000eur
trojizbový byt  - 63,5m2 a balkón 10,2m2       - 49 000eur
V cene vybavenia bytov je štandard: – plastové okná, elektrina, plyn, voda, kúpeľňa 
s vaňou, keramickým umývadlom, keramickou dlažbou, pákové batérie, toaleta s WC kombi 
a keramickou dlažbou, dvere so zárubňami, príprava na kuchyňu, plávajúca podlaha, ústredné 
kúrenie plynové s vlastným kotlom  /ostatné vybavenie podľa dohody/,parkovacie miesta podľa 
počtu bytov a upravené okolie bytového domu.
Investor pre záujemcov zabezpečí bankové hypotekárne zdroje.
Na základe dostatočného záujmu občanov, ktorí zároveň splnia  potrebné podmienky, investor 
zabezpečí na vlastné náklady projektovú dokumentáciu a po stavebnom povolení spustí výstavbu 
bytového domu. Bývať vo svojom je predsa len efektívnejšie ako bývať v prenájmoch, alebo „tlačiť 
sa“ s ďalšími rodinnými príslušníkmi, generáciami v spoločnej domácnosti.

- vedenie obce -
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