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„Je toho dosť, čo by sme ešte tento rok chceli stihnúť“,  
hovorí Ing. Jozef Čunderlík, starosta Mojzesova.

o Čo všetko sa od 
posledného vydania 
časopisu udialo?
- V prvom rade by som 
chcel spomenúť kompletnú 
rekonštrukciu interiéru 
a vybavenie telocvične 
našej ZŠ Mojzesovo 
– Černík. Samotná 
rekonštrukcia pozostávala 
z kompletnej výmeny 
celej elektroinštalácie 
v budove, z odstránenia 
havarijného stavu sociálnych 

zariadení a šatní, úplne 
nového rozvodu vody 
a kanalizácie, ktorá sa 
napájala až do vonkajšej 
kanalizačnej šachty. Na túto 
rekonštrukciu obec získala 
dotáciu z ministerstva 
školstva vo výške 35 972,- 
€. Riaditeľ základnej školy 
Mgr. Stanislav Petráš 
zmodernizoval samotný 
interiér telocvične, vymenil 
starý drevený obklad 
stien za moderný farebný 
laminovaný obklad a doplnil 
športové vybavenie.  Môžem 
konštatovať, že vnútorné 
priestory telocvične sú 
dokonale zrekonštruované. 
Ďalším kúskom, ktorým 
sa môže škola pochváliť, 
je vybudovanie športovo-
tanečnej miestnosti. Aby sme 
čo najviac minimalizovali 
náklady pri vybudovaní  
chodníkov v základnej škole, 
prijal som do pracovného 

pomeru začiatkom apríla 

pána Františka Tökelyho. 

S pomocou školníka p. 

Zradulu, údržbára obce p. 

Mokráša a našich verejno-

prospešných zamestnancov, 

položili v areáli našej školy 

až 950 m2 zámkovej dlažby. 
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Vynovené sprchy v telocvični

Hala telocvične počas rekonštrukcie

Vynovená hala telocvične

Prístrešok na ihrisku počas prác

Asfaltovanie hlavnej cesty + vjazd pre autobus pri škole



Na túto akciu prispelo rovnakým 
dielom aj vedenie základnej školy. Pre 
našich malých škôlkárov sme v areáli 
Materskej školy Vlnka vybudovali 
asfaltové „dopravné ihrisko“. Celková 
výška investície bola 1950,- €, z toho 

nám prispel Ing. Ján Teplan sumou 
1000,-€, za čo mu nesmierne ďakujeme. 
Z Nitrianskeho samosprávneho kraja 
obec získala dotáciu na športové 
podujatia vo výške 1000,- €. Ďalšou 
našou veľkou investíciou bolo 

vybudovanie prístrešku na futbalovom 
ihrisku. Tu plánujeme usporadúvať 
rôzne kultúrne a spoločenské 
podujatia, ako napríklad Obecné 
slávnosti, MDD, futbalové turnaje, 
... Tu obec preinvestovala 26 900,-€. 

Na športové podujatia 
dostala obec z Nitrianskeho 
samosprávneho kraja 
1000,- €. Ďalej sme spoločne 
so základnou školou dali 
vyasfaltovať vjazd pre 
autobus pred ZŠ a vjazd 
k jedálni ZŠ v hodnote 
4500,-€.
 o Na čo sa môžeme tešiť 
v blízkej budúcnosti, čo 
máte rozpracované?
- Momentálne máme 
podanú žiadosť na Úrad 
vlády na zateplenie 
telocvične, v štádiu riešenia 
sú aj projekty na skrášlenie 
areálu, teda výsadby zelene 
v základnej škole, ďalej 
projekty na vybudovanie 
modernej školskej knižnice 
s dôrazom na nábytok aj 
knižný fond, florbalové 
vybavenie. Na ministerstvo 
pôdohospodárstva 
(Eurofondy) sme smerovali 
žiadosť na zriadenie 
počítačovej a jazykovej 
učebne.
Ďalej budeme riešiť 
zateplenie obecného úradu 
cez ministerstvo financií 
a pripravujeme Zberný dvor. 
Je to veľmi zdĺhavý proces. 
Riešime vybudovanie 
miestneho zdravotného 
strediska – investícia 
je v štádiu projektovej 
dokumentácie. Taktiež tento 
rok plánujeme postaviť 
prístrešok pri sv. Urbanovi 
na viniciach, na ktorý 
sme z Cedronu dostali na 
čiastočné uhradenie 1050,-€.
„Je toho dosť, čo by sme tento 

rok chceli stihnúť, snáď sa nám 
to v plnej miere aj podarí!“ 

dodal pán starosta Ing. Jozef 
Čunderlík na záver. 

pýtala sa:  
Ing. Michaela Vašeková

 

 

Vás pozýva 

na denný letný tábor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre koho: deti od 6 do 15 rokov 

Kedy: od 17. júla do 21. júla 2017 v čase od 9:00 – 16:00 
hod. (stravovanie zabezpečené). 

Bližšie informácie o priebehu tábora a prihlasovanie detí : 

Ing. Michaela Vašeková 0907 051 986,  

Mária Hlavačková 0907 723 511 
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Mama je tá, ktorá môže nahradiť 
všetkých, ale ju nedokáže 
nikto. Mamy sú dôležitou, 
ba priam  neodmysliteľnou 
súčasťou našich životov. A 
preto si každoročne sviatok 
našich drahých mamičiek a 
babičiek pripomíname s malými 
škôlkármi v MŠ Vlnka a žiakmi 
ZŠ Mojzesovo – Černík. 
Na začiatku mali naši najmenší 
prichystaný veľmi bohatý 
a milý program, na ktorý 
sa veľmi poctivo a dlho 
pripravovali. Všetci si to veľmi 
užili a neskutočne sa tešili. Po 
vystúpení odovzdali detičky 
svojim mamičkám kvetinky ako 
poďakovanie za lásku.     
Po programe škôlkárov, 
nasledovalo vystúpenie 
našich žiakov zo základnej 
školy. Rodičia sa presunuli do 
telocvične, kde sa podujatie 

ku Dňu matiek konalo. Žiaci 
si spolu s učiteľmi pripravili 
naozaj veľmi pestrý kultúrny 
program. Na úvod predviedol 
folklórny súbor Bablnka 
spevácke a tanečné talenty 
našich žiakov. Dobrú náladu 
rozprúdili tanečné vystúpenia 
tretiačok s pomponmi, veselí 
vodníci a mandarinky Darinky. 
Dojemné a s láskou prednesené 
básne mamičkám recitovali 
druháci. Veľký úspech mala 
vtipná divadelná scénka, ktorú 
predviedli herecky nadaní 
deviataci a ôsmaci. Jazykové 
okienko s humornými slovami 
z mojzesovského nárečia 
prekladali do spisovnej 
slovenčiny šikovní piataci. 
Slávnostný program ukončili 
spoločnou piesňou venovanou 
mamičkám a babičkám žiaci 
školského klubu detí.. V tento 

výnimočný deň dostali hostia 
na pamiatku od žiakov aj malé 
darčeky.
Celý tento deň sa niesol v 
duchu radosti, pohody a 
príjemnej atmosféry. Všetkým 

deťom, mamičkám, babičkám 
a rodinným príslušníkom 
ďakujeme za hojnú účasť a 
tešíme sa na ďalšie spoločné 
stretnutia!   

- Vašeková -

Každoročné milé stretnutie 
bývalých i súčasných učiteľov 
našej školy napovie, že zážitky z 
vyučovania večne napĺňajú naše 
životy. V tomto roku sa tento 
sviatok neniesol len v duchu 
spomínania, ale i porovnávania. 
Naši starší kolegovia si so 
záujmom, a možno i so štipkou 
závisti, pozreli všetko, čo 
súčasná škola ponúka. Veď 
ako spomínajú, oni začínali iba 
s kriedou a čiernou tabuľou, 
nemali žiadne pomôcky, 
moderné tablety, interaktívne 
tabule.  
Šikovní prváci skúsených 
učiteľov privítali a ukázali 
im, čo sa už za tých sedem 
mesiacov v škole naučili, a svoje 
majstrovstvo s využívaním 
moderných technológií 
predviedli na otvorenej hodine 
štvrtáci. 

„Toto už nie je tá škola, v 
ktorej sme učili,“ takto sa 
mnohí vyjadrovali. Škola 
prešla výraznou pozitívnou 
zmenou, či už v interiéri alebo 
aj vo vonkajších priestoroch. 
Možno si spomínajú na svoju 

poslednú triedu a zafixovali 
sa im zožltnuté obrazy, lavice, 
ktoré bolo potrebné neustále 
natierať a opravovať.  Dnes 
všetko dýcha novotou. Len deti, 
ktoré chodili do školy vtedy i 
teraz, ostali deťmi – veselými, 

hravými, s milým úsmevom, 
keď sú odmenené pochvalou či 
dobrou známkou. A platí to aj o 
tých druhých – trošku lenivých, 
neporiadnych. 
Na obednom stretnutí 
pedagógov základnej školy 

Deň matiek deti z Mojzesova naozaj pekne zvládli

Deň učiteľov si v Mojzesove pripomínajú každý rok
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V roku 1959 som ako 18-ročná 
začala učiť na Osemročnej škole 
v Černíku (terajšia materská 
škola v Černíku). Riaditeľom 
školy bol Ondrej Hatala, 
zástupcom Jozef Mikulec a 
od 6. ročníka k nám chodili aj 
žiaci z Vinodolu a  Mojzesova, 
kde bola Národná škola pre 
1.-5. ročník. Keďže žiakov 
pribúdalo, predstavitelia obce 
a školy sa začali vážne zaoberať 
myšlienkou na výstavbu novej 
školy. Tá sa po ťahaniciach o 
jej umiestnenie a názov začala 
stavať v roku 1964 a funguje 
do dnes tak ako ju všetci 
poznáme a vidíme. Riaditeľom 
sa  stal Ferko Formánek, ktorý 
pre školu žil telom a dušou. 
Pre školu urobil veľmi veľa a 
odrážalo sa to aj na nálade v 
učiteľskom kolektíve. My sme 
neboli vlastne kolektív, my sme 
boli ako rodina, v ktorej panuje 
súhra a porozumenie. Zažívali 
sme počas prestávok rôzne 
„srandy“. Spomínam si na jednu 
oblievačku, kedy nás kolegovia 
obliali a potom Ferko prikázal 
školníkovi, aby zastavil  vodu. 
My ženy sme sa ale vynašli. 
Keďže to bolo po dni učiteľov, 
vo vázach ešte boli kvety, obliali 
sme mužov tou zazelenanou 
vodou. Kopec zábavy sme 
zažívali aj na výletoch. So žiakmi 
sme veľa cestovali, často aj do 
zahraničia. Chceli sme, aby sa 
aj deti z malých dedín dostali 
do sveta a rozširovali si svoj 
obzor. Na jednom výlete sme 
bývali priamo oproti vchodu do 
jaskyne Domica. Dvaja ockovia 
(často aj rodičia chodievali s 
nami) si prehodili cez seba biele 
posteľné plachty, stali si nad ten 
vchod a odspodu ich osvetľovali 
ich synovia. To ste mali počuť 
ten krik a jačanie od strachu, 
keď naše deti uvideli týchto 
„duchov“. A neboli to nejaké 

malé deti, ale veľkí deviataci! 
Ale škola nežila len zábavou, 
vzdelávací proces bol na 
vysokej úrovni. Mali sme veľmi 
bohatú mimoškolskú činnosť. 
Na cca 300 žiakov pracovalo na 
škole vyše 20 krúžkov. Väčšina 
bola svojou činnosťou veľmi 
úspešná nielen na miestnej, 
ale aj krajskej či celonárodnej 
úrovni. Spomeniem aspoň tie 
najúspešnejšie: telovýchovný 

krúžok (p.uč. Vašek, Foltín), 
divadelný (p.uč. Janošková), 
recitačný (p.uč. Hrbatá, 
Šebíková), zdravotnícky (ja a 
p.uč. Janošková) a aj vynikajúci 
spevácky zbor sme mali, ktorý 
viedla kolegyňa Ružanská. Za 
svoje úspechy na súťažiach bolo 
päť našich žiakov na pobyte vo 
Fínsku, čo za socializmu bola 
rarita. Okrem krúžkov sme so 
žiakmi nacvičovali programy 
a zapájali sa do bohatého 
kultúrno-spoločenského života 
v oboch obciach. Organizovali 
sme tanečné kurzy a rodičovské 
zábavy, aby sme upevňovali 
vzťahy s rodičmi. Osobne 
som mala také svoje učiteľské 
krédo: „Vzdelaného a slušného 
človeka vychová iba dobrý 

vzťah: učiteľ – žiak, učiteľ – 
rodič a rodič – dieťa.“ A podľa 
tohto trojuholníka sa nám to 
aj darilo. Naši žiaci sa úspešne 
zúčastňovali na predmetových 
olympiádach a rôznych 
súťažiach. Dôkazom toho, že 
sme ich dobre pripravili na život, 
je veľmi veľa vysokoškolsky 
vzdelaných bývalých žiakov 
s úspešnou kariérou, ktorých 
stretávam na stretávkach. Veľmi 

sa teším, keď ma pozvú moje 
bývalé triedy. Neviem či je to 
aj teraz tak, ale my triedne 
učiteľky sme boli ich druhé 
mamy. A ako každú mamu, aj 
mňa zaujíma akou cestou jej 
dieťa kráča. Ja nikdy nemôžem 
povedať kedy sa vrátim domov 
z nákupov, alebo od lekára. 
Lebo takmer vždy a všade 
stretnem bývalých žiakov a tí 
sa mi na 90% prihovoria. Takže 
viac-menej mám ich životy 
zmapované. A pritom často ide 
o žiakov, ktorí sú takmer moji 
rovesníci, pretože moji žiaci boli 
odo mňa iba o 2 roky mladší. 
Aprobáciu prírodopis – zemepis 
som totiž študovala diaľkovo. 
Neskôr som učila aj chémiu a 
vlastne všetko, čo bolo treba 

učiť. A toto je na tejto profesii 
krásne. Nielenže formujete deti, 
ktoré sú ako suchá špongia 
a priam nasávajú vedomosti, 
ale aj sami si rozširujete obzor. 
Páčila sa mi aj pozícia výchovnej 
poradkyne. Len si predstavte, 
koľkým deťom som ovplyvnila 
ich život, keď som im radila 
pri výbere školy a povolania. 
Po príchode demokracie sa 
riaditeľkou stala Elenka Puková 
a ja jej zástupkyňou. Keďže 
som učila v oboch režimoch a 
môžem porovnávať, voľakedy 
bolo radosť učiť. Deti boli 
poslušnejšie, skromnejšie, 
nepoužívali vulgarizmy, 
dvojka zo správania bola 
niečo ojedinelé, učitelia boli 
autoritami a rodičia chodili na 
schôdzky takmer všetci! Dnes 
sú síce deti sebavedomejšie, 
no chýba im úcta a pokora. 
Ale ako hovoria filozofi, v 
momente keď začneš kritizovať 
mládež, si starý. A ja sa stará 
ešte necítim. Stále sledujem 
dianie na Základnej škole 
Mojzesovo – Černík. Aj keď už 
pred ňou nestojí lietadlo, táto 
škola dáva krídla deťom, ktoré 
do nej chodia. A veľmi si vážim 
súčasného pána riaditeľa Stanka 
Petráša, že nás dôchodcov 
každoročne pozýva na Deň 
učiteľov a my sa s údivom 
pozeráme, akou premenou 
prešla táto škola a jej okolie. 
Som rada, že spolu so svojim 
mladým kolektívom pretvárajú 
miesto, kde som strávila 44 
rokov, na modernú vzdelávaciu 
inštitúciu, ktorá hrdo kráča do 
budúcnosti. Želám tejto škole, 
aby do nej chodili žiaci, ktorí 
si vážia každú príležitosť na 
vzdelávanie. 

Mgr. Mária Dragúňová,  
bývalá zástupkyňa ZŠ 

Mojzesovo/Černík

aj oboch materských škôl 
pán starosta obce Mojzesovo 
Ing. Jozef Čunderlík, ako aj 
zástupca starostu obce Černík 
Milan Vašek, vyzdvihli, aká 
zodpovedná, náročná a tvorivá 

je práca každého učiteľa. Nie 
je to len ich zamestnanie, ale 
povolanie, práca, ktorá inšpiruje 
a obohacuje ducha. 
Bývalé pani učiteľky, páni 
učitelia, veľmi nás tešila vaša 

prítomnosť v škole, ktorú 
ste aj vy budovali, v ktorej 
ste zanechali svoju pečať a v 
srdciach mnohých bývalých 
žiakov ste zostali tými, na 
ktorých si budú s úctou 

spomínať. Ďakujeme za 
príjemné prežitie posledného 
marcového piatka.  

 -  Základná škola Mojzesovo - 

Spomienky učiteľky, ktorá učila v Základnej škole 
Mojzesovo vyše 40 rokov, Mgr. Mária Dragúňová.
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- hudobná skupina Kortina 
- folklórna skupina Kysucký 

prameň 
- hudobná skupina Duo Fun
- mím a zabávač pre deti 

Adriano z Bánova

Na podujatí vystúpia:

Predpredaj vstupeniek: od 12. 6. 2017 na OÚ v Mojzesove. Rezervácia 
vstupeniek na tel. č. : 0903 431 205. 

Vstupné predpredaj: 6 eur, v deň vystúpenia: 7 eur, deti do 10 rokov 
zdarma! 

V cene vstupenky je zahrnuté 1 x jedlo a 1 x nápoj. Každá vstupenka je 
zlosovateľná! Pre deti budú pripravené atrakcie ako skákací hrad 

a šmýkala! 
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1. sväté prijímanie v Mojzesove

Veľkonočné obdobie je 
časom, kedy sa v katolíckych 

farnostiach vyzdobí kostol 
do slávnostného bieleho 

šatu a deti majú svoj veľký 

deň, kedy prijmú do svojich 
sŕdc najdôležitejšieho Hosťa. 

A tak tomu bolo aj u nás v 
Mojzesove, v nedeľu 7. mája. 

Prípravu detí na prijatie 

sviatosti mal tak ako 
aj minulý rok v rukách 
komjatický pán kaplán 

Mgr. Tomáš Gračka. 
Hlavným celebrantom 

slávnostnej svätej 
omše bol ThDr. Pavol 
Linet, PhD. a slávnosť 
sprevádzala spevom 

a hrou na organe pani 
organistka PaedDr. 
DominikaTuššová.

Detí bolo tento rok 
štrnásť – sedem chlapcov 

a sedem dievčat:
Alexej Teplan, Adam 

Horváth, Lukáš Tvrdoň, 
Marek Šimon, Michal Vašek, 

Samuel Halás, Samuel 

Vagunda, Klaudia Buranská, 
Laura Slováková, Michaela 
Ftáčniková, Nina Šujanská, 

Nataša Mičeková, Sára 
Čajkovičová, Stella Kollerová.

Dojemným vyvrcholením 
slávnostnej bohoslužby 

bola pieseň bez hudobného 
doprovodu, v podaní Mgr. 
Tomáša Gračku spoločne 

s prvoprijímajúcimi 
deťmi, ktorú si pripravili 

ako prekvapenie pre 
rodičov a všetkých, čo sa 

slávnosti zúčastnili. Určite 
slovami vystihnem tento 

moment, keď napíšem, že 
zimomriavky a slzy šťastia 

boli „na mieste“!
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Poctivosť, slušnosť a čestnosť – to sú podľa Branislava Zlatinského 
z firmy Wikus SK Mojzesovo hlavné atribúty jeho podnikania.

Dodáva tovar asi 2500 firmám u nás, ale aj do zahraničia.

Firma WIKUS z nemeckého 
Spangenbergu je najväčším 
výrobcom pílových pásov na 
svete od roku 1958 a práve 
v Mojzesove má svoje výhradné 
zastúpenie pre slovenský 
trh. V roku 1999 totiž vznikla 
firma WIKUS SK, s.r.o., ktorej 
konateľ Branislav Zlatinský sa 
predaju strojov a technológií 
na rezanie kovov a dreva 
venuje naplno. Preferuje 
ľudský prístup a čestný 
spôsob podnikania, čo sa 
v dnešnom svete obchodu 
považuje už skôr za raritu. 
o Čím konkrétne sa Vaša firma 
zaoberá? 
Primárne sa zaoberáme rezaním 
a delením kovov, dodávame 
stroje a technológie na rezanie 
kovov a dreva zákazníkom 
na slovenskom trhu, pričom 
90 % tvorí samotné rezanie 
kovu. Spolupracujeme aj 
s českou firmou PILOUS, ktorá 
je českým výrobcom týchto 
strojov, kde dodávame pílové 
pásy, ktoré sú v podstate grom 
nášho podnikania. Tieto pásy 
pripravujeme zákazníkom 
vždy na mieru na základe nimi 
používaných strojov. Okrem 
toho sú pílové pásy spotrebným 
tovarom – vydržia píliť možno 
jeden, dva dni a musia sa 
vymeniť. Takto dodávame tovar 
asi 2500 firmám a strojov vo 
firmách máme približne tiež 
toľko. 
o Čo všetko si teda u Vás 
zákazník môže kúpiť? 
Môže si kúpiť pásové píly, 
kotúče, ale hlavnou činnosťou 
sú pílové pásy, ktoré dovážame 
z Nemecka. U nás sa zvárajú 
na rozmery, ktoré zákazník 
potrebuje. Náš tovar nakupujú 
väčšinou zákazníci od malého 
zámočníka až po veľké firmy, 
čiže máme dosť veľký rozsah. 
Robíme aj pre stavebné firmy, 
pre slovenských a českých 
výrobcov pórobetónových 
tvárnic – všetko režeme 
s našimi špeciálnymi pásmi. 

Samozrejme sem patria aj 
firmy na výrobu plastových 
okien, keďže v každom okne 
sú kovové výstuhy...  Dá sa 
teda povedať, že v každom 
meste a vôbec regióne máme 
svojho obchodného zástupcu 
alebo firmu, ktorá toto 
sprostredkováva. Celkovo má 
naša firma 16 zamestnancov na 
celom Slovensku. 
o Predaju týchto Vašich 
produktov sa však na 
Slovensku venuje len veľmi 
málo firiem...
Špecificky tak ako my sa tomu 
nevenuje nikto. Každý má 
k tomu ešte pridružené iné 
veci, ako napríklad sústruhy, 
obrábacie stroje a pod. My sa 
ale tomuto venujeme úplne 
naplno, nerobíme nič iné. Vo 
svojej ponuke máme teda len 
produkty na rezanie kovov 
a dreva. 
o Čo Vás konkrétne 
motivovalo k tomu, aby 
ste v tomto odvetví začali 
podnikať? 
Od roku 1996 som pracoval 
v spoločnosti , ktorá sa venovala 
predaju nástrojov a náradia, 
následne v roku 1999 som 
bol oslovený firmou WIKUS 
a PILOUS na spoluprácu formou 
výhradného zastúpenia. Bol to 
skôr taký risk – ponúkli nám 
túto možnosť s tým, že po 
nejakom čase sa uvidí, či sa 
investícia oplatila a na základe 
daných výsledkov by sa všetko 
prehodnotilo. Vybúrali sme 
teda doma garáž a začali sme 
sa tomuto venovať. A tak túto 
prácu robíme už 18 rokov.  
o Ako sa Vaše podnikanie 
rozvíjalo? Ako si spomínate na 
svoje začiatky?  
V tej dobe toto odvetvie ešte 
nebolo také rozvinuté. Ale 
postupom rokov toho pribúdalo 
čoraz viac. No na druhej strane 
sme tu mali špeciálnu zváračku 
ako jediní, i keď bola staršia, ale 
bolo to celkovo jednoduchšie. 
Mali sme síce menej zákazníkov, 

ale myslím si, že aj viac financií. 
Neviem, či tie začiatky boli 
ťažké. Dnes je to asi rovnaké 
ako predtým, ak nie horšie. 
Samozrejme je zákazníkov 
podstatne viac, no je aj väčšia 
konkurencia, väčšie tlaky na 
ceny. Je toho veľa, čo musí 
človek riešiť a každej situácii sa 
musí vedieť rýchlo prispôsobiť. 
o Orientujete sa aj na 
zahraničný trh alebo 
dodávate tovar výlučne len na 
Slovensko? 
My ako WIKUS SK máme tieto 
pílové pásy trhovo obmedzené. 
Nemôžeme vstupovať ďalším  
zastúpeniam štátov na trh. 
Avšak pokiaľ ide o PILOUS, stroje 
a pílové pásy predávame aj 
spätne do Čiech a do Maďarska, 
kde na to máme povolenie. 
Dodávali sme tiež nejaké píly 
do Fínska, Rakúska, Nemecka 
a Poľska, ale boli to skôr 
také jednorazové akcie. Sme 
obmedzení tou trhovosťou 
Slovenska. 
o  Podľa Vás, aký musí byť 
človek, aby sa mohol venovať 
takémuto druhu podnikania? 
To je ťažko povedať. Minimálne 
by mal byť tvrdý obchodník, 
čo ja osobne nie som. Myslím 
si, že keby som bol možno o 
niečo razantnejší, 
čo sa týka napríklad 
obchodu v porovnaní 
s konkurenciou, boli 
by sme podstatne 
ďalej. Niektoré veci 
však neviem alebo 
nechcem robiť. 
Nikomu som nikdy 
nedal úplatok, aby 
odo mňa bral nejaké 
produkty. Nie som 
bežným prototypom 
obchodníka. 
Podľa mňa treba 
mať k ľuďom 
úctu, byť slušný, 
poctivý a najmä 
čestný, pretože ten 

obchod sa dá robiť aj férovými  
spôsobmi. My sa medzi takýchto 
ľudí radíme a som hrdý, že sú 
okolo nás ľuďia, ktorí takíto sú.
o Aké máte plány do 
budúcna? 
My ani veľmi neplánujeme, 
ideme z roka na rok. Chceli 
by sme sa minimálne niekam 
posunúť. Radi by sme si rozšírili 
dielňu, spravili väčší sklad, 
vymenili technológie za novšie 
a udržali si to aspoň tak, ako je 
to teraz. Nechceme ísť cestou 
eurofondov, som ich veľký kritik. 
o Čo Vás pri vašom podnikaní 
stále poháňa vpred? 
Sú rána, kedy by to človek 
zabalil, ale musíte niečo robiť, 
z niečoho žiť. Niekedy sú 
lepšie obdobia, keď vás práca 
teší a napĺňa, inokedy nie... 
Ale chceme sa na trhu udržať 
a mať minimálne taký trhový 
podiel, aký máme teraz, ak nie 
vyšší. Možnože sa jedného dňa 
dočkáme, že nám všetci budú 
platiť načas a všetky ostatné veci 
tak budeme mať jednoduchšie. 
Okrem toho každý máme svoje 
rodiny, takže istým spôsobom to 
robíme aj pre naše deti. 

rozprávala sa: Mgr. Mária 
Májeková

Naše Mojzesovo8

Branislav Zlatinský sa svojmu podnikaniu venuje naplno



„Snažím sa žiť tak, aby som sa za seba nemusela hanbiť pred  
občanmi, ani neskôr – pred svojimi deťmi“, hovorí Katka Uhríková z Mojzesova.

Katarína Uhríková pochádza z Mojzesova 
a pracuje na obecnom úrade, táto 
pozícia je vlastne jej prvá, pretože 
do zamestnania na obecnom úrade 
nastúpila ihneď po ukončení strednej 
školy. Jej hlavná činnosť je vedenie 
účtovníctva, ďalej spracovanie mzdy 
pracovníkom obecného úradu, taktiež 
má na starosť oblasť verejnoprospešnej 
práce a jej pracovníkov a samozrejme 
bežný chod obecného úradu. 
o Vedia Ťa spoluobčania nahnevať? Vedia 
Ťa potešiť?
- Samozrejme vedia aj nahnevať, ale viac 
som sa stretla s ľuďmi, ktorí ma potešili a sú 
vďační za ľudskú snahu. 
o Akú metódu si zvolila, aby si vydržala 
prácu s ľuďmi, lebo nie je jednoduchá 
a zvlášť, ak si nemôžeš vyberať... ste 
úradníci pre všetkých ľudí, nielen tých 
pozitívnych...
- Ako hovoríte, práca s ľuďmi nie je vôbec 
jednoduchá, ale zvykla som si na to, že ľudia 
sú rôzni a snažím sa ich brať s nadhľadom 
a prípadné nepríjemnosti si nepripúšťať. 
o Ako sa Ti býva v Mojzesove?
- V Mojzesove bývam od narodenia a musím 
povedať, že sa mi tu žije veľmi dobre. 
Máme tu ticho, pokoj a susedské vzťahy na 
nezaplatenie J  o čom svedčí aj to, že sme 
sa s manželom rozhodli postaviť si dom a 
usadiť sa v tejto obci. 
o Keď by si porovnala život kedysi ako 
dieťa, a teraz... – ako mladá dáma, čo sa ti 
zdá lepšie, že v obci funguje?
- Dnes je v obci mnoho vecí a možností, 

ktoré by som v minulosti určite ocenila 
a preto si myslím, že obec  napreduje tým 
správnym smerom. 
o Ako sa chystáš stráviť dovolenku? 
A s kým?
- Nejakú časť dovolenky asi budem 
tráviť pracovne, ale určite si s manželom 
vyberieme nejaké pekné miesto na oddych. 
Leto je moje najobľúbenejšie ročné obdobie 
a vždy si z neho odnesiem nejakú peknú 
spomienku. 
o Obľúbené jedlo? A varíš Ty, či manžel?
- Moje veľmi obľúbené jedlo je hermelín s 
brusnicami, ale najviac mi chutí jedlo, ktoré 
mi niekto pripraví rád a s láskou J. Keď je 
možnosť, tak najradšej varíme s manželom 
spolu. 
o Tvoje záľuby, obľúbená kniha, film...?
- Rada čítam, bicyklujem sa a rada sa 
kultúrne vyžívam. Najradšej čítam knihy 
od Evity Urbaníkovej a môžem povedať, že 
dobré boli všetky. Filmy mám rada hlavne 
romantické asi ako každá žena, ale čo mám 
najradšej, je seriál Priatelia. To je pre mňa 
taký „evergreen“, ktorý ma nikdy nesklame aj 
keď som ho videla snáď tisíckrát J. 
o Čo Ťa vie vytočiť trochu a čo do 
„nepríčetnosti“?
- Dovolím si o sebe tvrdiť, že nie som človek, 
ktorého niečo ľahko rozladí a  vytočí do 
nepríčetnosti. 
o Si síce mladučká , ale už máš skúsenosti 
s reálnym životom, čím sa – a akým 
mottom riadiš, ktoré  Ti prekonávať 
životné nástrahy, prekážky – problémy?
- Ako raz povedal Dalajláma, „žite dobrý a 

čestný život, až zostarnete a pozriete sa späť, 
budete sa môcť druhýkrát radovať.“ Preto 
sa snažím žiť tak, aby som sa v budúcnosti 
nemusela za svoje činy hanbiť, snažím 
sa ľuďom vychádzať v ústrety a tešiť sa 
z maličkostí.

- redakcia -

Chovatelia v Mojzesove úspešne napredujú

Už v predchádzajúcich 
vydaniach sme avizovali 
vznik Základnej 
organizácie Slovenského 
zväzu chovateľov u nás 

v Mojzesove. Ich 
oficiálne začiatky 
sa datujú na marec 
2016 a za jeden 
rok fungovania 
majú už čo-to za 
sebou. Táto úspešná 
organizácia má dnes 
trinástich členov 
(členskú základňu 
tvoria aj chovatelia 
z okolitých obcí), na 
čele s predsedom 
p. Jánom Lőblom. 
Zo svojej zvieracej 
základne sa môžu 
popýšiť kúskami ako 
je Emu, Kamerunské 
kozičky, holuby, 
Ruanské kačice, Túlske 
husi, Grolowické 
morky, Viedenské 
divikosfarbené králiky 

a mnohé iné. S týmito 
zvieratkami táto mojzesovská 
organizácia absolvovala  
nejedno podujatie a tým 
úspešne reprezentovala 

obec. Spomeniem výstavu tu 
u nás v Mojzesove v októbri 
2016, v tom čase sa zúčastnili 
aj výstavy na Jesennom 
jarmoku v Cabaji  a na 
Obvodnej súťažnej výstave 
chovateľov 2016 vo Vrábľoch, 
kde získali čestnú cenu za 
holuba Monden. Naposledy 
sme ich mohli vidieť na  
výstave v Rastislaviciach, 
teraz v júni. Chovatelia sa 
aktívne zapájali do všetkých 
akcií, ktoré sa v Mojzesove 
udiali. Ako spoluorganizátori 
zabezpečovali vždy 
ozvučenie, zhotovili 
pódium, stupienok víťazov, 
prispievali či už materiálnou 
pomocou alebo prácou. 
Neustále sa zdokonaľujú 
vo vybavení, zakúpené 
majú klietky pre zvieratká 
a „v hlavách kopu nových 
nápadov“. Ich hlavným 
zreteľom pri výstavách je 
dbať na to, že pracujú  so 
živými tvormi a treba s nimi 

veľmi citlivo zaobchádzať. 
Predsa len zvieratká pri 
prevoze prežívajú stres. 
Hlavným motívom vzniku 
organizácie chovateľov je 
samozrejme zhromažďovanie 
čo najväčšieho množstva 
zvieratiek v ich základni a 
tým si odovzdávať informácie 
o nich a neustále sa 
zdokonaľovať v ich chove, ale 
musím vyzdvihnúť ešte jeden 
z ich cieľov. „Našou prioritou 
je odtrhnúť dnešnú mládež 
od nástrah doby, upútať ich 
záujem a pozornosť“, hovorí  
predseda združenia Janko 
Lőbl. „A v neposlednom rade 
reprezentovať obec“, dodáva.
Našim chovateľom prajeme 
úspešný ďalší rok a dúfam, 
že sa nám prídu pochváliť s 
ďalšími úspechmi, aby sme 
ich Vám čitateľom mohli 
„predostrieť“.

- obec Mojzesovo - 
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Tak ako aj pominulé roky, 
aj tento rok (3. 6. 2017) sa v 

rámci osláv Medzinárodného 
dňa detí uskutočnili u nás v 
Mojzesove Detské rybárske 

preteky. Počasie veľmi prialo 
všetkým malým rybárom, 

ktorí už od siedmej hodiny 
ráno netrpezlivo čakali, 

aby sa mohli zaregistrovať 
a zapojiť sa do pretekov. 
Tento rok sa zapojilo až 
57 detí rôznej vekovej 

kategórie. Organizátori 
pretekov, konkrétne Miestna 

organizácia rybárskeho 
zväzu Šurany v súčinnosti s 
miestnymi „mojzesovskými“ 
organizáciami a sponzormi, 

pre deti pripravili veľa dobrôt 
(varené párky, sladkosti, 

nápoje), ktoré im v priebehu 
podujatia roznášali šikovné 

dievčatá. Malí rybári mali 
na lov dostatok času a 

po oznámení o ukončení 
pretekov, už mali organizátori 

pre všetkých pripravenú vynikajúcu rybaciu 
polievku. A mohlo sa ísť oceňovať! Starosta 
obce Mojzesovo najskôr slávnostne vyhlásil 

najšikovnejších rybárov, ktorí sa umiestnili na 
prvých troch miestach a najšikovnejšiu rybárku, 
ktorá ulovila najväčšiu rybu. Hrdo sa postavili na 

stupienok víťazov a starosta im odovzdal medaile, 
diplomy a hodnotné ceny. Potom postupne 
vyhlasoval mená všetkých detičiek, ktoré sa 

pretekov zúčastnili, aby si prišli prevziať svoje 
ocenenie. Pre každého boli pripravené sladkosti 

a rybárska „drobnosť“. Deti sa veľmi tešili! Niet 
nad úprimnú detskú radosť! A keďže prišli s deťmi 

aj ich rodiny a priatelia, účasť bola veľmi hojná. 
Všetci si spoločne pochutnali na rybacej polievke, 

údených a smažených rybách. Tak ako každý 
ročník pretekov, aj tento mohli spoluorganizátori 

hodnotiť ako veľmi, veľmi úspešný!

• Proka – p. Štefan Hancko

• Dela Company – p. Juraj Kozár

• Wikus – p. Branislav Zlatinský

• Novosev s.r.o. – p. Miroslav Vašek

• Základná organizácia SZCH 

Mojzesovo

• Poľovná spoločnosť Mojzesovo

• Miestna organizácia SZZ Mojzesovo

• Miestna organizácia Rybárskeho 

zväzu Šurany

• Pohostinstvo – p. Viera Kečkéšová

• Izotez – p. Jozef Čunderlík ml.

• Pekáreň Oremus

• Lomik – p. Dušan Lontoš

• Auto – stop – Ján Ostrožlík

• Caffe House – Ján Ostrožlík ml.

• Divus Game 

• Rybárske potreby REMI

• p. Patrícia Hajnovičová

• p. B. Neumaierová, Komjatice

• p.  Ján Rupek

• p. Ján Rupek ml.

• p. Vladimír Chovan

• Regionálne vydavateľstvo  

– Mgr. Alena Jaššová

• p. Magdaléna Horníková

• p. Radoslav Komáromy

• p. Tomáš Gábriš

• p. Jozef Lauro

• p. Milan Halás

• Drogéria Ambra, Šurany

• p. Ján Kajanovič

• p. Patrik Baláž

• p. Ivan Kajanovič

• p. Slavomír Hačko

• p. Pečimút

• p. Ján Teplan

• p. Miroslav Chovanec

• p. Roman Búda

• Alchemy Project

AŽ 57 DETÍ  SÚŤAŽILO Ďakujeme 
sponzorom Detských 
rybárskych pretekov 

a osláv MDD 2017
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Oslavy Medzinárodného dňa detí v 
Mojzesove pokračovali na druhý deň, 
v nedeľu 4. Júna 2017 na športovom 

ihrisku. Začiatok bol naplánovaný na 15. 
hod. . Všade rozvoniaval guláš z diviny, 

ktorý pripravila Poľovná spoločnosť 
Mojzesovo a hneď po  vstupe detí 
na ihrisko ich vítali zvieratká ako 

kozičky, húsky, pštros, králici a iné. 
Prehliadku zvieratiek pripravila pre 

deti Miestna organizácia chovateľov z 
Mojzesova. Oslavy slávnostne otvoril 

svojím príhovorom starosta obce 

Ing. Jozef Čunderlík, spolu so 
svojím vzácnym hosťom Ing. 
Helenkou Bohátovou, PhD.. A 

mohlo sa začať súťažiť! Ako prvá 
bola odštartovaná disciplína 
Streľba na terč, o ktorú bol 

veľmi veľký záujem (tak ako 
každý rok). Skákanie vo vreci 
malo tiež veľký úspech, a pre 

ostatné nie-súťaže-chtivé deti, 
bol pripravený skákací  hrad, 
šmýkala, maľovanie na tvár, cukrová 

vata. V priebehu súťaží prišli na ihrisko 
aj požiarnici a koníky, ktorí boli 

pripravení na to, aby svojou jazdou 
potešili detské srdiečka. Ale kvôli 
náhlemu nepriaznivému počasiu 

museli areál ihriska opustiť a 
organizátori predčasne ukončiť 

disciplíny a celé oslavy MDD 2017. 
Deťom, ktoré sa do súťaží stihli 

zapojiť, boli odovzdané ocenenia a 
následne boli všetkým prítomným 

detičkám rozdané darčeky a sladkosti. 
Deti a dospelí si vychutnávali guláš a 

občerstvenie.  Škoda, tento ročník osláv 
veľmi narušilo zlé počasie. Ale snáď boli 
pre nás pre všetkých malou „náplasťou“ 
nefalšované detské úsmevy a radosť z 

maličkostí. Veľká vďaka za organizátorov 
patrí všetkým cteným sponzorom, 

miestnym organizáciám a všetkým, ktorí 
sa čo i len drobným úkonom, snahou, 
či darom podieľali na tejto dvojdňovej 

akcii. Ďakujeme!!!

DETI  
OSLAVOVALI  
SVOJ   
SVIATOK

Aký bol uplynulý rok 2016 pre našich „záhradkárov“?
Tak ako všetky pominulé 
roky, aj rok 2017 začali naši 
„záhradkári“ bilancovaním 
uplynulej sezóny. 
Prehodnotili všetky akcie a 
začali plánovať nové. Miestna 
organizácia slovenského 
zväzu záhradkárov v 
Mojzesove patrí k tým 
združeniam, ktoré sa aktívne 
zapájajú do celkového diania 
u nás v obci. Vo februári 2016 
sa zúčastnili na Obecnej 
zabíjačke a v apríli sa niektorí 
z členov združenia zúčastnili 
výstavy Gardenia v Nitre 
2016. V rámci zveľaďovania 
obce zorganizovali počas 
roka štyri brigády – kosenie. 
„Zúčastnili sme sa Stavania 
mája 2016, pre deti sme 

pripravili vatru, opekačku 
a tiež sme sa aktívne 
zapojili do príprav MDD“, 
hovorí Ľubomír Opát. Ako 
organizácia sa zúčastnili 
viacerých výstav, patrí sem 
aj Agrokomplex 2016 v Nitre. 
Absolvovali tradičný výlet 
pre členov a ich rodinných 
príslušníkov, zorganizovali 
miestnu výstavu ovocia, 
zeleniny a kvetov, ktorá 
bola tento rok výnimočná 
spojením s chovateľmi. 
Koncom roka mali záhradkári 
vianočné posedenie a pri 
tejto príležitosti, si ako 
vždy uctili a spomenuli 
na okrúhle jubileá ľudí zo 
svojich radov. „Ani tento 
rok sme nezabudli na 

jubilantov z nášho združenia, 
srdečne sme zablahoželali 
bývalému predsedovi pánovi 
Leonardovi Kajanovičovi, 
ktorý 28. mája 2016 oslávil 
80. rokov. A touto cestou 
by som mu opätovne aj 
za všetkých členov nášho 
združenia chcel popriať veľa 

zdravia, šťastia a Božieho 
požehnania“ hovorí Ľubomír 
Opát a dopĺňa „ešte chcem 
úprimne poďakovať všetkým 
členom, ich manželským 
polovičkám za podporu a 
pomoc pri fungovaní našej 
organizácie“!

 - Michaela Vašeková - 
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Tohtoročné stavanie mája
Vždy v predvečer 1. mája, sa pri buste Štefana 
Moyzesa, pred obecným úradom v Mojzesove, lesknú 
pestrofarebné stuhym zdobiace „máj“. Tento strom, ako 
symbol úcty k práci a zároveň symbol jari, každý rok 
skrášľuje naše malé nádvorie v obci. A tento rok vôbec 
nebol výnimkou.  Slávnostného otvorenia sa ako vždy 
zhostil náš pán starosta a svojím milým príhovorom  pani 
Ing. Helena Bohátová PhD. vniesla do podujatia uvoľnenú 
a zároveň slávnostnú atmosféru. Mojzesovskí junáci veľmi 
rázne postavili máj a všetci zúčastnení sa behom chvíľky 
presunuli k pódiu za obecným úradom, aby si vychutnali 
kultúrny program. Jeho súčasťou bolo krásne vystúpenie 
nášho folklórneho súboru Bablnka, ešte milšie vystúpenie 
drobcov z materskej školy Vlnka, a nasledujúcu hodinku 
spestrovala svojou rozmanitou produkciou  hudobná 
skupina Duo Fun (Soňa Melišková, Juraj Kosec). V pozadí 
pódia už organizátori zapaľovali vatry a všetky deti si 
počas znenia živej hudby opekali pripravené špekáčiky. 
Atmosféra bola vďaka hudbe veľmi svieža a vďaka 
spolupráci všetkých organizátorov: miestna organizácia 
SZZ, miestna organizácia SZCH, Poľovná spoločnosť 
Mojzesovo a Slovenský orol, bolo toto kultúrne podujatie 
jedným z ďalších krokov, ako nezabúdať a neustále 
oživovať naše tradície!                                             - vašeková-

Spoločenská kronika obce / december 2016  –   máj 2017
Narodili sa 
Dorota Vašeková  december 2016
Damián Juriček január 2017
Matej Hlavačka január 2017
Lujza Malíková február 2017
Alex Vašek február 2017
Salina Polomská marec 2017
Matúš Turza marec 2017
Nina Opátová máj 2017

pripravila: Alexandra Smutná

Opustili nás
Magdaléna Dojčanová r. Kačáková január 2017
Darina Vašeková r. Havlíková február 2017
Helena Laurová r. Vašeková február 2017
Albína Kotlárová r. Lakatošová február 2017
Mária Eliášová marec 2017
Ivan Vašek  marec 2017
Helena Laurová r. Výberčiová máj 2017

Uzavreli manželstvo
Tomáš Čajkovič - Linda Adamcová  máj 2017
Tomáš Porubský - Hedviga Hlubovičová máj 2017
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