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O zmenách v školskej 
jedálni hovorí  

Marcela Komáromyová, 
str.4.

BOLI SME NA 
NÁVŠTEVE U 
UMELECKÉHO 
REZBÁRA V 
NAŠEJ OBCI, 
STANISLAVA 
STRAŇÁKA, 
str.8.

„Robíme všetko pre to, 
aby bolo našim deťom 

umožnené hrať futbal,“  
hovorí predseda OŠK Mojzesovo 

Juraj Kozár, str.12.



Vážení Mojzesovčania, som rád, že sa k Vám prostredníctvom 
nášho obecného časopisu opäť môžem prihovoriť...

Vážení Mojzesovčania, 
som rád, že sa k Vám 

prostredníctvom nášho 
časopisu opäť môžem 

prihovoriť...
V prvom rade Vás budem 
informovať o investíciách, 

ktoré sme v uplynulom 
roku zrealizovali a čo 

máme v pláne realizovať  
v roku 2018. O niektorých 

prácach som Vás informoval 
v predchádzajúcom 
čísle nášho časopisu 

a v Žurnále z obcí... Takže 
tie iba stručne zhrniem.  
Urobili sme kompletnú 

rekonštrukciu sociálnych 
zariadení v telocvični,  Mgr. 
Stanislav Petráš  dal urobiť 
drevené obklady v interiéri 

telocvične, položila sa 
dlažba v areáli základnej 
školy o rozlohe 950  m2. 
V materskej škôlke sme 

postavili asfaltové dopravné 
ihrisko, škola si vybudovala 
tanečnú miestnosť. Nechali 
sme vyasfaltovať vjazd pre 
autobusy  a vjazd pre autá 
pri druhej bráne základnej 

školy.  Vybudovali sme 
prístrešok na miestnom 

futbalovom ihrisku. 
Zmodernizovali  sme 

kanceláriu zamestnankýň 
obecného úradu 

a namontovali sme do 
kancelárie  klimatizáciu. 

Tento polrok sme vymenili 
strechu  a atiku na 

budove obecného úradu 
a telocvični, súčasne boli 
menené aj bleskozvody 
na obidvoch budovách. 
Postavili sme prístrešok 
pri soche sv.Urbana na 
vinohradoch, tu ešte 

musíme dať kamenný 
obklad a dlažbu a zhotoviť 

lavice a stoly. Za rok 
2017 sme na tieto akcie 
preinvestovali 96.570.-
€, z toho sa podieľala  

základná škola čiastkou 
24.530.-€. Časť investícií 

bola hradená z dotácií a to 
v celkovej výške 35.500.-

€.  Na rok 2018 sme si 
naplánovali tieto akcie, 
ktoré sme zahrnuli do 

nášho rozpočtu: zateplenie 

budovy obecného úradu 
práce začneme začiatkom 
roka 2018, len čo nám to 
počasie dovolí, druhou 
významnou akciou je 

rekonštrukcia sociálnych 
zariadení v kultúrnom 
dome, kde na základe 

posudku statika musíme 
pôvodné zbúrať a postaviť 

nové. Predpokladané 
zahájenie prác je 3. februára 

2018. Ďalej chceme 
vybudovať v priestoroch 
materskej školy záhradný 
domček, v školskej jedálni 

chceme vymeniť všetky 
stoly  a stoličky, dokončiť 
altánok na vinohradoch 

a ďalej pokračovať na 
modernizácii priestorov 

obecného úradu. 
Čo sa týka dotácií, máme 

podanú žiadosť na 
vybudovanie kamerového 
systému. 29.11. 2017 bola 

zverejnená dlho očakávaná 
výzva OP KŽP, týkajúca sa 

odpadového hospodárstva– 
Triedený zber komunálnych 

odpadov. Tu máme 
kompletne pripravenú 

projektovú dokumentáciu, 
v súčasnosti prebieha 
výberové konanie na 

zhotoviteľa diela (výstavba 
zberného dvora) a prípravné 

práce na podanie žiadosti 
o nenávratný finančný 

príspevok. Tiež sme 
podali žiadosti o dotáciu 

na NSK na podporu 
kultúry a športu. Čakáme 
na vyhlásenie výzvy  na 
zateplenie kultúrneho 

domu, do ktorej by sme 
sa chceli zapojiť. V štádiu 

riešenia je kanalizácia 
(žiadosť na územné 

rozhodnutie) a taktiež 
výstavba zdravotného 

strediska. Máme pripravenú 
projektovú dokumentáciu 
a predpokladaný začiatok 
výstavby sa plánuje na rok 

2019.
V súčasnej dobe veľa 

rezonuje elektronizácia 
verejnej správy. K tomu 
môžem povedať, že aj 
naša obec je zapojená 

do národného projektu  

DCOM, ktorý je zameraný 
na elektronizáciu 

verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb, 

poskytovaných na 
miestnej a regionálnej 
úrovni. Projekt DCOM 

rozšíri počet a skvalitní 
úroveň samosprávou 

poskytovaných 
elektronických 

služieb a výrazne zníži 
administratívnu záťaž 
úradníkom, občanom, 

podnikateľom samotných 
obcí a miest. V rámci 

DCOM obec rieši časť svojej 
agendy, ako sú napr. dane 

a poplatky. Je schopná 
prijímať a spracovávať 
elektronické podania 
od občanov.  Občan 

sa prihlasuje na ÚPVS: 
https://www.slovensko.sk. 

Zatiaľ tieto služby naši 
občania nevyužívajú.
Ďalším projektom, do 

ktorého sa obec zapojila, 
je elektronizácia služieb 

matriky. Služby elektronickej 
matriky môže využívať 

každý držiteľ elektronického 
občianskeho preukazu 
s čipom so zaručeným 

elektronickým podpisom. 
Elektronická matrika ako 

databáza matričných 
udalostí bude slúžiť aj 

občanom, ktorí z rôznych 
dôvodov neplánujú 

využívať elektronické 
služby. O úradný výpis alebo 

potvrdenie z elektronickej 
matriky môže oprávnený 

žiadateľ požiadať 
ktorýkoľvek matričný úrad.  

V prípade, že matričný 
záznam nie je spracovaný 

v elektronickej matrike, 
matričný úrad bezodkladne 

informuje príslušný 
matričný úrad o požiadavke 

občana a dohodne sa 
s ním na forme doručenia 
matričného dokladu. Za 
tieto služby sa vyberajú 

poplatky.
Ďalej je pripravený Národný 

projekt -Integrované 
obslužné miesto občana 

(IOM), ktorý zatiaľ 
nefunguje, uvedený 
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projekt je realizovaný 
Ministerstvom financií  
za účasti strategických 

partnerov – Ministerstvo 
Vnútra SR, Slovenská 

pošta, Združenie miest 
a obcí Slovenska. Bude 

slúžiť občanom na 
poskytovanie zadávania 
asistovaného podania – 

podania zadávané priamo 
s pracovníkom IOM. 

Prevádzkovateľ (obec) 
poskytuje občanom služby 

IOM: Výpis z registra trestov, 
Výpis z listu vlastníctva, 

Výpis z obchodného 
registra.

Čo sa týka kultúrnych akcií 
organizovaných obcou, 
myslím si, že občania si 

tento rok „prišli na svoje“. 
Uplynulý rok 2017 bol 
bohatý na všakovaké  
podujatia, ktoré boli 

smerované pre verejnosť 
rôznych generácií. 

Po vianočnom zhone 
a nabratí novoročných 

síl sme spoločne 
s organizátormi otvorili 
tradičnú Mojzesovskú 
zabíjačku a veselicu. 

Udalosť to bola ako vždy 
veľkolepá. V predvečer 

prvého mája sme postavili 
Máj a koncom mesiaca sa 
konalo Požehnanie viníc 

a okolia. Neskôr v júni sme 
zorganizovali Deň detí 

a rybárske preteky. Leto sme 
vítali Obecnými slávnosťami 

a v mesiaci júl sme ďalej 
pokračovali Memoriálom 
A. Vašeka a P. Kajanoviča, 
Minifutbalom a súťažou 

vo varení guláša. 
Medzitým sme 

zabezpečili deťom 
bohatý týždenný 
program v tábore 

Baobabovo. 
S letom sme 
sa rozlúčili 

prostredníctvom 
Oldies party 

v auguste 
a premostili sme 
na septembrovú 

Agro výstavu, 
zorganizovali 
sme púť do 

Žarošíc a bodkou 
v septembri boli Hodové 

slávnosti. Pred pár 
týždňami sme oficiálne 

privítali malých občiankov 
v Mojzesove a na začiatku 

adventného obdobia 
sme slávnostne posvätili 
adventný veniec v srdci 

obce. Druhý decembrový 
týždeň sme venovali 
opäť deťom, privítali 

sme spoločne Mikuláša 
a otvorili Vianočné trhy. 
Určite sami uznáte, že 
po porovnaní veľkosti 

našej obci s inými, je celý 
náš kultúrny rok bohatý 

a pestrý. Pri tejto príležitosti 
by som chcel vyjadriť 

úprimnú a nefalšovanú 
vďaku všetkým občanom, 
priateľom a známym, ktorí  

nám pomáhali počas celého 
roka pri organizovaní 

a zabezpečení všetkých 
akcií. ĎAKUJEM!!!

Dela Company – Juraj 
Kozár, Wikus – Branislav 

Zlatinský, Novosev – 

Miroslav Vašek, Ing. Michal 
Vašek, Proka – Štefan a Silvia 

Hancko, Agrodružstvo 
–Becík, Ing. Jozef Barcaj, 
OŠK Mojzesovo, Poľovná 

spoločnosť Mojzesovo, zákl. 
organizácia Chovateľov 

v Mojzesove, zákl. 
organizácia Záhradkárov 

v Mojzesove, organ. 
Slovenský orol, poslanci 

obec. zastupiteľstva  - 
Ing. Slavomír Hačko, 

Ing. Peter Porubský, Ing. 
Marián Mandúch, Tatiana 

Martišová, Ing. Marián Vrták, 
Ľubomír Opát, Ján Ostrožlík, 

Jozef Záhorec, Ľuboš 
Slovák, Pekáreň Oremus, 
Caffe House – J. Ostrožlík 

ml., Pohostinstvo – V. 
Kečkéšová, Botto – Roman 

Búda, Vladimír Chovan, 
Vydavateľstvo Helena, Enas 

–Ž s.r.o. Miroslav Žigrai, 
Stolárstvo Chovanec, E. 

Z. Elektromont – Ing. Ján 
Teplan, Izotez – J. Čunderlík 
ml., Lomik – Dušan Lontoš, 
Molda –J. Molda, František 

Švec, Ivan Kajanovič, 
Peter Polák, Magdaléna 

Horníková, Štefan Németh, 
Ján Rupek, Ján Rupek 

ml., Ján Kajanovič, Anna 
Buranská, Lukáš Kajanovič, 

Pavol Melišek, rodina 
Opátová, Mária Hlavačková, 

Soňa Melišková, Anna 
Homolová, Mirka Hačková, 

Lucia Hanková, Jakub 
Martiš, Štefan Orosz, Jozef 

Hajnala, Erika Máčiková, 
Janka Vašeková.

Bohatý stôl, voňavú rybu, 
sviatočná večera nech 

nemá chybu.
Nech splnia sa Vaše pria-

nia, anjeli Vaše cesty 
chránia

a problémy sa Vás strá-
nia.

Prajem Vám príjemné pre-
žitie Vianočných sviatkov 

v kruhu svojich najbliž-
ších a v Novom roku len to 

najlepšie!
Ing. Jozef Čunderlík

starosta obce Mojzesovo

Prístrešok pri Urbankovi počas výstavby
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Zmeny v našej školskej jedálni

Keďže nastali trochu zmeny 
v personálnom obsadení v našej 
školskej jedálni, rozhodli sme sa 
bližšie Vám predstaviť našu novú 
zastupujúcu vedúcu. Hovorí pani Marcela 
Komáromyová:
- Mám 37 rokov a spolu s manželom 
Radoslavom sme rodáci z Mojzesova, máme 
tri utešené deti, dievčatá. Základnú školu 
som navštevovala u nás v Mojzesove a po 
jej ukončení som študovala na Obchodnej 
akadémii v Šuranoch. Absolvovala som prax 
v súkromnej firme, kde so neskôr začala 
aj pracovať. Pôsobila som ako účtovníčka 
v Ekolux Nitra a neskôr ako operátorka 
v Hefra – Vráble. Potom som nastúpila na 
materskú dovolenku. V máji tohto roku som 
dostala možnosť nastúpiť ako zastupujúca 
vedúca školskej jedálne. Za túto príležitosť 
som veľmi vďačná. Brala som to všetkými 
desiatimi, aj ako výbornú príležitosť robiť 
niečo pre deti a súčasne byť blízko svojich 
detí. Teraz robím niečo, čo ma baví. V tejto 
funkcii sa mi znásobilo všetko, čo mám 

rada: jedlo, deti, ľudia, snaha 
pomáhať ... myslím, že som sa 
v tom našla!
o Aj napriek tomu, že si 
v tejto funkcii pomerne 
krátko?
- Áno, síce som sa do „tajov“ 
školského stravovania 
dostávala od začiatku mája 
tohto roku, ale veľmi ma to 
baví. Je to zaujímavá práca, 
mám super kolegyne a spolu 
tvoríme kolektív na jednotku! 
Taktiež spolupráca s vedením 
obce, základnej školy 
a materskej školy je výborná, 
vychádzame si v ústrety. 
Snažím sa pre deti a našich 
stravníkov urobiť maximum, 
pýtam sa detí, či im chutí. 
Zaujíma ma to, je to moja 

spätná väzba.
o Koľko máte celkovo stravníkov:
- Momentálne máme 147 stravníkov, 
z toho detí zo základnej školy je 76, detí 
z materskej školy 41 a dospelých stravníkov 
z učiteľských radov máme 21 a máme 
9 stravníkov z obce (dôchodcov). Teším 
sa z každého nového stravníka, ktorý sa 
prihlási. Záujemcovia o stravovanie z obce 
nám pribúdajú. Veľmi sa teším, keď si pýtajú 
prihlášky na základe toho, že počuli, že 
sa u nás dobre varí. Samozrejme, nedá mi 
nepochváliť naše pani kuchárky – moje 
kolegynky, ich snahu, urobiť pre stravníkov 
maximum. Sme zohratý tím, samozrejme, že 
by to bez toho nešlo. Aj tento druh práce je 
poslaním, vkladať do jedla lásku, veď je to 
pre ľudí ... pre deti! 
o Aké novinky si doposiaľ v jedálni stihla 
urobiť?
- Na žiadosť rodičov detí, ktoré potrebujú 
individuálnu stravu, nakoľko majú diagnózu 
celiakie, sme požiadali Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva o povolenie 

dovozu vlastnej bezlepkovej stravy. Tieto 
detičky sú na túto stravu odkázané, zatiaľ 
sa u nás nemôžu stravovať. Zakúpili sme 
chladničku na skladovanie obedárov 
s bezlepkovou stravou a samozrejme, od 
kedy nám to RÚVZ schválilo, jedlo deťom 
prihrievame a najedia sa v našej jedálni 
spolu s ostatnými deťmi. Je to pre tieto 
deti veľmi dôležité, nepripadajú si iné ako 
ostatné. S dovolením pána starostu som 
vytvorila „facebookovú“ stránku školskej 
jedálne. Tu každodenne uverejňujem 
príspevky s fotografiami jedál, ktoré sme 

pripravili. Rodičia tak majú možnosť 
nahliadnuť, čo bude ich deťom v ten ktorý 
deň servírované na tanier. Ďalšou novinkou 
je že sme prešli do tretieho finančného 
pásma, teda sme zvýšili stravnú jednotku. 
Cieľom bolo ponúknuť našim stravníkom 
kvalitnejšie potraviny a viac zeleniny. 
Ďalej sme zrušili platbu v hotovosti a dnes 
sa dá platiť už iba prevodom na účet. 
Samozrejme, aj v tomto smere viem ľuďom, 
hlavne dôchodcom, vyjsť v ústrety a rada im 
pomôžem vyplniť poštovú poukážku.
o Máš ešte niečo pripravené aj do 
budúcna?
- Momentálne prihlasujeme a odhlasujeme 
stravníkov deň vopred do 15.00 hod 
a v konkrétny deň do 7.00 ráno, telefonicky 
alebo prostredníctvom sms. S vedením 
sme sa dohodli, že v najbližšej dobe 
spustíme prihlasovanie a odhlasovanie 
stravníkov na obedy aj prostredníctvom 
stránky ZŠ edupage. Každý rodič dostane 
svoje prístupové heslo a môže pohodlne, 
z mobilného telefónu alebo počítača 
odhlásiť dieťa v akomkoľvek čase. Takýmto 
spôsobom nebude obmedzený konkrétnou 
hodinou. Zatiaľ to bude platiť iba pre 
stravníkov základnej školy. Mám taký 
pocit, že všetko je zatiaľ dobre nastavené 
a veľmi sa tešíme z pozitívnych hodnotení 
a výsledkov. Ďakujem!

-Miška Vašeková-

Timurkovi chutí...
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Kto stojí za vynovením Kaplnky Panny Márie, 
pomocnice kresťanov v Mojzesove?

Pána Ing. Mariána Manducha 
v našej obci pozná skoro každý. 
Určite ho netreba špeciálne 
predstavovať. Vyzdvihla by 
som, že v našom okolí je 
známy množstvom svojich 
knižných publikácií, umeleckými 
fotografiami a aktívnym 
zapájaním sa do diania v obci 
Mojzesovo. Je rodákom z Malých 
Ripnian. Poslancom obecného 
zastupiteľstva v Mojzesove je od 
roku 1990, z toho rok pôsobil 
(ešte ako predseda MNV), ako 
starosta obce. 
o Pôsobíte v obci už dlhé 
obdobie, ako ste spokojný 
s vývinom a tempom vývinu 
našej obce?
- Áno, veľmi dlho sa aktívne 
zaujímam o dianie v Mojzesove. 
Počas môjho pôsobenia som aj 
inicioval prístavbu tretej „lode“ 
nášho kostola. A jedno volebné 
obdobie som bol aj zástupcom 
starostu. Obec sa za posledné 
roky vyvíja až nad moje 
očakávania, takže som nadmieru 
spokojný. 
o Prednedávnom ste sa 
významným podielom pričinil 
o zreštaurovanie kaplnky 
Panny Márie, pomocnice 
kresťanov. Čo bolo hlavným 
podnetom, ktorý vás k tomu 
viedol?
- V minulosti sa mi veľmi často 

stávalo, že keď som navigoval 
ľudí, ktorí sa ku mne domov 
potrebovali dostať a ja som 
ich nasmeroval podľa kaplnky, 
že sa ku mne dostať nevedeli. 

Že žiadnu kaplnku nevideli. 
Neskôr som fotografoval pre 
nášho pána farára sakrálne 
pamiatky v obci a ja som si 
kaplnku ani nevšimol. Bola 
schovaná za konármi stromov 
a veľmi ošarpaná. Tak som sa 
rozhodol, že by bolo dobré ju 
nejakým spôsobom zviditeľniť. 
Začal som s povolením od 
majiteľov, neskôr som oslovil 
pána Benedikta Valenta 
a Jána Eliáša, či by mi s tým 
nepomohli. Súhlasili a tak sme 
sa spoločne pustili do opravy. 
Prvá bola strecha, interiér 
a vonkajšia fasáda. Potom 
nasledovala prerábka dverí 
a nový podstavec Panny Márie 
(kvôli tomu, aby bola nižšie 
a viac vpredu). Sochu nanovo 
nafarbil Ján Mokráš. Potom 
som získal súhlas od Jozefa 
Bachúrika ml. aj na úpravu 
ohrady a sprístupnenie kaplnky 
z ulice. Zaujímavé bolo zistenie, 
že všetko toto sa udialo práve 
v čase, keď kaplnka „oslavovala“ 
80. výročie od vybudovania 
rodinou Bachúrikovou. Na záver 

(5. novembra 
2017) kaplnku 
slávnostne 
vysvätil náš pán 
farár ThDr. Pavol 
Linet, PhD., a to 
za hojnej účasti 
veriacich z 
Mojzesova.
o Takže určite 
sú ľudia, 
ktorým by 
ste touto 
formou chcel 
poďakovať.
- Určite, veľká 
vďaka za pomoc 
pri oprave tejto 
kaplnky patrí 
predovšetkým 
pánovi Jánovi 
Eliášovi, 
Benediktovi 
Valentovi, 
Jánovi 
Mokrášovi, 
rodine 
Bachúrikovej 
a pánovi 
starostovi 
Ing. Jozefovi 
Čunderlíkovi.

o Určite sa teraz stretávate 
s ohlasmi od občanov – 
veriacich, aké sú?
- Občania sa veľmi tešia, sú 
vďační, že sme to konečne 
dali do poriadku a kaplnku 
zviditeľnili.
o Dostalo sa nám do uší, že 
máte svoje nové „dieťatko“! 
Poviete nám o tejto novej 
publikácii niečo viac?
- Áno, ďalším mojim novým 
dielom je kniha s názvom 
Fotografie z Radošinskej doliny. 
Vernisáž výstavy a uvedenie 
knihy do života sa konala 20. 
septembra 2017 v spoločenskej 
hale v Šuranoch. Výstava trvala 
do 15. decembra 2017. Kniha 
je mojou siedmou autorskou 
publikáciou a vyšla na moje 
vlastné náklady. V niekoľkých 
kapitolách sú v nej zozbierané 
výstavné fotografie, ktoré 
som urobil počas môjho 
života do mojich tridsiatich 
rokov. Dovtedy som býval 
v Radošinskej doline v Malých 
Ripňanoch. Sú v nej portréty, 
krajinky, zátišia, reportážne 
fotografie, fotogramy 
a fotografie vytvorené vlastnou 
technikou. Z portrétov 
osobností spomeniem Eugena 
Suchoňa, Máriu Rottrovú, 
Mariána Vargu, Stanislava 
Štepka a iných. „Krstným 
otcom“ knihy bol primátor 
Šurian Ing. Marek Oremus 
a krstilo sa pravou drienkovicou 
z Radošinskej doliny, ktorú mi 
priniesol môj bývalý spolužiak 
Ing. Vladimír Lesay.
o Môžeme v najbližšom 
období od vás očakávať ešte 
nejaké vaše nové diela?
- Určite áno. V súčasnosti 
finišujem s knižnými 
publikáciami aj pre našu 
obec Mojzesovo, ďalej pre 
obec Úľany nad Žitavou, 
Dolný Ohaj, Dedinku, Lipovú, 
Veľké Vozokany. Taktiež mám 
rozpracované knihy pre 
Muránsku Dlhú Lúku a tri diela 
pre Podhájsku.
Už teraz sa na všetko veľmi 
tešíme! Za redakciu prajeme 
veľa inšpiratívnych podnetov 
a neutíchajúcu chuť do 
umeleckej práce!  

-vašeková-

Kaplnka - zľava J. Eliáš, J. Mokráš, Ing. M. Manduch, B. Valent

Kaplnka pred úpravou

Kaplnka po úprave
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Čo sa od začiatku školského roka 2017/2018 udialo v ZŠ Mojzesovo - Černík?
Pýtali sme sa riaditeľa 
Mgr. Stanislava Petráša (na 
snímke).
o Ako ste odštartovali 
školský rok, nastali nejaké 
zmeny v personálnom 
obsadení? 
Tento školský rok otvoril 
bránu školy pre 196 detí, čo 
je najvyšší počet žiakov za 
posledných 8 rokov. Zvýšený 
počet žiakov si vyžiadal 
zriadenie druhého oddelenia 
školského klubu detí a po 
dlhšom čase máme dve prvé 
triedy, ktoré sme nazvali  
„Lienky“ a „Sovičky“. Pribudli 
nám aj žiaci z Vinodolu, 
okrem toho máme aj žiakov s 
povolením plnenia povinnej 
školskej dochádzky v zahraničí. 
Sú to žiaci, ktorí žijú v Kanade, 
Juhoafrickej republike 
a Rakúsku. V tomto školskom 
roku má pedagogický zbor 
o dvoch pedagógov viac, 
učiteľku anglického jazyka 
Mgr. Máriu Pavlačkovú 
Horváthovú a vychovávateľku 
v ŠKD Ing. Michaelu Vašekovú. 
Personálne obsadenie školy
Vedenie školy
PaedDr. Stanislav Petráš, 
riaditeľ školy
Mgr. Janka Laurová – 
zástupkyňa riaditeľa
Triedni učitelia
Mgr. Gabriela Slováková (1. 
A trieda „Lienky“)
Mgr. Zuzana Blašková (1. B trieda 
„Sovičky“)
PaedDr. Mária Chrobáková (2. 
trieda)
Mgr. Miriam Hačková (3. trieda)
Mgr. Jana Jakabovičová  (4. trieda)
Mgr. Renáta Viteková (5. trieda)
Mgr. Ivana Mikulcová (6. trieda)
Mgr. Viktória Teplanová (7. trieda)
Mgr. Kristína Bírešová (8. trieda)
Mgr. Katarína Raslavská (9. trieda)
Netriedni učitelia
Mgr. Marek Lontoš – učiteľ
Mgr. Mária Pavlačková 
Horváthová – učiteľka
Mgr. Andrea Výberčiová – 
vychovávateľka ŠKD

Ing. Michaela Vašeková -  
vychovávateľka ŠKD
Mgr. Tomáš Gračka– náboženská 
výchova (externe)
Mária Hlavačková – vedúca 
folklórneho súboru Bablnka 
(externe)
Nepedagogickí zamestnanci
Dominika Sojková – ekonómka 
školy
Martina Horváthová – 
upratovačka
Alena Baloghová – upratovačka

Marián Zradula – školník
Ján Mokráš – kurič 
- Máte veľmi šikovných 
žiakov aj pedagógov, určite 
ste sa stihli zapojiť do 
rôznych súťaží, kde všade 
ste boli?
13.októbra 2017 sme 
reprezentovali školu na súťaži 
„Podhájske dni klobás a 

tradičných špecialít“. Šikovní 
deviataci získali v hlavnej 
kategórii 2. miesto vo výrobe 
klobás a odmenu pre školu vo 
výške 1000 eur. Po odbornej 
stránke na pracovný postup 
žiakov a kvalitu našich 
výrobkov dohliadal pán 
Ľuboš Opát, ktorý je zároveň 
predsedom Miestneho zväzu 
záhradkárov v Mojzesove. 
Za fantastickú spoluprácu 
ďakujeme a považujeme ho 

za skutočného MAJSTRA 
zabíjačkových špecialít.  
Zloženie úspešného tímu: 
A - družstvo ZŠ Mojzesovo–
Černík – strieborná medaila 
PaedDr. Stanislav Petráš 
– kapitán družstva, René 
Kajanovič, Samuel Molnár, 
Kristián Bulík, Matej Tvrdý, 
Marek Šulík + asistencia pani 
Opátovej
B - družstvo ZŠ Mojzesovo–
Černík – bronzová medaila 
Ľubomír Opát - kapitán 
družstva, Mário Kuruc, Samuel 
Valent, Alexander Lubina, 
Radka Halásová, Timotej 
Bencsík + asistencia pani 
Opátovej
Šiestačky pripravovali lahodný 
jahodový džem pod vedením 
Mgr. Márie Pavlačkovej 
Horváthovej. Táto kategória 
však bola mimo súťažná, ale 
výkon našich dievčat bol 
jednoznačné „zlatý“! 
Zloženie úspešného tímu: 
Mgr. Mária Pavlačková 
Horváthová – kapitánka 
družstva, Lujza Gábrišová, 

Tamara Bršelová,  Sophia 
Hoppanová, Karin Miková, 
Michaela Slováková, 
asistovali  Zuzana Vrtáková, 
Diana Homolová a Ema 
Komáromyová.
„Bosorky“  z folklórneho 
súboru Bablnka pod vedením 
pani Márii Hlavačkovej 
bodovali za špeciálny „Guláš 
večnej mladosti“.  Za svoj 
fantastický výkon získali 
striebornú medailu, ktorú 

prevzali od riaditeľa kúpaliska 
Ing. Barcaja.  
Zloženie úspešného tímu: 
Mária Hlavačková – kapitánka 
družstva, Alexandra Kováčová, 
Nina Kováčová, Lenka 
Záhorcová, Sofia Hlavačková, 
Natália Čongrádyová, 
asistovali triedna učiteľka 
Mgr. Viktória Teplanová a Mgr. 
Marek Lontoš. 
Ďalej by som chcel vyzdvihnúť 
náš folklórny súbor Bablnka, 
ktorý úspešne reprezentuje 
našu školu nielen na 
vystúpeniach organizovaných 
školou, ale i na iných rôznych 
podujatiach. V septembri 
sme boli pozvaní na 
medzinárodnú prehliadku 
detských folklórnych súborov 
„Festival Mravenec“. Konal sa 
v Plaveckom štvrtku. Na tomto 
podujatí sa predstavili detské 
folklórne súbory z rôznych 
kútov Slovenska. Náš súbor 
sa predviedol ukážkou 
spevu, tanca a detských hier. 
Vystúpenie spestrili i nové 
kroje. Veľké poďakovanie 

Členovia tímu na súťaži v Podhájskej

Starí rodičia v 1. A triede

Reprezentanti školy vo vybíjanej
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Čo sa od začiatku školského roka 2017/2018 udialo v ZŠ Mojzesovo - Černík?
patrí všetkým vystupujúcim 
žiakom,  vedúcej súboru pani 
Márii Hlavačkovej, Mgr. Miriam 
Hačkovej a Mgr. Andrejovi 
Gregušíkovi za akordeónový 
doprovod.
Deti si z tohto vystúpenia 
odniesli veľmi pekné 
zážitky, ktoré ich motivovali 
v tejto práci pokračovať. 
Preto vedúca súboru pani 
Mária Hlavačková neustále 
pripravuje nové choreografie 
a hudobné podklady k tancom 
a piesňam. Inšpiráciou pre ňu 
sú regionálne zvyky a tradície 
ako napríklad jarné hry, Veľká 
noc či Kvetná nedeľa. Všetky 
zvyky a tradície by chcela 
zakomponovať do jedného 
celku pod názvom „Rok na 
dedine“. Okrem žiakov by 
chcela zapojiť študentov, 
ale i dospelých. Je to zatiaľ 
iba sen, ktorý ak sa podarí 
naplniť, by mohol byť pekným 
zážitkom, pobavením i pre 
tých skôr narodených, možno 

aj spomienkou na časy ich 
mladosti.
- Zapájajú sa deti počas roka 
aj do iných aktivít ako sú tie 
„povinné“?
Áno, práca so žiakmi 
neprebieha iba v triede. 
Aby sa deťom v škole páčilo, 
vymýšľajú učitelia rôzne 
aktivity, ktoré by ich dokázali 
zaujať a vzbudiť u nich záujem 
o rôzne oblasti života. Či už o 
rozvoj umeleckej tvorivosti, 
záujmu o prírodu, športové 
aktivity.
V priebehu 1. štvrťroka sme 
u žiakov zábavnou formou 
rozvíjali záujem o zdravú 
výživu. Na škole rozkvitli žiaci 
farbami ovocia a zeleniny. 
Každý deň sa obliekli do 
vybraných farieb: žltá – hruška, 
červená – jablko, modrá 
– slivka, zelená – hrozno. 
Spolu s triednymi učiteľkami 

vyrábali ovocné a zeleninové 
šaláty, nosili do školy zdravé  
dobroty plné vitamínov. Tak 
ako každý rok sme so žiakmi 
navštívili aj výstavu ovocia 
a zeleniny v kultúrnom dome 
v Mojzesove. Téma zdravej 
výživy sa im veľmi páčila, 
hlavne Farebný týždeň slávil  
obrovský úspech.
Na hodinách prírodovedy 
a vlastivedy sa žiaci učia 
o poľnohospodárstve, 
priemysle. V učebniciach 
sú síce pekné obrázky 
o rastlinách, zvieratách, 
závodoch, ale niet nad 
priame získavanie poznatkov. 
Zážitkové učenie je u žiakov 
obľúbené. Preto sme sa 
spoločne vybrali na Rybárovu 
farmu. Tu deti zistili, že mlieko 
sa vo fľašiach a krabiciach 
neobjaví švihnutím čarovného 
prútika. Pri svojom pozorovaní 
zistili, že práca so zvieratami 
na farme je náročná, 
zodpovedná. Len vďaka nej si 
však môžu doma pochutiť na 

teplom mliečku, či  pripraviť  si 
chutné kakao.
Neobľúbené veterné počasie 
nám urobilo veľkú radosť. Do 
sýtosti sme sa všetci vybehali 
spolu so šarkanmi. Chvíľami 
to nad školským ihriskom 
vyzeralo, ako by si tu dali zraz 
všetky šarkany zo širokého 
okolia. Obloha bola pokrytá 
poletujúcimi farebnými 
bodkami s trepotajúcimi 
chvostmi. Táto akcia mala 
u detí veľký úspech a vôbec 
si neuvedomovali, že nesedia 
pri počítači či s mobilom, ale 
si spontánne a s radosťou 
zabehali.
- Mesiac október ste 
venovali úcte starším, 
čo mali žiaci pripravené 
tentoraz?
V mesiaci októbri sme s láskou 
privítali starých rodičov. 
Vyobliekaní s kvietkom 

v ruke a piesňou na perách. 
Starí rodičia len ťažko tajili 
dojatie a sem-tam sa im po 
tvárach skotúľala slza šťastia. 
Ich milované vnúčatá si 
pod vedením svojich pani 
učiteliek pre nich pripravili 
veľké prekvapenie. Vo svojich 
triedach im ukázali niečo zo 
svojej šikovnosti a zapojili 
ich do skutočnej školskej 
rodiny. Spoločne tvorili, učili 
sa a zabávali. Starí rodičia opäť 
omladli, zabudli na starosti 
a prežívali pocity šťastia 
a lásky. Bola to krásna akcia, 
ktorá ešte dlho rezonovala 
v našich srdciach a ich 
spomienkach.
Kultúra patrí tiež k životu 
detí. Dnešná doba im prináša 
príležitosť hlavne na návštevu 
kina. Divadlo akoby sa 
vytrácalo z ich záujmu. Preto 
sa pani vychovávateľky 
rozhodli tento nedostatok 
aspoň trochu odstrániť 
a vzali žiakov na divadelné 

predstavenie – muzikál Soľ 
nad zlato. Pripravili a nacvičili 
ho žiaci všetkých odborov zo 
Základnej umeleckej školy 
v Šuranoch. Silný zážitok 
detí umocnilo čaro živých 
hercov, možnosť sa ich takmer 
vlastnoručne dotknúť, krásny 
spev, dojímavá živá hudba 

a scénický či moderný tanec.
Začiatkom novembra 
piataci a šiestaci navštívili 
interaktívnu výstavu 
v Atlantise v Leviciach, kde 
sa hravou formou zoznámili 
s fyzikálnymi pokusmi a zistili, 
že veda sa dá vysvetliť veľakrát 
aj hrou. Žiaci 8. – 9. ročníka sa 
v múzeu holokaustu v Seredi 
oboznámili s nástrahami 
antiseminizmu a xenofóbie 
a žiaci 7. – 9. ročníka sa 
zúčastnili na predpremiére 
romantickej komédie 
v DAB v Nitre „Zaľúbený 
Shakespeare“. - A čo vaše 
športové úspechy?
Škola už dlhoročne dosahuje 
výborné výsledky v oblasti 
športu. Častokrát najväčšou 
motiváciou je práve úspech a 
zanietení športovci dokazujú, 
že im táto aktivita prináša 
i radosť. O tomto môžu 
hovoriť najmä družstvá žiakov 
prvého stupňa, ktorí nás 
reprezentovali vo vybíjanej 
a staršie dievčatá, ktoré 
boli úspešné v basketbale. 
Základné skupiny vyhrali 
a postúpili do okresného 
kola. V konkurencii veľkých 
mestských škôl (ZŠ na UL. SNP 
Šurany, ZŠ na Ul. Devínskej 
Nové Zámky, ZŠ na Ul. Hradnej 
Nové Zámky) sme vo vybíjanej 
obsadili 3. miesto a dievčatá 
v basketbale obsadili 2. miesto 
(ZŠ na UL. SNP Šurany, ZŠ 
Štúrovo, ZŠ na Ul. Nábrežnej 
Nové Zámky, ZŠ na Ul. G. 
Bethlena Nové Zámky, ZŠ 
Dvory nad Žitavou).
- Aké sú vaše plány do 
blízkej budúcnosti?
Pre žiakov 7. – 9. ročníka 
pripravujeme lyžiarsky 
výcvik do Liptovskej 
Tepličky, pre žiakov prvého 
stupňa v druhom polroku 
plánujeme plavecký výcvik. 
Po vydarenom minuloročnom 
plese chceme pokračovať 
v tradícii a pripravujeme 
2. ročník plesu, ktorý je 
predbežne naplánovaný na 10. 
februára 2018. 

-Ing. Michaela Vašeková-

Folklórny súbor Bablnka

Bosorky v Podhájskej
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Na návšteve u umeleckého rezbára v našej obci

Rezbárske remeslo, ktoré sa 
zaoberá zdobením dreve-
ných predmetov rezbou, 
rytím, pílením, brúsením a 
inými technikami a tiež zho-
tovovaním rôznych plastík z 
dreva, sa stalo jedným z naj-
významnejších remesiel na 
celom Slovensku. V minulosti 
bolo rezbárstvo doplnkovou 
činnosťou iných remesiel a 
tiež doplnkom práce pastie-
rov, mlynárov, baníkov, včelá-
rov, drevorubačov. Rezbárska 
výroba sa uplatňovala aj pri 
skrášľovaní obydlí, predo-
všetkým ich brán . Krásne a 
rozmanité rezbárske výrobky 
môžeme vidieť aj dnes na 
ľudových trhoch, kde šikovní 
rezbári prezentujú svoje die-
la, ktoré sú tiež obľúbeným 
slovenským suvenírom.
Možno málokto vie, že 
jedným z takýchto umelcov 
v Mojzesove je aj Stanislav 
Straňák. Je rodákom z 
Vinodolu, kde bol dlhé 
roky členom poľovníckeho 
združenia. A práve záľuba v 
poľovníctvo  ho naviedla na 
cestu umeleckého rezbár-
stva. Začínal ako samouk a 
práve túžba naučiť sa opra-
covávať drevo a realizovať 
svoje predstavy prostredníc-
tvom tohto materiálu bola 
natoľko silná, že sa jej venuje 
už dlhých štyridsať rokov. 

Hneď pri vstupe do ich útul-
ného príbytku som si všimla 
obrovské množstvo poľov-
ných trofejí, ktoré zdobili a 
vypĺňali každučký priestor na 

stenách. Samozrejme, že ako 
manželke poľovníka mi to 
nepripadalo vôbec výni-
močné, ale po zistení, že pán 
Stanko si každú jednu trofej 

aj sám vypreparoval, zatajila 
som dych. Pri otázke, či si 
ešte pamätá, čo bolo jeho pr-
votinou, pousmial sa: “Veľmi 
dobre si to pamätám, bola to 

divá hus. Tak ma to pochytilo, 
že odvtedy som každú voľnú 
chvíľu venoval tomuto koníč-
ku a dokázal som vo svojej 
dielničke stráviť dlhé hodiny. 
Sú to krásne chvíle, kedy do-
kážete kúsku dreva vdýchnuť 
dušu a neprestanete praco-
vať, kým nevytvoríte to, čo 
v ňom vidíte od počiatku.“ 
Keď ma manželia Straňákoví 
pozvali ďalej do predsiene 
a obývačky, nevedela som, 
kam sa mám skôr pozrieť. 
Prenádherné vyrezávané 
obrazy zvierat, podložky pod 
trofejami, luster z jeleních 
parohov, ornamentálne zdo-
bené poľovnícke kravaty z 
rohoviny, sochy anjelov, Pan-
ny Márie či tvár Ježiša Krista 
skrášľovali steny a vytvárali 

tak jedinečný interiér. „ Všet-
ko sú to originálne kúsky, nič 
som nerobil viackrát. Týchto 
anjelov dokonca vyrobila 
moja manželka Evka!“ Pani 
Straňáková iba ticho dodala, 
že ju toto umenie tiež trochu 
zaujíma, ale popri práci v za-
hraničí na to nemá čas. Tiež 
vytvorila niekoľko originálov, 
ktoré poväčšinou darovala. 
Naozaj obdivuhodná práca! 
Pán Stanko sa momentálne 
venuje výrobe a ornamen-
tálnemu zdobeniu pažieb 
poľovných zbraní. Zaujímalo 
ma, či výroba jednej pažby 
netrvá príliš dlho. „ Nie, nie je 
to také náročné, skôr musím 
dlho čakať, kým sa mi vysuší 
drevo na výrobu, je to mini-
málne štyri roky.“ Odpovedal. 
Keďže, pri tomto vyrezávaní 
je minimum odpadu, vytvára 
tieto skvosty v kuchyni pri 

teplom kozube. Takže v diel-
ničke trávi čoraz menej času. 
Jeho pokračovateľmi sú už 
dnes dospelí synovia Erik a 
Marián, v ktorých sa znáso-
bili umelecké gény snáď po 
oboch rodičoch. Žiaľ, sú dosť 
pracovne vyťažení, ale pri 
pohľade na ich diela, stuhne 
krv v žilách.
Možno si veľmi neuvedomu-
jeme aké dôležité je šírenie 
hodnôt našej ľudovej kultúry 
a remesiel.
Ale takí ľudia, ako je rodina 
Straňákových z Mojzesova, 
sú živým príkladom toho, 
ako sa dajú dokonale zacho-
vávať a udržiavať pri živote 
naše ľudové tradície. Želáme 
pevnú ruku, veľa trpezlivosti 
a „suchého materiálu“!

-Miška Vašeková-
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„Jedným očkom“ do družiny
V súčasnej uponáhľanej dobe využíva mnoho pracujúcich rodičov mož-
nosť prihlásiť svoju ratolesť do školskej družiny (školský klub detí). Každý, 
koho sa toto školské zariadenie týka, si od neho sľubuje niečo iné. Rodičia 
prihlásia svoje dieťa s dôverou a vedomím, že bude o neho po škole dobre 
postarané a oni môžu pokojne pracovať, riaditelia škôl a vychovávateľky 
zase dbajú hlavne na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a školského po-
riadku a úradníci chcú, aby sa všetko čo má vošlo do tabuliek a vzdeláva-
cích programov.
A inak tomu nie je ani v našom školskom klube v ZŠ Mojzesovo – Černík. 
V súčasnosti má školský klub detí dve oddelenia a dohromady 46 detí. V 
prvom oddelení sú deti od 2. do 4 ročníka a v druhom sú prváčikovia. Ur-
čite Vás ako rodičov a starých rodičov „družinárov“ zaujíma, ako je o deti 
postarané, čo robia celé dni. Každý jeden deň v týždni má vychovávateľka 
naplánovaný podľa vopred určenej skladby dňa. Má určené tematické ob-
lasti výchovy, ako je spoločensko – vedná, esteticko – výchovná, prírod-
no – environmentálna, pracovno – technická a telovýchovná, zdravotná 
a športová. Takže okrem toho, že detičky idú na obed, oddychujú a hrajú 
sa, snaží sa každá vychovávateľka deti vychovávať a vzdelávať v tej ktorej 
oblasti, veľa čítať, tvoriť, rozvíjať detskú fantáziu, zvedavosť a hlavne ich 
motivovať. Zo začiatku deti veľmi nechcú spolupracovať, lebo sami ro-
dičia majú z minulosti vsugerované, že „družina“ je akýmsi „odkladacím“ 
priestorom po škole a môžu si robiť čo chcú. Nie je tomu tak. Aj školský 
klub detí má svoje pravidlá. Ale postupne sa deti skladbe dňa prispôso-
bia a nie je väčším potešením pre vychovávateľku, keď sa deti pýtajú a už 
sa nevedia dočkať, kedy budeme budúci týždeň spievať, alebo čítať, a čo 
budeme zase vytvárať. Aj oni veľmi radi vidia, že vytvorili krásne práce a 
že ich niekto za to pochválil (a navyše pred ich kamarátmi). To, že sa každý 
deň tešia na svojich kamarátov, voľnú zábavu a dobrodružstvo je pre nich 
iba bonusom. Školský klub detí poskytuje pravidelný režim a podporuje 
v samostatnosti. Deti sa tu môžu voľne socializovať, rozvíjať, majú zabez-
pečený výchovnovzdelávací program, ide o aktívne a kreatívne vyplnenie 
voľného času, priestor na učenie a robenie si domácich úloh s pomocou 
a pod dohľadom vychovávateľky. Veľakrát si deti povymýšľajú rôzne vý-
hovorky - prečo si nerobiť domáce úlohy, (čo je veľmi úsmevné) alebo si 
veľa rodičov neželá, aby si deti robili úlohy v družine, ale všetko je to iba 
o komunikácii medzi rodičom a vychovávateľkou. Ideálna situácia nastáva 
vtedy, keď si domáce úlohy robia všetky deti, a vychovávateľka sa naplno 
venuje všetkým. Deti milujú pohyb vonku a rôzne didaktické hry.
Takže školský  klub detí je ideálnym riešením ako deťom plnohodnotne 
vyplniť ich voľný čas, kým rodičia neprídu z práce. A naopak, rodičia zasa 
vôbec nemusia mať výčitky, že v tom čase nie sú s nimi.

-MICHAELA VAŠEKOVÁ-

Obdobie od štvrtej nedele pred Vianocami až do 
štedrého dňa sa nazýva Advent, čo v preklade 
znamená príchod. S jeho začiatkom sa začína aj 
nový cirkevný rok. Slúži ako prípravné obdobie 
pred Vianocami, počas ktorého sa na ich slávenie 
máme dobre pripraviť. Na Vianoce sa väčšina 
ľudí síce pripravuje – po materiálnej stránke, ale 
zanedbáva prípravu duchovnú, ktorá je oveľa 
dôležitejšia, má oveľa väčší význam; od nej 
závisí,nakoľko intenzívne Vianoce prežijeme vo 
svojom vnútri, či ich posolstvo zostane natrvalo 
zasadené v našom srdci. Vianoce sú v prvom rade 
oslavou príchodu Ježiša Krista na tento svet. On 
naozaj prišiel, aby nás naučil, ako máme žiť. Na 
jeho príchod sa ľudstvo pripravovalo, ako to máme 
opísané v Svätom písme, od stvorenia sveta.
Poznáme spôsob prípravy na Vianoce v našej 
národnej tradícii. Po zbere úrody sa pulz života 
preniesol do domácností a do rodín, zintenzívnil 
sa náboženský život, slávili sa viaceré sviatky. 
Adventné obdobie mávalo svoj duchovný aj 
materiálny rozmer, bolo intenzívne prežívané, 
patrili k nemu mnohé zvyky, ktoré sa dedili z 
generácie na generáciu, jeho súčasťou bol pôst, 
modlitba a almužna.
Dnešný svet má tiež akýsi vzor prípravy na 
Vianoce. Pozostáva väčšinou z vianočnej  výzdoby 
domácnosti, varenia, pečenia, nekonečného 
blúdenia po vianočných trhoch a obchodných 
centrách a  zo zháňania darčekov. Väčšine našich 
súčasníkov takáto povrchná príprava celkom 
postačuje. Duchovný prvok je v  živote mnohých, 
žiaľ, akoby cudzí a nepotrebný.
Ježiš prichádza práve preto, aby dal zmysel našej 
existencii a všetkému nášmu konaniu. Bez neho 
všetko stráca zmysel. Ak chceme prežiť Vianoce v 
celej šírke a hĺbke ich posolstva, v ich podstate, tak 
bez dobrej prípravy a dobre prežitého Adventu je 
to nemožné. Treba sa nám dobre pripraviť najprv 
vnútorne a potom aj vonkajškovo, v rovine osobnej, 
rodinnej i spoločenskej. Veľmi nám k tomu môžu 
prispieť postavy Starého zákona, ktoré pripravovali 
ľudstvo na prvý príchod Krista. Proroci hovorili, že 
príde Mesiáš, že spasí svet. Osobitne prorok Izaiáš, 
ktorý hlásal: „Pripravujte cestu Pánovi, vyrovnajte 
mu chodníky.“ Po niekoľkých storočiach tieto 
slová od neho prevzal Ján Krstiteľ, žijúci na púšti 
životom modlitby a odriekania. Mária, ktorá 
prijala v tichosti a pokore posolstvo od anjela, aj 
keď mnohému nerozumela, odišla k  Alžbete, aby 
jej slúžila...
Naša príprava na Vianoce a náš kresťanský život 
je zároveň prípravou na druhý príchod Krista 
na konci sveta i na náš odchod z tohto sveta, čas 
ktorého nepoznáme, keď budeme nútení vydať 
počet z nášho hospodárenia. A vtedy sa materiálne 
hodnoty stanú celkom nepotrebnými, ale bude 
dôležité bohatstvo duchovné. Materiálne hodnoty 
majú len ten zmysel, aby poslúžili na získanie 
hodnôt duchovných.
Nech je Adventné obdobie príležitosťou, aby sme 
obohatili svoj život o konkrétne skutky pokánia, 
sebazaprenia, modlitby, obety a služby. Počúvajme 
pozorne hlas adventných kazateľov a využime 
tento čas na prehĺbenie svojho duchovného života 
a vzťahu s Bohom i na zlepšenie našich vzťahov s 
inými. Potom budú naše Vianoce naozaj radostné.

pripravili: Ľudovít Košík a Milan Kupecký

Advent... zamyslenie
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Zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mojzesove sú verejné
Obecné zastupiteľstvo našej 
rodnej obce má 9 poslancov, 
zvolených voličmi Mojzesova vo 
voľbách do orgánov samospráv. 
V súčasnosti ho tvorí zástupca 
starostu Ing. Slavomír Hačko, 
Tatiana Martišová, Ing. Marián 
Manduch, Ľubomír Opát, Ján 
Ostrožlík, Ing. Peter Porubský, 
Ing. Marián Vrták, Ľuboš Slovák  
a Jozef Záhorec. Obecné zastu-
piteľstvo zasadá podľa potreby, 
najmenej však štyri krát do roka. 
Na týchto zasadnutiach prijíma 
hlasovaním uznesenia, ktorých 
výkon zasa zabezpečuje obecný 
úrad a ďalšie orgány obce. Pri ro-
kovaniach sa riadi rokovacím po-
riadkom, ktorý upravuje spôsob 
prípravy, zvolávania, priebeh ro-
kovania,  uznášania sa obecného 

zastupiteľstva a spôsob kontroly 
plnenia uznesení. Každé roko-
vanie je verejné a zúčastniť sa 
ho môže každý občan priamo v 
zasadacej miestnosti obecného 
úradu v Mojzesove. 
Starosta Ing. Jozef Čunderlík zvo-
lal tohtoročné posledné zasad-
nutie obecného zastupiteľstva 
na 6. decembra 2017 (v poradí 
štrnáste od začiatku vol. obdo-
bia). Ešte medzitým sa zasadalo 
niekoľkokrát na mimoriadnych 
zastupiteľstvách, ale aj tak je z 
množstva zasadnutí jasné, že 
poslanci prejednávajú všetko, čo 
sa v obci deje a nie je toho málo. 
A tak tomu bolo aj tentoraz. Po 
oficiálnom otvorení a povinných 
úradných úkonoch prehodnotili 
spoločne poslanci plnenie pred-

chádzajúcich uznesení. Potom 
premostili na ďalšie vopred ur-
čené body, ktoré si naplánovali 
prejednávať. Detailne sa oboz-
námili s konkrétnymi všeobecne 
záväznými nariadeniami, ktoré 
boli vypracované. Išlo konkrét-
ne o VZN č. 6/2017 o zavedení a 
poskytovaní elektronických slu-
žieb, VZN č. 7/2017 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady, drobné a 
stavebné odpady, VZN č. 8/2017 
o správe a prevádzkovaní pohre-
biska na území obce Mojzesovo 
a VZN č. 9/2017 o podmienkach 
poskytnutia dotácie z rozpočtu 
obce Mojzesovo. Ďalej naša kon-
trolórka Magdaléna Horníková, 
ktorá sa pravidelne zúčastňuje 

každého obecného zastupiteľ-
stva, predložila svoje vypracova-
né stanovisko k rozpočtu obce 
na roky 2018 – 2020, ktorý bol 
schválený. Ďalej prezentovala 
plán svojej práce na prvý pol-
rok 2018. Neskôr sa prerokúvali 
a schvaľovali dotácie miestnym 
organizáciám na rok 2018 z roz-
počtu obce Mojzesova, starosta 
informoval o výsledku auditu, 
(ktorý bol kladný). Zvyčajne 
zasadnutie obecného zastupi-
teľstva trvá približne 3 hodiny, 
a verte či nie, o žiadne nudné 
zasadnutia nejde. Veď v každom 
prípade ktorýkoľvek občan sa 
môže prísť pozrieť a nahliadnuť 
:).

-vašeková-

Starosta a zástupca starostu počas rokovania

Rokovanie poslancov obce
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Spoločenská kronika obce / jún –   november 2017
Narodili sa 
Adam Srna 17.6.2017
Adam Kuťka 6.7.2017
Karin Teplanová 25.7.2017
Nela Ďurišová 27.7.2017
Lucas Martiš 15.8.2017
Tímea Homolová 22.8.2017
Stella Sendreiová 26.8.2017

pripravila: Alexandra Smutná, obecný úrad Mojzesovo

Opustili nás
Karol Buranský 10.7.2017
Emília Laurová rod.Čičmanová 22.7.2017
Emília Vančíková 4.8.2017
Leonard Kajanovič 8.8.2017
Miroslav Horňáček 16.9.2017
Mária Laurová rod. Čongrádiová 28.9.2017
Miroslav Bilický 11.10.2017
Ján Teplan 18.10.2017

Uzavreli manželstvo
Róbert Burian – Zuzana Naďová 4.8.2017
Ing.Marek Bachúrik – Mgr. Helena Ultisová 26.8.2017
Michal Puškár – Ľubica Hlavačková 2.9.2017
Jaroslav Witkovský – Martina Mrázová 9.9.2017
Aleksandar Zuvić – Kristína Buranská 16.9.2017
Lukáš Zelenaj – Mária Vašeková 30.9.2017

Vítanie najmenších Mojzesovčanov
„Vitaj teda medzi nami utešené dieťa,

nech na Teba iba dobré sudby žitia letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky

a buď šťastné v svete krásnom mnohé dlhé roky!“

Vítanie malých občiankov v Mojzesove patrí každoročne k najslávnost-
nejším a najkrajším udalostiam. Tento rok sa vítanie uskutočnilo 23. no-
vembra 2017 v zasadacej miestnosti obecného úradu, ktorá bola pri tejto 
príležitosti aj slávnostne „ošatená“. Úvodom privítal zástupca starostu 
pán Ing. Slavomír Hačko všetkých pozvaných rodičov a novopečatených 
občiankov Mojzesova. Odznela nádherná pieseň Hallelujah v podaní ta-
lentovanej Lujzičky Gábrišovej – žiačky 6. triedy. Po úvodnej piesni vo 
svojom príhovore náš zástupca starostu rozprával hlavne o tom, aký ne-
nahraditeľný a podstatný je dar života a že nemenej dôležité je poslanie 
rodiča vychovávať. Najväčším životným úspechov rodičov je vychovať 
z tohto malého bezbranného človiečika skutočného človeka. Ďalej pri-
pomenul, že táto cesta vôbec nie je ľahká a zaželal rodičom na nej veľa 
radosti, trpezlivosti a čo najmenej starostí. Pri tejto príležitosti bol urobe-
ný zápis do Pamätnej knihy obce Mojzesovo, kde sa rodičia podpísali a 
zástupca starostu odovzdal každej mamičke bielu ružu, finančný príspe-
vok a na pamiatku pre bábätko krásneho anjela. Na tohtoročné uvítanie 

bolo pozvaných osem chlapcov 
a osem dievčat s trvalým po-
bytom v Mojzesove, ktoré sa 
narodili v čase od novembra mi-
nulého roka do novembra toh-
to roka. Sú to: Kristián Pálinkás, 
Dorota Vašeková, Damián Jurí-
ček, Matej Hlavačka, Lujza Malí-
ková, Alex Vašek, Salina Polom-
ská, Matúš Turza, Nina Opátová, 
Adam Srna, Adam Kuťka, Karin 
Teplanová, Nela Ďurišová, Lucas 
Martiš, Timea Homolová a Stella 
Sendreiová.

-MICHAELA-
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„Robíme všetko pre to, aby bolo našim deťom  
umožnené hrať futbal,“ hovorí predseda OŠK Mojzesovo Juraj Kozár.

OŠK Mojzesovo je jeden z mála klubov, ktorý 
sa môže pochváliť tým, že združuje dokopy 
až tri tímy – A mužstvo, žiakov a prípravku. 
A čo treba vyzdvihnúť je skutočnosť, že 
pracuje v maximálnej miere iba s vlastnými 
hráčmi. Okrem výborného umiestnenia 
v tabuľke sa darilo zveľaďovať i futbalový 
areál. Avšak o tom, čo je na futbalovom 
poli v Mojzesove nové, nám viac prezradil 
predseda OŠK Mojzesovo Juraj Kozár. 
o Ako by ste zhodnotili futbalovú sezónu 
za uplynulý rok? 
- Jesenná časť futbalovej sezóny VI.LIGA 
MEVA OBFZ NZ je za nami. Pohľad na 
tabuľku vyzerá síce dobre, ale bodové 
rozdiely na prvých štyroch miestach sú 
minimálne. OŠK Mojzesovo skončilo na 
treťom mieste. Mužstvo dospelých vstúpilo 
do súťaže prehrou na trávniku TJ AC Mužla, 
potom nasledovala šnúra víťazných zápasov. 
Vstup do sezóny preto pokladám za úspech.
o Ako jeden z mála klubov máte 
k dispozícii až tri tímy, z toho dva sú 
mládežnícke...
- Áno, pracujeme s A mužstvom, družstvom 
žiakov, ktorých je osemnásť, a s prípravkou 
pozostávajúcou z pätnástich detí. Tú trénuje 
Maroš Slovák. Ale ich výkony hodnotím 
pozitívne, žiaci sa umiestnili na piatom 
mieste a prípravkári obsadili tretie miesto. 
o Čo bolo pohnútkou k tomu, aby ste 
začali s touto prípravkou? 
- Prvotný nápad mal ich tréner Maroš Slovák, 
ktorý to všetko zariadil. Chcel deti motivovať 

pre športové činnosti, učiť  ich rešpektu, 
pravidlá hry a prežívať radosť z pohybu 
a kontaktu s kamarátmi, začo patrí veľké 
poďakovanie trénerovi a veľký rešpekt pred 
jeho prácou.
o Aká je veková kategória detí 
v prípravke? 
- Sú to tie najmenšie deti do 9 rokov.
o Ako je to s tréningami hráčov 
A mužstva? Budú tréningy prebiehať aj 
v zime?
- Áno, samozrejme. V novembri sme síce 
tréningy ukončili, no po krátkej prestávke 
sa začne zimná príprava, ktorú by sme chceli 
absolvovať formou sústredenia. Závisí to ale 
od záujmu hráčov. Keď sa nájde dostatočný 
počet ochotných áčkarov, tak budú mať 
zimnú prípravu, a keď nie, tak sa bude robiť 
sústredenie tu v našich podmienkach. 
Chceli by sme ísť do Starých Hôr. Uvidíme 
teda, čo z toho sa podarí. 
o Aké bolo futbalové leto? Organizovali 
ste aj cez toto letné obdobie nejaké akcie 
či turnaje? 
- Cez letné obdobie sme organizovali dve 
futbalové podujatia. Prvé podujatie bol 

minifutbal, ktorý  sme organizovali spolu so 
Slovenským Orlom. Druhým podujatím bol 
7. ročník futbalového turnaja -„Memoriál 
Andreja Vašeka a Petra Kajanoviča“. Stretli 
sa na ňom štyri društvá - OŠK Mojzesovo, 
FC Komjatice, OFK Maňa a ŠK Šurany 
juniori. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo 

ŠK Šurany juniori. Na záver vyhodnotenia 
juniori spravili veľké gesto a trofej odovzdali 
rodinám chlapcov.
o Je ešte niečo nové v tom futbalovom 
živote obce? 
- Áno, rád by som spomenul výmenu 
trénera hráčov A mužstva, ktorých si vzal 
pod taktovku nový tréner Michal Fehervári. 
Ten vniesol do mužstva novú motiváciu a 
poriadok. To sa odzrkadlilo aj na výsledkoch 
a hre mužstva. Vrátili sa k nám hráči, ktorí 
ukončili svoje pôsobenie v iných kluboch, 

takže som rád, že naše tímy pozostávajú 
najmä z vlastných hráčov. 
o A čo zveľaďovanie futbalového areálu? 
Minulý rok ste začali s rekonštrukciou, 
podarilo sa dokončiť všetko, čo ste mali 
v pláne? 
- S prácami vo futbalovom areáli sme 
pokročili. Minulý rok sme zabetónovali 
platňu, nad ktorú sa nám tento rok podarilo 
spraviť zastrešenie, ktoré bude slúžiť pre 
organizovanie rôznych kultúrnych podujatí. 
Takisto sme kompletne zrekonštruovali 
vnútorné priestory OŠK Mojzesovo, vrátane 
novej elektriny, osvetlenia a pod. Pomaly 
pripravujeme ďalšie plány na budúci rok. 
Chceli by sme vybudovať novú tribúnu, 
dokončiť oplotenie... Tých plánov je veľa. 
Na záver chcem poďakovať  všetkým, 
ktorým nie je ľahostajný osud futbalového 
klubu OŠK Mojzesovo. Príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a šťastný Nový 
rok srdečne prajem vsetkým občanom 
Mojzesova!

pýtala sa: Mgr. Maja Májeková

Predseda OŠK Mojzesovo Juraj Kozár

Naše Mojzesovo


