
Naše Mojzesovowww.mojzesovo.sk

ročník I. číslo 1. DECEMBER 2011 časopis občanov obce Mojzesovo

Pred rokom sa stal starostom obce 
Mojzesovo Ing. Jozef Čunderlík. 
Keďže pre neho je táto práca 
niečím novým, ako to, čo robil 
do volieb, opýtali sme sa ho, ako 
on hodnotí – zo svojho pohľadu 
– svoju prácu a postavenie, veď je 
prvým mužom obce, čo je iste záťaž 
ako na psychiku, tak na čas, ale aj 
organizačné schopnosti a znalosť 
orientácie sa v rôznych zložitých 
problémoch, ktoré každodenný 
život v obci prináša. Čo hovoríte, 
pán starosta, aké sú Vaše pocity, 
dojmy a prvoročné skúsenosti zo 
starostovskej funkcie?
- Keď som nastúpil na post starostu 
obce, mal som veľké plány ako 
napríklad vybudovanie spevneného 
parkoviska pred cintorínom, 
vybudovať prístrešok spojený 
s domom smútku, vybudovať detské 
ihrisko, kompostáreň a zberný 
dvor, získať finančné prostriedky 
z eurofondov na dobudovanie 
chodníkov, na výstavbu kanalizácie, 
na rekonštrukciu telocvične na 
ZŠ, atď...  Avšak veľmi rýchle som 
pochopil, že vzhľadom na dlhy 
našej obce sa budú tieto úlohy veľmi 
ťažko realizovať. Samozrejme, že 
vynaložím maximálne úsilie, aby 
sa v rámci možností naša obec 
budovala. Cítim veľkú zodpovednosť 
voči mojím voličom a všetkým 
občanom našej obce. Čo sa týka 
hodnotenia mojej práce ?  To by som 
prenechal na občanov Mojzesova.    
o Keď ste nastúpili do funkcie, tak, 
ako na iných postoch, prichádza 
najprv audit, kontrola práce 
a výsledkov, nákladov a výdavkov 
za uplynulé obdobie, ako aj 
celkové zhodnotenie stavu obce 
po ekonomickej, hospodárskej 
a spoločenskej stránke. Aká 
bola teda bilancia, a čo sa dialo 
následne?  
- Áno, máte pravdu, ako prvé po 
nástupe na post starostu obce, som 
požiadal firmu NOVOAUDIT, 
spol. s.r.o. Nové Zámky o audit. 
Správa nezávislého audítora mi bola 
doručená 21. septembra 2011. Táto 

správa nebola lichotivá a potvrdila, 
že obec neefektívne a nehospodárne 
nakladala s verejnými financiami.  
Napr. obec uzatvárala dohody 
o vykonaní prác, kde hodinová 
mzda sa pohybovala od 10 do 
18.- €, jednalo sa o jednoduché 
pomocné práce. Správu audítora 
si môžete prečítať na strane 
piatej tohto časopisu. Obec som 

prevzal s dlhom 115 000.- €,  tento 
v priebehu roku narástol o ďalších 
10 900.- €.  Medzi najvážnejšie 
záväzky patrilo aj neuhradenie 
faktúry firme František Pokusa, 
ktorá v roku  2006 vykonávala  
rekonštrukciu sociálnych zariadení 
na základnej škole. Obec uvedenej 
firme uhradila iba časť faktúry 
v roku 2007. Koncom januára 
som obdržal  platobný rozkaz od 
okresného súdu v Nových Zámkoch, 
na základe ktorého obec musela 
zaplatiť žalobcovi 8045.- €,  trovy 
konania 483.- € a úrok z omeškania 
6271.- €. Ďalšou položkou bol 
dlh na nájomnom za MŠ v sume 
9500.- €. S pánom farárom sme sa  
dohodli, že dlh nám odpustí, ale 
obec mu poskytne dotáciu vo výške  
6000.- €. Ďalej sa jednalo zväčša 
o neuhradené  faktúry a iné záväzky, 
ako napr. spoluúčasť na financovaní 
verejného osvetlenia vo výške 

10300.- €. Tento rok sme si museli 
riadne utiahnuť opasky a šetril 
som skoro na všetkom, na čom sa 
dalo ušetriť. Ku koncu novembra 
nám zostal dlh z roku 2010 za 
neuhradené faktúry vo výške  
24500.- €. A tento rok na faktúrach 
dlžíme 29000.- €. Ďalej obec spláca 
úvery, ktorých zostatok k dnešnému 
dňu je 456 788.- €, z toho je úver zo 

ŠFRB 359.477.- €,  investičný úver 
52 874.- €   a úver na infraštruktúru 
44 437.- €.
o Keď by ste mohli zhodnotiť 
prácu – cieľ úradu, poslancov, 
obce a priority, ktoré ste riešili 
v tomto roku, čím by ste začali 
a potom chronologicky (aj podľa 
rozhodnutí a zasadnutí obecného 
zastupiteľstva) až po dnešok a ešte 
do konca roka – čo sa v obci urobilo 
a urobí?
-  Najväčšou prioritou bolo 
navýšenie brehovej čiary 
v miestach, kde sa vyliala rieka 
Nitra, čo sa nám po rôznych 
jednaniach a vybavovačkách na 
Slovenskom pozemkovom fonde, 
katastrálnom úrade a Povodí 
rieky Nitry aj podarilo. Tu by som 
chcel poďakovať pani Eliášovej, 
ktorá nám pôdu pod hrádzou 
darovala a pánovi Korpášovi, 
ktorý nám pôdu pod hrádzou 

predal. Ďalej som riešil už 
dokončenú rekonštrukciu verejného 
osvetlenia. V decembri 2010 môj 
predchodca  prevzal  stavbu a 
vo februári 2011  prišla na obec 
kontrola,  ktorá zistila, že obec 
porušila  zmluvu o nenávratnom 
finančnom príspevku a to tým, 
že  sa zmenilo rozmiestnenie 
svetiel. Tu som musel dať spracovať 
novú projektovú dokumentáciu, 
ktorá zodpovedala skutočnosti 
a samozrejme som musel zabezpečiť 
ďalšie vyjadrenia, od stavebného 
úradu, elektrikárov a vyžiadať 
súhlas o zmenu s odôvodnením, 
prečo sme zmenili trasovanie 
svetiel a pod.  Tento problém  sa 
rieši doteraz. V polovici novembra 
prišla kontrola zo SIEA a projektový 
manažér, ktorí konštatovali, že je 
všetko v poriadku. V súčasnej dobe 
je daná žiadosť o platbu, ktorá by sa 
mala v najbližších dňoch realizovať. 
Ďalej sme riešili revitalizáciu 
verejných priestranstiev – 
(výstavba chodníkov a centra) obce 
Mojzesovo.  Stavbu realizovala firma 
Eltos Žilina, ktorá sa od januára 
2011 prestala zaujímať o stavebné 
práce. Prebehli osobné jednania 
a boli uvedenej firme zaslané 
i písomné výzvy k zahájeniu prác, no 
i napriek tomu v stavebných prácach 
nepokračovala. Z toho dôvodu 
firma dostala od obce výpoveď 
a opäť sa začal kolotoč ohľadom 
vybavovania na SoRo. Koncom 
augusta sa nám podarilo podpísať 
zmluvu, resp. dodatok k zmluve 
s Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR na dotáciu 
určenú na dokončenie centra obce 
vo výške  379 750,- €. V súčasnosti 
máme za sebou užšiu súťaž, kde 
verejný obstarávateľ vybral desať 
firiem, ktorým boli zaslané súťažné 
podklady. 20. decembra 2011 
komisia vykoná vyhodnotenie 
súťaže a vyberie víťaznú firmu na 
realizáciu prác. Práce by sa mali 
ukončiť 30.6.2012. Medzi ďalšie 
priority patrí tiež rekonštrukcia 
školskej jedálne, ktorá od postavenia 
ZŠ nebola modernizovaná a prestáva 
spĺňať základné hygienické 
normy. Poslanci OZ schválili 
úver na uvedenú rekonštrukciu  
80 000,- €. Prebehlo výberové 
konanie na firmu zaoberajúcu sa 
projektovou činnosťou. V súčasnej 
dobe sa spracováva projektová 

„Vynaložím maximálne úsilie, aby sa v rámci možností, ktoré máme, 
naša obec budovala. Cítim veľkú zodpovednosť voči mojím voličom, 
ale aj všetkým občanom našej obce“, - hovorí Ing. Jozef Čunderlík, starosta.

(pokračovanie na 2. strane)



dokumentácia.  Do jedálne sa bude 
musieť zaviesť plyn, vybudovať nová 
kanalizácia, pripraviť nové elektrické 
prípojky a vymeniť komplet 
celé zariadenie kuchyne. Medzi 
priority obce patrí aj vypracovanie 
Územného plánu obce, ktorý je 
veľmi dôležitý a na ktorý sme 
v októbri 2011 vyžiadali finančnú 
dotáciu. 
o Najdôležitejším základom každej 
samosprávy, ale aj organizácie, 
je rozpočet. Ako vyzerá rozpočet 
obce pre budúci rok? Na čo sa 
zameria Mojzesovo vo zvýšenej 
miere v investičnej oblasti, 
ale aj v sociálnej a kultúrno-
spoločenskej?
- V súčasnej dobe je rozpočet 
rozpracovaný a bude sa schvaľovať 
dňa 16.12.2011 na obecnom 
zastupiteľstve. Predom môžem 
povedať, že 29 375,- € bude 
spoluúčasť na financovaní 
revitalizácie verejného priestranstva 
a ako som už spomenul, budeme 
sa musieť zamerať na splatenie 
dlhov z predchádzajúcich období. 
Čo sa týka sociálnej a kultúrno-
spoločenskej oblasti, obec 
zabezpečuje donášku liekov a  
stravu starším a sociálne slabším 
občanom. V oblasti kultúry som 
nadviazal na tradície, ktoré  sa 
každoročne organizovali. Novinkou 
je vítanie občiankov do života. 
Akcia pre deti na podporu čítania 
„Hľadanie krajiny nekrajiny“. 
Ďalšou novinkou bol Mesiac úcty 
k starším - posedenie pri živej hudbe 
s dôchodcami. Na 4. decembra 
sme pripravili Mikulášsky jarmok. 
Tu by som sa chcel poďakovať  
kultúrnej a športovej komisii na 
čele s predsedníčkou pani Tatianou 
Martišovou. V oblasti športu 

sme zahájili 1. ročník Memoriálu 
Andreja Vašeka a Petra Kajanoviča, 
tu patrí vďaka prezidentovi OŠK 
Mojzesovo JUDr. Emilovi Vančíkovi 
a podpredsedovi klubu Ľubošovi  
Slovákovi. Taktiež by som chcel 
zo srdca  poďakovať všetkým  
sponzorom, ktorí podporujú naše 
kultúrne a športové akcie, či už 
materiálne alebo finančne. Vďaka 
patrí Branislavovi Zlatinskému, 
Jurajovi Kozárovi, Anne Buranskej, 
Viere Kečkéšovej, Vladimírovi 
Chovanovi, Vincentovi Šrámekovi, 
Petrovi Polákovi, Ing. Jánovi 
Teplanovi, Ing. Miroslavovi 
Žigraiovi, Pavlovi Vančíkovi,  
Ing. Slavomírovi Hačkovi, Ivane 
Vančíkovej, Márii Hlavačkovej, 
Ivanovi Kajanovičovi,  Františkovi 
Halásovi, Štefanovi Hanckovi, 
Darine Vašekovej, Márii Vanekovej 
a Jozefíne Pavlovej. Ďalej chcem 
poďakovať záhradkárom, 
poľovníkom, rybárom, futbalistom 
a poslancom, ktorí sa podieľali na 
prípravách a organizovaní týchto 
spoločenských akcií.
o Podľa Vášho rozprávania je 
Vašou „srdcovkou“ zrealizovanie 
kanalizácie v obci, ktorá tu 
doteraz chýba, hoci oveľa menšie 
obce ju už dávno majú ... Aj do 
budúcna by sa tejto investície 
obec nevyhla, pretože z hľadiska 
ochrany životného prostredia 
a podzemných vôd, ale aj kvality 
bývania v obci – je to životná 
a existenčná nevyhnutnosť. Je na 
škodu, že už sa nevybudovala skôr, 
iste by to stálo menej peňazí, ako 
v súčasnosti, keď náklady na takéto 
akcie stúpajú do závratných výšok. 
Prečo sa kanalizácia nebudovala 
už skôr? A ako vyzerá aktuálne 
situácia v tejto oblasti?

- Čo sa  týka kanalizácie viem, 
že projektová dokumentácia bola 
spracovaná v roku 2003. Prečo sa 
v našej obci nebudovala, si myslím, 
že na túto otázku by malo odpovedať 
predchádzajúce vedenie obce. Ja 
len môžem povedať, že tento rok 
sme rozbehli akciu, pri ktorej sa 
dávala občanom podpísať zmluva 
o budúcej zmluve, týkajúca sa 
pripojenia domov na kanalizáciu. 
Výsledok je, že 77,5 % je za to, aby 
sa kanalizácia budovala a pripoja 
sa, 7,78 % nesúhlasí a 14,72% sa 
nerozhodlo. Toto mi dalo jasný 
signál, že občania majú záujem 
o budovanie kanalizácie v našej obci. 
Vybudovať ju môžeme len pomocou 
dotácie z eurofondov. Je mi jasné, 
že výstavba kanalizácie je veľmi 
drahá, cca 3-4  mil. € a v prípade, ak 
by sme dostali nenávratný finančný 
príspevok, tak obec by sa musela 
podieľať 5 % z celkovej sumy dotácie, 
čo činí okolo 150 až 200 tis. € . Ročný 
rozpočet našej obce sa pohybuje 
okolo 640 tis. €., z toho výdavky na 
základnú školu sú 310 tis. €.  Z toho 
vyplýva, že kanalizácia sa bude 
musieť robiť na dve až tri etapy. 
Samozrejme za predpokladu, že 
bude vyhlásená výzva o nenávratný 
finančný príspevok a obec tento 
príspevok získa.  
o O pár dní nám na dvere zaklopú 
Vianoce, neskôr Silvester a Nový 
rok 2012. Iste chcete, ako prvý 
muž obce, povedať svojim 
spoluobčanom niečo slávnostné, 
milé, takže máte možnosť, navyše 
v prvom úvodnom čísle vlastného 
obecného časopisu, čím tak 
začínate písať aj históriu svojho 
vlastného média – periodika – 
časopisu, prostredníctvom ktorého 
by mali Vaši občania dostávať 

aktuálne informácie o celkovom 
hospodárskom a spoločenskom 
dianí v obci, pričom časopis 
dostane každá rodina (každý dom) 
priamo do svojich rúk – na svoj 
stôl. Aj táto skutočnosť je istým 
spôsobom v živote obce Mojzesovo 
niečím novým, aktuálnym, čo tu 
ešte nebolo, avšak moderná doba 
informovanosti a informácií si to 
už neodkladne vyžaduje. Iste to 
ocenia aj obyvatelia obce. Teraz 
však máte slovo, pán starosta ... 
„Vážení spoluobčania,  opäť nám 
klopú na dvere vianočné sviatky 
– čas radosti, zázrakov a prianí. 
Pripravme sa teda na ne spoločne 
a vychutnajme si ich so všetkým, 
čo k nim patrí. V dušiach nech sa 
nám rozhostí krásny pocit, na stole 
nech zavonia kapor, či iné dobroty 
a Štedrý večer nech  zanechá  
v srdciach pohodu a radosť 
     V mene poslancov obecného 
zastupiteľstva, zamestnancov 
obecného úradu, ale aj osobne - za 
seba - želám Vám do nastávajúcich 
krásnych Vianočných dní, nech sú 
naplnené spolupatričnosťou človeka 
k človeku. Prajem Vám vnútornú 
silu, stály zmysel pre radosť z malých 
i veľkých vecí života, veľa zdravia, 
životnej iskry, lásky a potešenia z 
najbližších priateľov a ľudí blízkych 
Vášmu srdcu. Zároveň Vám želám 
radostné, láskyplné Vianočné 
sviatky vážení spoluobčania, aj 
všetkým, ktorých budete mať pri 
Štedrovečernom stole, ale aj tým, 
na ktorých si v týchto radostných 
chvíľach spomeniete pri sviečkach 
Betlehemského svetla. 

redakčne spracovala: 
Mgr. Alena Jaššová 

Obecné zastupiteľstvo v Mojzesove želá občanom obce 
šťastné a pohodové Vianoce a úspešný rok 2012!

starosta: 
Ing. Jozef Čunderlík

poslanci: 
Ing. Slavomír Hačko 
(zástupca starostu), 

Roman Lauro, Karol Vrták, 
Tatiana Martišová, 

Ing. Michal Jaššo PhD., 
Ján Ostrožlík, 

Ľuboš Slovák, Juraj Hoppan, 
Štefan Hancko 
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V Mojzesovskej farnosti slúži bohoslužby kňaz, PaedDr. Witold Braňka. 
Keďže duchovná stránka je riadnou súčasťou života spoločnosti a  mala 
by byť aj zdravou súčasťou každého z nás, nedalo mi, aby som pána farára 
nenavštívila a  nepožiadala ho o  rozhovor pre novozaložený časopis obce 
Mojzesovo. Priznám sa, počas mojej 30- ročnej žurnalistickej praxe som 
s kňazom nerobila rozhovor. Takže toto bola premiéra a trošku som veru 
aj s obavou klopala na dvere, ako budem prijatá, ako sa budem pýtať, ako 
bude pán farár reagovať, resp. či vôbec bude ochotný sa so mnou baviť. 
Bola som však milo prekvapená, pretože všetko prebehlo – od prijatia až 
po odchod úplne normálne. Doslova svetsky, bez náznakov nadradenosti, 
či nevľúdnosti. Pán farár ma prijal normálne, úplne prirodzene sme sa 
porozprávali o  jeho názoroch na život, aj o  tom, ako sa mu v  Mojzesove 
pôsobí, aj prečo sa rozhodol ísť životom duchovného. Príjemný človek, 
s otvoreným názorom, ktorý nemá čo pred verejnosťou skrývať a vôbec sa 
netváril povýšenecky, ani tajomne. 
Skrátka, som rada, že som 
v  žurnalistickej praxi narazila 
opäť na človeka, ktorý ma názormi 
obohatil. Koniec koncov, posúďte 
sami...
o Pán farár, všimla som si, že máte 
poľské meno, priezvisko ..., máte 
predkov Poliakov? A  ako ste sa 
dostali na Mojzesovskú farnosť?
- Áno, nedá sa to nevšimnúť, lebo 
aj v  Poľsku moje meno nie je bežné. 
Pochádzam z  Poľska, tam som sa 
narodil, vyštudoval a  až po štúdiách, 
v roku  1995, som prišiel slúžiť na 
Slovensko a  som tu dodnes. Do 
Mojzesova ma poveril pán biskup 
mons. Viliam Judák a  zveril mi túto 
farnosť v roku 2008. 
o Ísť duchovnou cestou nie je ľahké, 
ani jednoduché rozhodnutie, ak 
sa pre to človek rozhodne. Čo bolo u  Vás smerodajné, keď ste sa pre ňu 
rozhodli?
- Ťažko povedať, čo bolo smerodajné. Po skončení strednej školy som sa 
prihlásil do seminára a  Boh, ak začal dielo, taktiež ho dokončil. Snažím sa 
vždy počúvať Boží hlas, aj v  tých najmenších detailoch môjho života a plniť 
tento hlas najlepšie, ako viem.
o Aké vzdelanie (kompletne až po dnešok) ste absolvovali?
- Seminár som dokončil ako každý s  titulom Mgr. Potom som vo Varšave 
študoval teológiu apoštolátu a ukončil som to Thlic, teda licenciátom a tu na 
Slovensku som ešte vyštudoval PaedDr. na pedagogickej fakulte v Ružomberku.
o Keď by ste mali zhodnotiť dnešný život, resp. povedať svoj názor naň – ako 
ho vnímate? Ako duchovný pastier, ale aj ako človek, pretože to sa navzájom 
nevylučuje?
- Dnešný svet nie je v ničom výnimočný, ale skôr ide o ľudí, ktorí žijú v tomto 
svete. V prvom rade by som povedal, že dnes ľudia nežijú pre hodnoty ako sú 
pravda, spravodlivosť, láska, tolerancia a najmä nežijú vo viere pre hodnoty, 
ktoré nám raz dal Boh a bude každého človeka raz z toho vyúčtovávať, či sa 
nám to už zdá nadnesené, archaické, ale je to tak. Preto je toľko bolesti a biedy, 
tej morálnej, ľudskej. Ľudia nejdú za hlasom Božím, hlas svedomia si otupeli 

a  nakazili, preto si myslím, že sa to 
niekde musí vypomstiť. Ak neslúžime 
Bohu, tak slúžime zlu.
o Dnes sa veľa hovorí o  kríze 
v  ekonomike. Ja sa však obávam, že 
kríza ľudskej spoločnosti je už dávno 
v  duchovnej oblasti, a  to tiež vážne 
zasahuje ľudí a osobnosti. Nenadarmo sa hovorí, ak je chorá duša, ochorie aj 
telo – a to podľa mňa platí aj pre spoločnosť, ak chýba slušnosť, duchovnosť, 
úcta a vzdelanie medzi ľuďmi - čo je duša spoločnosti – potom sa zadrháva 
aj to „telo“ – teda hospodársky rast ..., súhlasíte som mnou?
- Áno, súhlasím a myslím, že som to už vyššie spomenul. 
o Stretávate sa aj Vy počas svojho života – ako duchovný pastier, kňaz, 
s  prejavmi primitivizmu, intrigami voči svojej osobe, ohováraniu, 

nenávisťou? Lebo ja si myslím, že 
duchovné stánky práve vďaka tomu, 
že šíria, resp. by mali šíriť lásku 
a  porozumenie medzi ľuďmi, sú od 
takýchto nerestí ochránené ...?
- Je to smutné, ale chcem povedať, že 
nenávisť voči kňazom, aj voči mojej 
osobe a  službe nie je dnes ničím 
výnimočným. Čo viac, dnes sa viac 
útočí na cirkev a  jej služobníkov, 
než za bývalého režimu a  to ešte 
v  prefikanejšej, ale aj otvorenejšej 
forme a často to robia tí, ktorí si myslia, 
že sú veriaci, ako o sebe hovoria. 
o Ako sa Vám páči obec Mojzesovo 
a jeho obyvatelia?
- Mojzesovo? Ja mám takú zásadu, že 
kde som poslaný, tam sa snažím čo 
najlepšie slúžiť a nikdy neporovnávam 
pôsobisko so žiadnou mojou predošlou 

farnosťou. Ako všade, aj tu som spoznal 
milých, ochotných a obetavých ľudí. Nájdu sa však aj protipóly, na ich vlastnú 
škodu a zármutok. Modlím sa však za všetkých.
o Čo pre Vás znamenajú Vianočné sviatky a  čo si želáte ako darček pod 
stromček?
- Sú to rodinné sviatky a želal by som si, aby naozaj ľudia žijúci tu v Mojzesove, 
ale aj kdekoľvek inde, boli si blízki, aby sa znášali, mali radi a  to nielen na 
Vianoce, ale po celý život.
o Aké je Vaše želanie spoluobčanom k Vianociam a do Nového roku 2012?
- Aby Ježiš sa naozaj narodil v  srdci každého, lebo On priniesol nám Lásku 
a ak ňou nebudeme žiť, tak potom ten život je bolestný a smutný. Preto zo srdca 
želám všetkým veľa Lásky.
Posviacka kostola sa uskutočnila 24. 9. 2011 po ukončení obnovy interiéru 
kostola a inštalácii nového obetného stola, farský kostol požehnal 
mons. Marián Chovanec, Nitriansky pomocný biskup za účasti kňazov 
Šurianskeho dekanátu, predstaviteľov obce, starostu a veľkej účasti 
veriacich. 

rozhovor viedla: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
foto: Marián Mandúch

„Preto je dnes toľko bolesti a biedy, morálnej, 
aj ľudskej, lebo ľudia nejdú za hlasom Božím 
a hlas svedomia si otupeli“, -hovorí farár z Mojzesova, 
PaedDr. Witold Braňka.

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

registrované Ministerstvom kultúry SR...
Redakcia časopisu: Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce, Tatiana Martišová, poslankyňa obce, 

Ing. Magdaléna Dojčanová, prednostka obecného úradu, Andrea Hlavačková, 
Mgr. Alena Jaššová, odborná mediálna poradkyňa a dozor pri komplexnom zostavení obsahu a tvorca 

časopisu. Fotografické práce: Marián Mandúch. Grafika: Peter Orbán – Zoxó Press. 
Tlačiareň: ULTRAPRINT, spol. s.r.o., Bratislava. Komplexné redakčné, grafické a tlačiarenské práce finančne 

zabezpečilo Vydavateľstvo periodickej a neperiodickej tlače „Helena“, so sídlom v Šali, IČO: 34644237. 
Ďalšie číslo vyjde v roku 2012. Časopis vyšiel v náklade 500 ks., plnofarebne.

Naše Mojzesovo 3



Ing. Magdaléna Dojčanová je prednostkou 
Obecného úradu v  Mojzesove. Do funkcie bola 
menovaná v  lete v  tomto roku. Pani Dojčanová 
je skúsenou odborníčkou, o  čom svedčí jej 
pracovné pôsobenie pred nástupom do funkcie 
prednostky. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu 
v  Bratislave – Národohospodársku fakultu 
a  úspešne skončila tiež pedagogické štúdium 
pri Národohospodárskej fakulte v  Bratislave 
a  sociálne právo formou nadstavby v  Nitre. 
Myslím si, že má všestranné vzdelanie, a  ak 
odborník s  takouto aprobáciou preukáže chuť 
a  ochotu pracovať na obecnom úrade, mali by 
to občania len privítať, pretože ekonomika 
a  každodenná práca s  peniazmi je v  dobrých 
rukách. Ing. Dojčanová pracovala tiež na 
Riaditeľstve Železníc – v  odbore plánovania 
a  ekonomiky práce, ale 12 rokov pôsobila aj 
ako asistentka na Ekonomickej univerzite 
v  Bratislave. Následne nastúpila učiť odborné 
ekonomické predmety a  právo na Obchodnej 
akadémii v Šuranoch. Ako sama hovorí, zbožňuje 
deti, aj preto sa tak vtedy rozhodla. A  prečo si 
nakoniec vybrala funkciu prednostky Obecného 
úradu v Mojzesove?
Hovorí Ing. Dojčanová:
- Mám trvalé bydlisko v  Mojzesove a  myslím, že 
už som cestovala a  dochádzala za prácou dosť 
rokov. Okrem toho je to zaujímavá, i  keď veľmi 
zložitá práca. A  keď starosta vypísal konkurz na 
túto funkciu, prihlásila som sa. Konkurencia bola 
silná, ale nakoniec som to vyhrala. Som rada, že 
som si aj tak trochu opäť potvrdila svoje schopnosti 
a odborné kvality.
o Podľa svojich získaných skúseností, ste mali 
dostatočný predpoklad na zvládnutie tohto 
postu. Napriek tomu sa opýtam, aké ste mali 
pocity, kým ste funkciu prijali, lebo iste to nebolo 

ľahké rozhodovanie pre Vás, veď ide o  funkciu, 
kde ste prakticky stále v  kontakte s  ľuďmi, 
občanmi a práca s ľuďmi – zvlášť v samospráve – 
nie je vôbec jednoduchá. Mám pravdu?
- Určite. Ako som už spomenula, vyučovala som aj 
právo a časťou práva je verejná správa, jej štruktúra, 
financovanie, hospodárenie s  majetkom, či účasť 
obyvateľov na správe vecí verejných, ďalej som 
niekoľko rokov pôsobila ako poslankyňa Obecného 
zastupiteľstva v Mojzesove a tieto všetky skúsenosti 
sa snažím využívať pri problémoch, s ktorými naši 
ľudia prídu na obecný úrad.
o Ako sa na svoju prácu pozeráte po roku 
pôsobenia? Čo sa na chode obce zmenilo, čo 
vylepšilo, čo zrušilo?
- Tu, na obecnom úrade, je najdôležitejšia méta 
vzájomná spolupráca všetkých pracovníkov 
a  zmysel pre zodpovednosť a  ochotu pomôcť. 
Cením si naše krátke raňajšie porady, na ktorých 
riešime úlohy pre ten-ktorý deň. Pre nás všetkých 
platí: „Sme tu pre ľudí“. A  čo sa zrušilo? Len 
nedostatky. A tie nech posúdia naši občania.
o Ako hodnotíte ústretovosť a  aktivitu občanov 
zúčastňovať sa na rozvoji obce, prípadne pomôcť, 
keď treba? Je viac pasivity, či aktivity? A  ktorej 
vekovej kategórii sa chce viac pomáhať?
- Keď si spomeniem na marec 2011 a  čítanie 
kníh pre deti pod názvom Krajina - Nekrajina, 
tu nám pomáhali hlavne mladí z  našej obce. 
Pri organizovaní Rybárskych pretekov, či MDD 
sme pracovali všetci zainteresovaní a  nebolo 
nás málo. Tiež výstava záhradkárov, či uvítanie 
novonarodených detí, alebo akcia Úcta k  starším, 
by sa neuskutočnili bez pomoci našich občanov 
a  preto im za túto ich ochotu pomáhať úprimne 
ďakujem. 
o Čo by ste, ako výkonná šéfka, zodpovedná 
za plnenie uznesení obecného zastupiteľstva 

a ich uvádzanie 
do každodenného 
života povedali, 
ide to ľahko, 
alebo narážate 
na problémy, ako 
Vám vychádzajú 
v ústrety orgány 
kraja, štátne 
inštitúcie, čo by 
bolo potrebné 
zmeniť, zlepšiť – 
z Vášho pohľadu 
– ako výkonnej šéfky úradu?
- Je mi nesmierne ľúto, že minulé vedenie 
nechalo za sebou hlavne dlhy, nedoriešené 
spory a  nedorobenú prácu. Pomaly sa snažíme 
problémy riešiť, čo sa bez peňažných prostriedkov 
realizuje veľmi náročne. Preto hlavne investičné 
akcie v  obci sú na bode mrazu. Pýtali ste sa, ako 
spolupracujem so štátnymi inštitúciami, na to Vám 
môžem povedať, že sme urobili značné pokroky, 
napr. zaviedli sme elektronickú komunikáciu so 
zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou, 
so Slovenským štatistickým úradom, s  daňovým 
úradom i s Krajským školským úradom. Kontroly 
z  Inšpektorátu práce i  z  Úradu práce vykonali na 
obecnom úrade previerky, z  ktorých vyplýva, že 
dodržujeme zákonnosť. Čo nemôžem povedať 
o kontrole z okresnej prokuratúry, ktorá upozornila 
obec Mojzesovo, že v  minulosti nebolo prijatých 
niekoľko všeobecne záväzných nariadení obce, 
ako napr. o  odpadoch, o  čase predaja v  obchode, 
o  verejných vodovodoch, o  výchove a  vzdelávaní, 
o pozemných komunikáciách a  iné. Ešte nás čaká 
tvrdá a náročná práca.

otázky položila: Mgr. Alena Jaššová

„Je mi nesmierne ľúto, že minulé vedenie obce nechalo za sebou veľa 
dlhov, nedoriešené spory a  nedorobenú prácu, aj preto sú hlavne 
investičné akcie na bode mrazu. Žiaľ, bez f inancií sa akákoľvek činnosť 
realizuje len veľmi ťažko, problémy sa snažíme riešiť, ale nie je to 
jednoduchá cesta“,- hovorí Ing. Magdaléna Dojčanová, prednostka úradu v Mojzesove.

Výstavba bytového domu v našej obci
Naša obec po dohovore so súkromným investorom má možnosť povoliť výstavbu bytového domu /bytových domov/v našej obci. Z tohto dôvodu sme spustili 
prieskumnú kampaň záujmu občanov o byty - a bývanie 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. 
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 - 25 000 eur
jednoizbový byt - 39m2 a balkón 10,2m2 - 35 000 eur
dvojizbový byt - 53,59m2 a balkón 10,19m2 - 45 000 eur
trojizbový byt - 63,5m2 a balkón 10,2m2 - 49 000 eur
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. 
 Občania, ktorí majú záujem o byt nahlásia svoj záujem na obecnom úrade do 31. 1. 2012.  Na základe  záujmu občanov, obecný úrad zvolá stretnutie 
záujemcov, kde bude prezentovaný projekt bytového domu a celkové podmienky.

Ing. Jozef    Č U N D E R L Í K, starosta obce
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Správa k účtovnej závierke
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Obce Mojzesovo, ktorá 
obsahuje súvahu  k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a  strát a poznámky, 
ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód 
a ďalšie vysvetľujúce informácie. 
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Starosta obce je zodpovedný za zostavovanie tejto účtovnej závierky, ktorá 
poskytuje pravdivý a  verný obraz v  súlade so zákonom o  účtovníctve č. 
431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o účtovníctve“/ 
a  za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre 
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či 
už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Starosta obce je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového 
hospodárenia, vývoj dlhu a  používanie návratných zdrojov financovania 
podľa zákona č. 538/2004 Z.z. v platnom znení.
Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k  tejto účtovnej závierke 
na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými 
audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické 
požiadavky, naplánovať a  vykonať audit tak, aby sme získali primerané 
uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou 
auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov 
o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.
Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti 
obce a  overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce 
zo zákona č. 583/2004 Z.z. o  rozpočtových pravidlách, platných v SR pre 
územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.
Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík 
významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podpovdu 
alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné 
kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, 
kotrá poskytuje pravdivý a  verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské 
postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska 
k  účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa 
vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a  účtovných metód 
ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako 
aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky. Osobitným listom 
sme vedenie obce informovali o podrobnejších zisteniach auditu.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú 
dostatočný a vhodný základ pre naše audítorské stanovisko.
Základ pre podmienené stanovisko
1.  Obec porušuje zákon o účtovníctve
- v  oblasti inventarizácie /§ 29, 30 zákona o  účtovníctve, tým že 

nevyhotovila inventúrne súpisy v súlade so zákonom, predovšetkým na 
dokladovú inventúru/

- tým, že sú nepreukazné zostatky účtov /315, 326, 384/
- keď na dokladoch chýbajú podpisy zodpovedných osôb /§ 10 zákona 

o účtovníctve/
2.  Porušenie postupov účtovania
- v  okruhu dlhodobého majetku: nie je vedená analytická evidenica 

v  dostatočnom rozsahu, odpisová zostava nepreukazuje ročné odpisy, 
cudzie zdroje nie sú analytickou evidenciou preukázané,

- účtovanie zmeny hodnoty pozemkov bez dostatočne preukázaného 
dôvodu,

- nedostačné analytické členenie výsledkových účtov /§ 5/
- účtovanie výsledkových účtov banke, bez predpisu,
- nejednostnosť v zachytení rovnorodých účtovných prípadov,
- § 2 postupov účtovania, keď v  účtovníctve nebol rešpektovaný deň 

účtovaného prípadu tým, že neboli faktúry systematicky účtované 
v  príslušnom období, a  niektoré faktúry sa objavili až na podnet 
dodávateľa,

3.  Účtovná závierka vykazuje vecné chyby, napr.
- nepresné ocenenie finančných investícií,
- použitie nesprávnych účtov /nesprávne 069, správne 063/,
- nesprávna prezentácia úverov a  záväzkov ŠFRB preúčtovaním 

krátkodobých záväzkov na účty v účtovnej triede 3,
- v  súvahe je vykazovaný neexistujúci úver /697 eur/, čo inventarizácia 

neodhalila
- zámeny nákladových účtov – nesprávna prezentácia vo výkaze /napr. 

518, 521, 527, a iné 
- nesprávne zúčtované čerpanie rezerv na účte vlastného imania /428/ 

6 693 eur; skutočnosť má vplyv na výsledok hospodárenia
- nebola preukázaná správnosť účtu 428 a  384 vo väzbe na dlhodobý 

majetok z dôvodu neexistencie relevantných podkladov,
4.  Rozpočtové pravidlá
- obec v priebehu r. 2010 pozastavila splácanie úverov a to v období 7 – 

12 /2010, čím prišlo k  zaťaženiu rozpočtov nasledujúcich období a  to 
o  čiastku 12  188,04 eur a  vyššej zadľženosti obce oproti plánovaným 
splátkam. O  vzniknutej situácii neinformujú ani Poznámky, ani 
Záverečný účet obce.

- porušenie pravidiel používania návratných zdrojov financovania /§ 
17 zákona č. 583/2004 Z.z./, keď bez súhlasu obecného zastupiteľstva 
a  dotknutých osôb bola použitá zábezpeka z  nájomných bytov, 
zaúčtovaná ako pôžička od fyzických osôb v sume 11 834 eur,

- porušenie zákona o  rozpočtových pravidlách v  oblasti hospodárenia 
pri dohodách mimo pracovného pomeru. Podľa § 19 ods. 6 zákona č. 
523/2004 Z.z. je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných 
prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a  účinnosť ich 
použitia. Obec neúmerne vysokými priemernými cenami za hodinu 
prác v  niektorých prípadoch, charakterom jednoduchých pomocných 
prác, porušila rozpočtovú disciplínu a  nehospodárne a  neefektívne 
nakladala s verejnými prostriedkami,

- porušenie zákona o rozpočtových pravidlách v oblasti hospodárnosti pri 
účtovaní pohonných látok. Podľa § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. je 
subjekt verejnej  správy povinný pri používaní verejných prostriedkov 
zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a  účinnosť ich použitia. Obec 
nesledovala dôvody nadspotreby pohonných látok.

- schválený záverečný účet neobsahuje hodnotenie plnenia programov 
obce /§ 16 ods. 5 písm. g/ zákona č. 583/2004 Z.z./,

5.  Iné
- na došlých faktúrach chýbajú záznamy o  vykonaní finančnej kontroly /

zákon 502/2001 Z.z./
Podmienené stanovisko
Podľa nášho názoru, s výnimkou účinkov skutočností opísaných v odseku 
Základ pre podmienené stanovisko, účtovná závierka v  ostatných 
významných súvislostiach poskytuje pravdivý a  verný obraz finančnej 
situácie Obce Mojzesovo k 31. decembru 2010 a výsledky jej hospodárenia 
a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom 
o účtovníctve.
Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov
Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach 
účtovnej závierky konštatujeme, že sme zistili vo významných súvislostiach 
skutočnosti, ktoré spochybňujú vykázané výsledky rozpočtového 
hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce Mojzesovo a návratných zdrojov 
podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke, 
s výnimkou
- neexistujúceho úveru vedeného v účtovníctve v sume 697 eur,
- absencie informácie o  nesplácaní úverov v  období 7-12/2010 v  sume 

12 188,04 eur
- porušenia pravidiel používania návratných zdrojov financovania /§ 

17 zákona č. 583/2004 Z.z/, keď bez súhlasu obecného zastupiteľstva 
a  dotknutých osôb bola použitá  zábezpeka z  nájomných bytov, 
zaúčtovaná ako pôžička od fyzických osôb v sume 11 834 eur,

- porušenie zákona o  rozpočtových pravidlách v  oblasti hospodárnosti 
pri dohodách mimo pracovného pomeru. Podľa § 19 ods. 6 zákona 
č. 523/2004 Z.z. je subjekt verejenej správy povinný pri používaní 
verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť 
ich použitia. Obec neúmerne vysokými priemernými cenami za hodinu 
prác v  niektorých prípadoch, charakterom jednoduchých pomocných 
prác, porušila rozpočtovú disciplínu a  nehospodárne a  neefektívne 
nakladala s verejnými prostiedkami.

14. septembra   2011
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Licencia SKAU 088                                                                  Licencia SKAU 023
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pre obecné zastupiteľstvo Mojzesovo
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S  poslankyňou v  Mojzesove,  TATIANOU 
MARTIŠOVOU sme sa stretli na jej pracovisku, 
v  Mestskej knižnici v  Šuranoch, pretože je to 
nielen mimoriadne činorodá a  spoločensky 
aktívna dáma, veď už prakticky 20 rokov pôsobí 
ako poslankyňa, v súčasnosti stojí na čele Komisie 
kultúry, sociálnych vecí a  rodiny pri Obecnom 
zastupiteľstve v  Mojzesove, ale je tiež bývalou 
divadelníčkou, maľuje obrazy a  je starostlivou 
matkou 3 detí! Klobúk dole! Toto všetko stíhať 
a  byť pritom stále „vo forme“ – ako sa hovorí 
– to už svedčí o  silnom duchu človeka, o  jeho 
chuti niečo urobiť pre seba, aj spoločnosť. Táto 
rodáčka z  Mojzesova je naozaj hodná príkladu, 
pretože každodennou prácou ukazuje – ako nežiť 
nadarmo, ako žiť užitočne. Poďme sa však trošku 
porozprávať o  kultúrnom a  spoločenskom živote 
v  Mojzesove – má sa obec čím pochváliť, pani 
poslankyňa?
o Zoberme to do radu, v  marci to vraj bola 
pekná kultúrna akcia „HĽADANIE KRAJINY – 
NEKRAJINY“, o čo išlo? 
- Išlo o akciu zameranú na podporu čítania u detí 
a mládeže. Táto akcia mala za úlohu, pútavou 
formou priblížiť deťom knihy ako také, vzbudiť v 
nich záujem o literatúru a zároveň ukázať deťom, 
čo všetko sa dá s knihou robiť, ako vzniká kniha 
a prečo je potrebné čítať knihy. Na stanovištiach, 
ktoré pre nich animátori akcie vytvorili, sa zahrali 
na ilustrátorov, spisovateľov, rozprávačov a 
rozprávkových divadelníkov.
o V júni Deň detí...
- Deň detí bol rozdelený do dvoch dní, v sobotu 
sa konali tradičné Detské rybárske preteky na 
miestnom rybníku. Vyvrcholenie osláv MDD 
bolo v nedeľu na futbalovom ihrisku TJ. Pre deti 
boli pripravené súťažné stanovištia, kde si zmerali 
svoje športové zručnosti, šikovnosť a obratnosť. 
Veľkej obľube sa tešilo maľovanie na tvár – tu sa 
deti menili pod rukami výtvarníčok na dvojnohé 
zvieratká a dravé šelmy. Zlatým klincom programu 
bolo vystúpenie zásahovej jednotky z radov armády 
– ukážky bojových umení a sebaobrany, názorná 
ukážka nebezpečnej práce hasičov a vystúpenie 
našich najmenších zumbatanečníc, ktoré trénujú 
pod vedením Mgr. Dominiky Tušovej.
o Ako to bolo na Deň matiek? Organizovala niečo 
obec?
- Mamám, babkám, či starým mamám bolo venované 
popoludnie prvú májovú nedeľu. V bohatom 
kultúrnom programe im prišli poďakovať za ich 
lásku, trpezlivosť a starostlivosť deti MŠ a žiaci ZŠ 
Mojzesovo-Černík. Starosta obce poďakoval ženám 
za ich celoživotnú úlohu, ktorú prebrali na svoje 

plecia v momente, ako sa stali matkami. Rodine, 
ako takej, bola venovaná nasledujúca nedeľa, ktorá 
sa niesla v duchu súťaženia rodičov a detí – eRKo v 
spolupráci s animátorkou Mgr. Zuzanou Hudecovou 
pripravilo pre rodiny zaujímavé popoludnie 
naplnené hrou a súťažením rodičov a detí navzájom 
- Deň rodiny.
o Čím žije Mojzesovo počas leta? Máte nejaké 
„Obecné slávnosti“? A  keď nie, neuvažuje sa 
o niečom v takomto duchu?
- Leto patrí Hodovým slávnostiam – je to starodávna 
tradícia, ktorú sme prebrali od našich predkov – 
hody sa v obci slávili na počesť vysvätenia kostola, 
tie naše, terajšie, sú spomienkou na obnovu kostola, 
pretože cirkevne sa hody slávia v novembri, kedy 
oslavujeme sviatok sv. Ondreja, ktorému je náš kostol 
zasvätený. Hodové slávnosti sa nemôžu zaobísť bez 
kolotočov, stánkov s jarmočným tovarom, cukrovou 
vatou a dobrou náladou. V takom duchu sa niesli aj 
tietoročné. Celé hodové dianie bolo sústredené na 
ihrisku TJ, kde sa zabavili malí, aj veľkí obyvatelia 
Mojzesova. 
o  Mikulášsky jarmok sa uskutočnil 3. – 4. 
decembra. Čo v sebe takáto akcia zahŕňala?
- Ide o dvojdňové podujatie – v sobotu, 3.12.2011 o 
16.00 hod. začínajú Tvorivé dielne – tu sa prezentuje 
remeselná výroba výrobkov s vianočnou tematikou, 
záujemci si môžu vlastnoručne vyskúšať, ako sa napr. 
pečú vianočné oblátky, ako sa vypletajú vianočné 
ozdoby z drôtu, papiera, skla, korálok, ako sa tvoria 
čarovné zimné dekorácie a ikebany, či zhotovujú 
kŕmidlá pre vtáčikov. V nedeľu – 4.12.2011 sa 
popoludnie začína o 15. 00 hod. stretnutím detí s 
Mikulášom a pokračuje Mikulášskym jarmokom 
– na ktorom si môžu obyvatelia Mojzesova zakúpiť 
vianočné ozdoby a dekoračné bytové doplnky, 
drobné vianočné pečivo, med a všelijaké drobnosti 
pre potešenie očí a srdca.
o Pani poslankyňa – Vy sa naozaj otvorene – 
zo srdca – angažujete o  to, aby sa trochu viac 
„zobudil“ a  rozbehol kultúrno-spoločenský život 
v obce, čo si myslíte, čo by bolo potrebné urobiť na 
začiatok – ako „to“ celé naštartovať?
- To je ťažká otázka, vhodná pre kúzelníka s 
čarovným prútikom. Prvoradé je ukázať ľuďom, že 
sa dá aj v tejto moc ťažkej dobe, kedy je väčšina ľudí 
doslova zdeptaná ťažkou ekonomickou situáciou 
v rodinách, strachom o  prácu, či inými životnými 
tragédiami, ktoré neobchádzajú nikoho z nás, nájsť 
kúsok miesta, trebárs pri dobrej piesni v spoločnosti 
ľudí, ktorí sa snažia povzbudiť entuziazmus, záujem 
o krásno v každom z nás. Máme pred sebou ťažkú 
úlohu – naučiť ľudí aktívne sa zapájať do kultúrno-
spoločenského života v obci, naučiť ich nielen 
pasívne prijímať to, čo pre nás pripraví skupina ľudí 
zaoberajúca sa kultúrou, ale sa aktívne podieľať na 
kultúrnom živote obce, či už účasťou na akciách, 
ktoré obec organizuje, alebo len dobrým slovom, 
pochvalou, povzbudením, nápadom, ktorý sa dá 
zrealizovať a obohatí život ostatných obyvateľov. 
Možností je veľa, je len na ľuďoch, ako ich využijú.
o Ešte sa nachvíľu vrátim k činnosti kultúry v obce, 
tak – ako myslíte na deti, myslíte aj na starú 
generáciu, v  októbri ste si pripomenuli Mesiac 
úcty k starším...
- Seniori sú mojou srdcovou záležitosťou. Pre deti, 
mladých a strednú generáciu sa toho nájde veľa, 
čo sa týka kultúrno-spoločenského, či športového 
vyžitia a stretania sa navzájom. Na tých starších 
sa už akosi zabúda, čo je škoda, pretože práve im 
sme vďační za to, čo dokázali počas svojho života 
vybudovať, ako nás dokázali vyformovať a vychovať. 
Október patrí symbolicky práve oslave staroby – je 
moc dôležité, aby sme aspoň v ten jeden mesiac 
venovali chvíľu - múdrosti starobe a kráse šedín. My 
sme sa našim seniorom poďakovali aspoň formou 
posedenia pri hudbe a malom občerstvení, prvá časť 

večera bola venovaná hovorenému slovu – básňam 
a hudbe, v hudobnoliterárnom pásme sa im v mene 
nás všetkých poďakovali za ich celoživotnú prácu 
žiaci ZŠ. O tom, že sa vedia baviť a tancovať ako za 
mladých čias nás prítomní presvedčili v druhej časti 
večerného programu, ktorý vyplnila svojou hudbou 
hudobná skupina 2+1 zo Šurian. Dúfam, že sa tak 
úžasne budú baviť aj na ďalšej pripravovanej akcii, 
ktorá bude venovaná výlučne im..., to je už ale 
prekvapenie, ktoré ich čaká na budúci rok.
o Ako sa chystá obec ukončiť rok 2011 a privítať 
rok 2012 a aké sú Vaše plány – ako poslankyne – 
do budúcna? Vraj by obec potrebovala Domov pre 
dôchodcov, chorých...
- Znovu sme pri starých a chorých ľuďoch – naša obec 
nutne potrebuje zriadenie opatrovateľskej služby ako 
takej, ide o denný stacionár pre starých a chorých. 
Myslím, že by mal u nás stopercentné využitie. Je 
veľa starých ľudí, ktorí žijú sami, o ktorých sa nemá 
kto postarať, keď sa stanú bezvládni a sú odkázaní 
len na pomoc susedov a dobrých ľudí, ešteže je ich 
v našej obci dostatok! Bola by som moc rada, kebyže 
má obec dostatok financií, aby sa takéto zariadenie 
vybudovalo, uvítala by som aj lepšiu lekársku 
dostupnosť, práve z tohto dôvodu – vybudovanie 
multifunkčnej budovy, kde by sídlil stacionár a 
ambulancie lekárov – stomatológa, detského lekára 
a  obvodného lekára. Máme síce obvodnú lekárku, 
ktorá ordinuje v susednej obci, mojou snahou ale je, 
aby ordinovala dva dni v týždni aj v Mojzesove, bola 
by tak dostupnejšia práve pre seniorov, o ktorých je 
reč. Do budúcna by som ja osobne privítala Domov 
dôchodcov, aby naše babičky a  dedkovia nemuseli 
odchádzať dožiť život do neznámeho prostredia, ale 
mohli zostať a dožiť svoj život v rodnom prostredí, 
medzi svojimi...
o Počula som, že ste veľmi sklamaná a nielen Vy, 
že v obci bola po rokoch zrušená knižnica, a že by 
bolo dobré ju znovuobnoviť?
- Zrušenie knižnice bolo, myslím, nešťastným 
riešením. V našej obci bola knižnica od nepamäti 
súčasťou kultúrneho života, ja, ako malé dieťa si 
spomínam na tú starú, pôvodnú knižnicu, kde sedela 
pani učiteľka Margita Jánošková a  milo a trpezlivo 
nás viedla k láske ku knihe a vedomostiam. Mne 
osobne tak hlboko učarovala atmosféra v obecnej 
knižnici, tajomstvá kníh a vedomosti, ktoré v sebe 
skrývajú, že som si vyvolila ako profesné povolanie, 
práve povolanie knihovníčky. Znovuobnovenie 
knižnice je mojou ďalšou tajnou túžbou, ktorú 
by som si chcela v úlohe poslankyne splniť – 
vrátiť späť stratené vedomosti, vrátiť obyvateľom 
Mojzesova možnosť stretať sa s krásou písaného 
slova , naučiť deti, že aj knihy a ich čítanie a hlavne 
porozumenie písanému slovu je tá správna cesta, 
ako nadobudnúť vedomosti, slovnú zásobu a naučiť 
sa zrozumiteľne a jasne vyjadrovať svoje myšlienky, 
pocity a túžby. Toto sa dá naučiť jedine častým 
čítaním, nie surfovaním na internete. Hlavne deti 
zabúdajú na jeden fakt, informácie na internete 
sú informácie neoverené, za ich publikovaním sa 
skrývajú anonymní ľudia, aj na internetové portály 
vkladá informácie len človek a tým, že častokrát 
bez rozmyslu prijímame to, čo nám je servírované 
na nete, bez toho, aby sme si následne overili fakty 
aj z iného zdroja, stávame sa len konzumentom 
prezentácie niekoho iného, častokrát bez vlastného 
názoru na vec a bez vynaloženia akejkoľvek námahy 
ísť do hĺbky podávanej informácie. Úlohou knižnice 
je nielen poskytnúť čitateľovi pôžitok s čítania, 
ale jej úlohou je hlavne vzdelávať čitateľa, naučiť 
ho pracovať s písaným slovom a informáciami, 
ktoré v  knihe nájde. Bola by som moc rada, ak by 
sa knižnica znovu vrátila medzi nás, ak by sa stala 
miestom stretania sa ľudí, miestom, kde si každý 
nájde svoje miesto na oddych, zábavu a relax.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

„Chcem urobiť všetko pre to, aby sa nám do obce vrátila knižnica, pretože čítať 
knihy nie je to isté, čo surfovanie na internete“,- hovorí Tatiana Martišová, poslankyňa obce Mojzesovo.
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Základná škola v Mojzesove datuje svoj 
vznik v  roku 1965. V  tomto školskom 
roku má 191 žiakov a  15 učiteľov. 
Škola je spádovou pre obce Mojzesovo 
a  Černík, ale má žiakov aj z  obce 
Vinodol. O aktuálnom stave a činnosti 
tejto školskej ustanovizne hovoríme 
s jej riaditeľkou, Mgr. Elenou Pukovou.
o Pani riaditeľka, takže ako by ste 
mohli v  úvode predstaviť svoju 
školu, čo sa týka jej úspešnosti, resp. 
úspešnosti žiakov, čo adekvátne súvisí 
aj s kvalitným pedagogickým zborom?
- Takže ideme pekne po poriadku: 
24. novembra 2011 sa uskutočnilo 
v  Topoľčanoch krajské kolo súťaže 
„A  slovo bolo u  Boha“, v  prednese 
kresťanskej poézie a  prózy. Našu školu 
reprezentovali Kristína Teplanová, 

Veronika Vengerová, Renáta Uhrová a  Natália Nagyová. Dievčatám sa veľmi 
darilo, pretože na 1. Mieste sa umiestnili Kristína Teplanová /II. kategória próza/ 
a  Natália Nagyová /III. kategória próza/, Veronika Vengerová získala 2.miesto 
/II.kategória – poézia/. Dievčatám blahoželáme a  Kristínke a  Natálke budeme 
veľmi držať palce na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári 2012 
v Bratislave. Vráťme sa však do minulého roku, kde sa skutočne naša škola má 
čím pochváliť!
Matematická olympiáda
Kategória M5 – v okresnom kole boli úspešné: 
 Kristína Teplanová /8.miesto/
  Veronika Vengerová /8.miesto/
  Magdalénka Farkašová /13.miesto/ 
Kategória M8 - v okresnom kole boli úspešní: 
 Adam Venger /5.miesto/
 Martin Hlavačka /15.miesto/
Matematický Klokan
 Najlepšie si s úlohami poradili žiaci druhého ročníka, ktorí zvládli 
 úlohy na 90 %. Menovite – Kristián Bulík, Dominik Teplan a Lenka Kollárová 
Matematická pytagoriáda 
Úspešní riešitelia: 
 kategória P5 — Kristína Teplanová, Magdalénka Farkašová
 kategória P6 — Diana Trnkusová  
Umelecký prednes
Krajské kolo súťaže s kresťanskou tematikou „A slovo bolo u Boha“ 
 Kristína Teplanová /2.miesto/ 
 - s postupom do celonárodného kola v Ružomberku
 Renáta Uhrová /2.miesto/ 
Okresné kolo – prednes slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“
 Daniel Vašek – 5.miesto 
Spádové kolo /býv. obvodné/ - Hviezdoslavov Kubín
 Vivien Zlatinská /2.miesto/ - s postupom na obvodné kolo /býv. okresné/
 Róbert Nagy /2.miesto/
 Veronika Vengerová /2.miesto/ 
  - s postupom na obvodné kolo /býv. okresné/ 
  - na okresné kolo pre chorobu nešla
 Diana Trnkusová /1.miesto/
 Renáta Uhrová /1.miesto/
 Natália Nagyová /1.miesto/
Obvodné kolo /býv. okresné/ - Hviezdoslavov Kubín
 Vivien Zlatinská /2.miesto/ 
 Diana Trnkusová /1.miesto/ - postup na krajské kolo 
 Renáta Uhrová /1.miesto/ - postup na krajské kolo
 Natália Nagyová /2.miesto/
Krajské kolo - Hviezdoslavov Kubín
 Renáta Uhrová /2. miesto/ 

Obvodné kolo - Mladí záchranári civilnej ochrany—1. miesto
 Natália Šebíková, Tatiana Šimeghová, Juraj Chrenák, Miloš Valovič
 Krajské kolo - Mladí záchranári civilnej ochrany — 1. miesto
 Natália Šebíková, Tatiana Šimeghová, Juraj Chrenák, Miloš Valovič
 - postup na celoslovenské kolo 8.-9. 6. 2011 v Moravanoch nad Váhom
Celoslovenské kolo - Mladí záchranári civilnej ochrany — 6. miesto
  Natália Šebíková, Tatiana Šimeghová, Juraj Chrenák, Miloš Valovič
Športové aktivity
Stolný tenis 
 Družstvo v zložení Marián Šebík, Filip Šebík a David Bencsík sa stali víťazmi 
základného kola a na okresnom kole sa umiestnili na 5.mieste.
Cezpoľný beh
 Majstrovstvá okresu – 5.miesto družstvo dievčat, 6.miesto – družstvo 
chlapcov
Družstvá mladších i starších žiakov ako aj staršie žiačky sa zúčastnili základných 
kôl v  basketbale, v  malom futbale. Starší žiaci postúpili do okresného kola vo 
veľkom futbale. 
Atletika — okresné kolo
Štafeta 4x60 — /1. miesto/ Krajmer, Farbjak, Šišmiš, Levák 
Súťaž v speve slovenských ľudových piesní – Slávik 2011
V školskom kole sa zúčastnilo 24 žiakov rozdelených do troch vekových kategórií. 
I. kategória - 1.miesto Zuzana Vrtáková
 2.miesto Dávid Hlinka
 3.miesto Petra Sádovská
II. kategória - 1.miesto Diana Trnkusová
 2.miesto Bianka Šípošová
 3.miesto Adriana Kreháková
 III. kategória - 1.miesto Miriam Vašeková
 2.miesto Martina Šebíková
 3.miesto Natália Nagyová
Vedomostný kvíz Ukáž, čo vieš – Mladší žiaci – 1.miesto – Diana Trnkusová
 2.miesto – Kristína Teplanová
 3. miesto – Karina Zetková
 Starší žiaci - 1.miesto – Natália Šebíková
 2.miesto – Adam Buranský
 3. miesto – David Bencsík
o Ako spolupracuje, pani riaditeľka, Vaša škola so zriaďovateľmi? 
- Spolupráca so zriaďovateľom výborná a vzájomne ústretová. 
o Aká je budúcnosť tejto inštitúcie, resp. plány? 
- V týchto dňoch očakávame zverejnenie výsledkov projektu Premena tradičnej 
školy na modernú. V budúcnosti plánujeme rekonštrukciu telocvične, kanalizácie 
a  sociálnych zariadení v  pavilóne pre I. stupeň. Postupne vybavujeme všetky 
triedy novým nábytkom, interaktívnymi tabuľami a technikou.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
na snímke: pedagogický zbor

V Mojzesovskej základnej škole sa učia aj deti z Černíka a z Vinodolu

Materská škola v Mojzesove je dvojtriedna a navštevuje ju tridsať detí predškolského veku. 
Edukačnú činnosť zabezpečujú tri pedagogické pracovníčky : Jarmila Komáromyová – 
riaditeľka MŠ, učiteľky: Hana Stuchlá a   Kveta Melichárková.  V materskej škole sa o stravu 
stará pani kuchárka, Mária Teplanová. Aby sa deti hrali a vzdelávali v čistom prostredí, na to 
dohliada teta školníčka, Emília Mikulcová. Materská škola spolupracuje s organizáciami v 
obci, obecným úradom a Základnou školou. Aktivity škôlky vyplývajú za školského vzdeláva-
cieho programu:

- Výstava ovocia a zeleniny –výstava výtvarných prác detí
- Zdravá výživa – príprava a ochutnávka zdravých pokrmov
- Posedenie pri vianočnom stromčeku
- Detský karneval
- Veľkonočné ľudové tradície
- Deň matiek
- Turistická vychádzka
- Deň detí – rozprávkový deň na ihrisku

Okrem toho sa deti zapájajú do výtvarných a literárnych akcií.  
 pripravila: Materská škola Mojzesovo

Mojzesovo má v škôlke až 30 detí
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Červený kríž je najstaršou humanitárnou 
organizáciou na svete s  miliónmi členov, ktorej 
hlavným cieľom je záchrana a  ochrana ľudského 
života. Do veľkej rodiny Miestnych spolkov, ktoré 
združuje Slovenský Červený kríž sa náš Miestny 
spolok v  Mojzesove pridal dňa 19.10.2011, kedy 
bol zaregistrovaný Územnou radou SČK v Nových 
Zámkoch. V  súčasnosti členskú základňu nášho 
spolku tvorí 20 členov a to hlavne z radou darcov 
krvi. Naše aktivity, ako novovzniknutého spolku, 
sa zatiaľ  ešte len rozbiehajú. Predovšetkým sa 
sústreďujeme na bezpríspevkové  darcovstvo krvi, 
ktoré   má  v  našej obci dlhoročnú tradíciu. Krv je 
tou najcennejšou tekutinou v  našom živote, ktorú 
nemožno ničím nahradiť. Darcovia krvi si zaslúžia náš veľký obdiv a podporu, 
pretože skromne a  bez veľkých rečí darujú kus zo seba a  zachraňujú životy 
mnohým neznámym ľuďom. Odber krvi sa v našej obci organizuje 4x do roka. 
Posledný odber krvi, na ktorého príprave sa zúčastnili aj neskorší členovia MS 
SČK v  Mojzesove sa konal 6.10.2011 v  priestoroch kultúrneho domu, ktoré 
poskytol Obecný úrad a taktiež pomohol so zabezpečením občerstvenia. Tohto 
odberu sa zúčastnilo viac ako 35 ľudí, z  toho 5 obyvateľov obce Černík a  7 
obyvateľov obce Úľany nad Žitavou, keďže odberu krvi v našej obci sa zúčastňujú 
aj darcovia z týchto dvoch obcí. Ich dopravu do našej obce zabezpečuje Národná 
transfúzna služba Nové Zámky. Naši občania sa zúčastňujú  darovania krvi aj 
osobnou návštevou priestorov Národnej transfúznej služby v Nových Zámkoch. 
V tomto roku sa medzi prvodarcov z našej obce zaradili Soňa Melišková, Romana 
Teplanová, Anna Valentová, Matej Hlavačka a Milan Hoppan. Aj vďaka podpore 
Obecného úradu, výbornej spolupráce s Národnou transfúznou službou Nové 
Zámky a Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Nových Zámkoch 
patrí darovanie krvi v našej obci za veľmi úspešnú, čo sa počtu darcov krvi týka 
a  občanmi veľmi oceňovanú aktivitu. Obecný   úrad každoročne v  spolupráci 
s  Územným spolkom SČK Nové Zámky oceňuje niekoľkonásobných darcov 
krvi plaketami profesora MUDr. Jana Janského.  S  myšlienkou založiť v  našej 
obci Miestny spolok SČK sa na mňa obrátil p. starosta Ing. Jozef Čunderlík. 
Ako študentku odboru sociálna práca ma táto myšlienka veľmi oslovila. Šírenie 
myšlienok humanity, darcovstva krvi a  pomoci človeka človeku považujem za 
veľmi dôležité, pretože aj malou pomocou môžeme urobiť veľký čin. V spolupráci 
s pracovníkmi Územného spolku SČK v Nových Zámkoch, Národnej transfúznej 
služby v Nových Zámkoch by som chcela aktivovať občanov k posilneniu hodnoty 
darovania krvi a zapojenie sa do aktivít organizovaných Slovenským Červeným 
krížom. V súčasnosti pripravujem pre členov nášho Miestneho spolku vianočné 
darčekové balíčky, do ktorých prispeli sponzori a  to drogéria Teta a  lekárne 
z blízkeho okolia, ktoré som oslovila. Pre deti z materskej škôlky je pripravený 
vzdelávací materiál k projektu Evička nám ochorela, ktorý patrí medzi projekty 
SČK zamerané na ochranu detského zdravia, upriamenie detskej pozornosti 
na vlastné zdravie a možnosti prevencie. Verím, že postupnými krokmi si náš 
Miestny spolok získa iba pozitívne ohlasy. 

 spracovala: Andrea Hlavačková, 
predsedníčka MS SČK Mojzesovo (na snímke) 

Ivan Barta  - celkovo daroval krv 6x
Martin Bugri – celkovo daroval krv 2x

Miroslav Buranský – celkovo daroval krv 24x
Marek Buranský -  celkovo daroval krv 18x
Andrej Buranský – celkovo daroval krv 26x

Martin Duchoň – celkovo daroval krv 2x
Peter Gábriš – celkovo daroval krv 16x

Erik Hajnovič – celkovo daroval krv 17x
Ivan Halás – celkovo daroval krv 6x

Boris Hlavačka – celkovo daroval krv 6x
Matej Hlavačka – celkovo daroval krv 1x
Milan Hlavačka – celkovo daroval krv 3x

Miriama Hlavačková – celkovo darovala krv 3x
Marek Homola – celkovo daroval krv 52x
Marián Hoppan – celkovo daroval krv 13x

Milan Hoppan – celkovo daroval krv 1x
Branislav Kišš – celkovo daroval krv 6x
Denis Kotlár – celkovo daroval krv 7x
Štefan Lauro – celkovo daroval krv 3x

Ľubica Laurová – celkovo darovala krv 3x
Viera Laurová – celkovo darovala krv 4x

Anna Macáková – celkovo darovala krv 8x
Soňa Melišková – celkovo darovala krv 1x
Marek Mesároš – celkovo daroval krv 8x

Emília Mikulcová – celkovo darovala krv 8x
Václav Naď – celkovo daroval krv 42x
Ondrej Naď – celkovo daroval krv 15x

Anna Naďová – celkovo darovala krv 5x
Zuzana Naďová – celkovo darovala krv 3x
Elena Ölveczka – celkovo darovala krv 10x

Michal Opát – celkovo daroval krv 15x
Peter Sádovský – celkovo daroval krv 26x
Vladimír Sojka – celkovo daroval krv 76x
Lucia Sojková – celkovo darovala krv 5x

Lenka Šujanská – celkovo darovala krv 3x
Viola Teplanová – celkovo darovala krv 10x
Mária Teplanová – celkovo darovala krv 5x

Romana Teplanová – celkovo darovala krv 1x
Anna Valentová – celkovo darovala krv 1x
Vladimír Vančík – celkovo daroval krv 28x

Štefan Vančík – celkovo daroval krv 19x
Juraj Vančík – celkovo daroval krv 5x

Blažej Vanek – celkovo daroval krv 18x
Viera Vaneková – celkovo darovala krv 5x

Katarína Vaneková – celkovo darovala krv 5x
Stanislav Vašek – celkovo daroval krv 27x

Uvedený zoznam bol poskytnutý Národnou transfúznou 
službou SR pracovisko Nové Zámky

Ďakujeme tým, ktorí darovali 
dar najdrahší...

„S myšlienkou, založiť v našej obci 
miestnu organizáciu Červeného 
kríža, prišiel pán starosta, Jozef 
Čunderlík“,- hovorí Andrea Hlavačková. 

Naše Mojzesovo8



Jedným z  tých ľudí, ktorí svojej obci pomáhajú formou 
sponzorovania rôznych akcií, je v  obci Mojzesovo 
napr. Ing. Ján Teplan. Akokoľvek by mohol byť bohatý 
spoločenský život obce, ak na jeho zabezpečenie chýbajú 
peniaze, výsledok by bol mizivý. Aj preto si starosta obce, 
Jozef Čunderlík, uvedomuje dôležitý prínos podnikateľov 
pre obec, pretože aj vďaka nim sa dá množstvo športových, 
kultúrnych a  spoločenských udalostí lepšie finančne 
zvládnuť. Pán Ing. Ján Teplan pôsobí posledných 9 rokov v  
EZ-ELEKTROMONT, a.s. ako podpredseda predstavenstva 
a riaditeľ.   
o Ste Mojzesovčan, ako by ste zhodnotili aj v  minulosti 
a porovnali so súčasnosťou – úroveň spoločenského života 
v obci a prečo cítite potrebu pomôcť obci, ak treba?
- Život okolo seba si každý musí budovať sám. Nároky 
na spoločenské vyžitie sú rozdielne a  ovplyvnené vekom. 
Bohužiaľ, situácia v  oblasti financií v  Mojzesove, aj na 
Slovensku, nie je pozitívna. Každá spoločenská akcia v našej 
dedine je vítaná, pretože zbližuje ľudí. Rodina a blízki ľudia 
si pomáhajú bezprostredne. Moja pomoc v minulosti súvisí s 
mojou  životnou filozofiou: keď môžem, tak pomôžem. 
o Možno sa Vám niektoré veci aj nepáčia, čo sa týka života 
obce, ako občan, podnikateľ, máte plné právo sa k  tomu 
vyjadriť, čo Vás trápi, resp., čo naopak teší?
- Ako bývalý podstarosta a poslanec viem, že je veľmi ťažké 

uspokojovať požiadavky spoluobčanov v  situácii, keď je 
nedostatok prostriedkov. Vážim si ochotu a snahu súčasného 
starostu a poslancov riešiť ťažkú nezavinenú situáciu. Potešilo 
ma obnovenie vítania novorodencov a aj ďalšie aktivity, kde 
sa Mojzesovčania môžu stretnúť a  rozprávať  o  spoločných 
problémoch, či radostiach.  
o A ako sa pozeráte do budúcna? Z Vášho pohľadu – čo by 
bolo dobré, resp. dôležité v obci urobiť, zrealizovať?
- Podľa písomných zmienok tu Teplanovci žili aj pred 700 
rokmi.V Mojzesove som sa ja narodil a   žijem tu so svojou 
rodinou a som spokojný. Poteší ma, ak deti mojich detí budú 
žiť v  Mojzesove s  množstvom príbuzných, ktorí si budú 
vedieť navzájom v živote pomôcť. Tak to bolo v  minulosti. 
Do budúcnosti sa kvôli vlastnému zdraviu musí človek 
pozerať  s optimizmom a očakávaním lepšieho. Naša dedina 
je obklopená pekným prostredím poskytujúcim široké 
možnosti. Priestor na vhodné spoločenské aktivity si nenájde 
len pasívny občan. Investície do našich detí sú určite návratná 
investícia. Im treba pripraviť vhodné prostredie a minimálne 
dokončiť  rozpracované akcie z minulého volebného obdobia. 
Ostatné možnosti ponúkne čas. Záverom prajem vedeniu 
našej obce veľa síl a šťastie na múdre rozhodnutia, z ktorých 
my, občania, budeme mať dobrý pocit, radosť v novom roku, 
ktorého sa, ak Pán Boh dá, v zdraví dožijeme.

pripravila: Mgr. Alena Jaššová

Rybári v Mojzesove spadajú pod miestnu 
organizáciu SRZ v Šuranoch, kde som členom 
výboru, ale zastupujem aj ďalšie funkcie, ako 
správca revírov a člen rybárskej stráže. Moja práca 
spočíva hlavne v ochrane rýb pred nepriaznivými 
vplyvmi prírody a škodlivými zásahmi ľudí 
do rybárskych revírov, ako aj dosadzovanie 
kvalitných rybích násad do revírov. Medzi aktivity 

by som zaradil rybárske brigády, kde sa spolu 
s ďalšími rybármi staráme o zveľaďovanie a čistotu rybárskych revírov. Medzi 
ďalšie aktivity zaraďujem detské rybárske preteky a miestne rybárske preteky, 
ktoré sú každým rokom atraktívnejšie.  Do všetkých aktivít sa snažím zapojiť 
čo najviac miestnych rybárov, čím sa zvyšuje celková aktivita a týmto priaznivo 
prispievame k rozvoju organizácie. V Mojzesove máme 55 dospelých členov a 19 
detí, ktorých záujem o rybolov neustále rastie.

pripravil: Jozef Čunderlík, ml. (na snímke)

Rybári v Mojzesove 
si podchytili úspešne 

aj deti..., majú až 
19 detských rybárov.

o Wikus, s. r .o. Branislav Zolatinský
o Proka sk, s. r. o. Štefan Hancko
o Ing. Slavomír Hačko
o Peter Malík a Peter Fibich
o Vincent Šrámek
o Dela Company Slovakia, s. r. o. Juraj Kozár
o Šport Club Ivana Mančíková
o JUDr. Emil Vančík
o Star Game s. r. o. Ján Pilek
o EZ – Elektromont a. s. Ing. Ján Teplán

o Potraviny Anna Buranská
o Papiernictvo Zuzana Liptáková
o Darina Vašeková
o Poisťovňa Grupama a. s.
o Záhradkárske potreby Mojzesovo
o Rybárske potreby Michal Porubský
o Sport a Hobby – Blanka Neumaierová
o T. Ch. I. Vladimír Chovan
o Liedermaier Slovakia s. r. o. Šurany
o Kvetinárstvo Fialka Mária Hlavačková

o Pohostinstvo Mojzesovo Viera Kečkéšová
o Kovoobrábanie František Halás
o Ivan Kajanovič
o Ľuboš Slovák
o Igor Gábriš
o Juraj Hoppan
o Janko Krehák
o Maroš Mesároš
o Tibor Hlavačka
o Enas s. r. o. Ing. Miroslav Žigrai

- vedenie obce -

 Podnikatelia a sponzori obce: Ing. Ján TEPLAN
„Prajem našej obci veľa síl a šťastie na múdre rozhodnutia, z ktorých 
my občania, budeme mať úžitok a dobrý pocit“,- hovorí Ing. Ján Teplan.

Sponzori obce Mojzesovo, bez ktorých by nebolo možné zorganizovať
a zabezpečiť mnohé obecné akcie. Ďakujeme Vám!

VYBERÁME Z ČINNOSTI SPOLOČENSKÝCH 
ORGANIZÁCIÍ V OBCI MOJZESOVO...
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Slovenský zväz záhradkárov má v našej obci dlhoročnú tradíciu. Už naši 
prarodičia sa venovali záhradkárstvu, ovocinárstvu a vinohradníctvu. Dnešný 
zväz záhradkárov má 20 členov vo veku od 25 do 70 rokov. Mladší čerpajú zo 
skúseností starších a mladší zase prichádzajú s rôznymi novinkami, ktoré si 
navzájom odovzdávajú na spoločných stretnutiach.
Vo výbore MO SZZ v Mojzesove pracujú: Ľubomír Opát – predseda, Peter 
Porubský – podpredseda, Ingrid Ostrožlíková – pokladníčka, Martin Bugri– 
člen výboru, Miroslav Lauro – člen výboru.
V revíznej komisii pracujú: Juraj Mikulec,  Miroslav Abrman, Vladimír 
Hlavačka.
 Činnosť miestnej organizácie je naozaj bohatá a rôznorodá. V januári začínajú 
tradičným záhradkárskym plesom, ktorý je u občanov populárny a žiadaný. V 
marci sa organizuje degustácia vína. Prvomájová vatra v spolupráci s obecným 

úradom je spojená s opekačkou, na ktorej sa zúčastňuje celá dedina, ale hlavne 
deti.  V letných mesiacoch pre občanov obce záhradkári každoročne organizujú 
výlety na kúpaliská. September - október sa nesie v znamení výstavy ovocia a 

zeleniny. Každý má možnosť vystaviť to najlepšie, čo sa mu v záhrade urodilo. V 
spojení so šikovnosťou a aranžérskym umením ochotných manželiek niektorých 
záhradkárov je, výstava priam umeleckým dielom. Každoročne sa tu prezentujú 
aj výtvarné práce našich malých škôlkarov na tému „Jeseň v záhradách“. Zimné 
radosti si záhradkári užívajú na zájazde v Donovaloch. Krásnym zakončením roka 

býva zájazd do divadla v Nitre, alebo v Bratislave, ktorého sa môžu zúčastniť tiež 
všetci občania, ktorí majú záujem. No a nesmie chýbať ani vianočné posedenie 
všetkých členov, kde každý dostane malú pozornosť. Organizácia spolupracuje s 
obecným úradom. Brigády okolo miestneho rybníka sú záležitosťou záhradkárov 
a v poslednom období aj poľovníkov. Takisto kosenie priestoru pri hlavnej ceste 
patrí medzi brigády záhradkárov. Činnosť Miestnej organizácie Slovenského 
zväzu záhradkárov je prínosom pre našu obec.

 pripravil: Ľubomír Opát, predseda záhradkárov v Mojzesove
snímky: z plesu a z výstavy

Súčasné poľovnícke združenie Mojzesovo vzniklo v roku 1991.
Poľovnú a ochrannú činnosť vykonáva na výmere 1007 ha a 
má momentálne 18 aktívnych členov. Výbor PZ pozostáva 
z týchto členov: predseda Ing. Michal Vašek, hospodár 
František Horváth, tajomník Leonard Dojčan, pokladník 
Miroslav Čongrády, člen výboru Vladimír Červený. V našich 
podmienkach sa väčšinou darí drobnej zveri: zajac poľný, bažant 
obyčajný, kačica divá. Svoje zastúpenie tu má aj srnčia zver . 
Prioritou PZ  Mojzesovo je udržanie normovanej kmeňovej 
zveri a jej zveľadenie pre budúce generácie. 

pripravil: Ing. Michal Vašek 
predseda PZ Mojzesovo

V Mojzesove funguje i detský spevácky zbor Hviezdička pod 
vedením Mgr. Dominiky Tuššovej. Deti spievajú v kostole 
počas detských svätých omšiach a slávnostiach, pripravujú 
i jasličkové pobožnosti. Spevácky zbor má i vlastný spevník 
a podporuje ho i pán farár VDP. Witold Braňka. Súčasne 
nezabudnuteľným speváckym zborom je i Zbor žien, ktoré 
spievajú na každej svätej omši. Dodnes nebola ani jedna 
svätá omša, kde by nespievali a svojim krásnym spevom 
lákajú i  cudzincov. Ich spev je naozaj výnimočný. Dokážu sa 
obetovať a s láskou a pokorou slúžia Pánu Bohu. Spevokol má 
plnú podporu pána farára, je vedený okrem pani Tuššovej, aj 
pani Máriou Buránskou.

D. Tuššová

o Odkedy fungujete a aká bola motivácia založenia Vášho 
športovo-relaxačného krúžku?
- Cvičiť sme začali pred 6 rokmi, chceli sme niečo pre seba urobiť, 
rozhýbať sa a nejaké to kilo aj zhodiť. Zo začiatku sme cvičili 
aerobik, aerobik dance, kalanetiku, ďalej to boli cviky na lavičkách, s 
fitloptami, činkami a švihadlami. Potom ženy prišli s nápadom, aby 
sme vyskúšali Zumbu. Urobila som si certifikát a Zumbu cvičíme už 
asi rok. Zumba je tanečná fitness hodina plná energie, skvelej hudby 
a dobrej nálady. Kombinuje latinsko-americkú hudbu a tance spolu 
s aeróbnymi pohybmi. Využíva tance ako Salsa, Merengue, Cumbia, 
Reggaeton, Flamenco a omnoho viac... U mojzesovských žien to má 
veľký úspech, keďže cvičenie je skryté za tancovanie.  Stretávame sa 
pravidelne 2-krát do týždňa v Kultúrnom dome, kde si zacvičíme, 
zatancujeme, porozprávame sa, zasmejeme a urobíme niečo pre 
svoje zdravie. Cvičiť nás chodí 12-20 žien, keď ich je nižší počet 
viem, že sú na poobednej smene. A prečo cvičíme? Lebo chceme byť 
svieže, krásne a vyrovnané.

Záhradkári v Mojzesove začínajú rok plesom, 
ktorý je u občanov veľmi populárny a žiadaný

Poľovníci v Mojzesove oslávili 
v tomto roku 20-te narodeniny

Mojzesovo sa môže pochváliť ženským, 
aj detským speváckym zborom

Opýtali sme sa cvičiteľky “zumby  
pre ženy”, Márie Chovancovej...
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Manželia Marta a František Vašekovci z Mojzesova sú známi 
tým, že ich dom, ale aj priedomie, je obsadené sochami a 
soškami svätých, ktoré vyrába pán František, a 
keď vstúpite do domu, musíte sa cítiť ako v múzeu. 
Všade po stenách, vo vitrínach, na poličkách – nádherné 
obrazy, sochy. Naozaj neskutočne skutočný umelecký skvost, 
asi tak by som mohla zhodnotiť tvorbu umeleckého rezbára 
Františka Vašeka, ktorý sa svojmu koníčku venuje už vyše 43 
rokov! Dom Vašekovcov v Mojzesove navštívilo množstvo 
ľudí, rôzne osobnosti, lekári, farári z rôznych kútov Slovenska. 
„Zablúdil“ tu aj známy športový komentátor Gabo Zelenay. Pán 
František vyrobil Betlehem mnohým farnostiam. Farnosti v 
Mojzesove podaroval tento výnimočný a pritom tak skromný 
umelec, 33 sôch – Krížovú cestu. Hodnota takéhoto 

daru sa pohybuje okolo milióna korún. Ale sochy majstra 
Vašeka z Mojzesova nájdete aj v zahraničí, čím 
nepochybne robí obci Mojzesovo doslova svetový 

imidž! Sochu „Spasiteľa sveta“ nájdete v Rio de Janeiro, 
Betlehem zasa na Madagaskare a v USA – Virginii, ale aj 

v Kanade, či v Bulharsku. S tak šikovným a talentovaným 
umelcom sa veru nemôžu pochváliť ani veľké mestá. Nuž, veru 
mnohokrát nedoceňujeme to, čo je „naše“, ale sa pachtíme za 
gýčmi z cudziny. Naučme sa byť pyšní a s uznaním hľadieť na 
to, čo sa skrýva v našich malých dedinkách a mestečkách. Sami 
budeme prekvapení, koľko nám tu žije skromných, ale nesmierne 
činorodých a tvorivých ľudí. Ako napríklad František Vašek z 
Mojzesova. 

redakčne spracovala: Mgr. Alena Jaššová 

Vážení 
občania, milí 
Mojzesovčania, 
dovoľte mi 
predložiť Vám 
všetkým k 
čítaniu toto 
prvé číslo Vášho 
obecného 
časopisu, na 
ktorom som 
odborne 
participovala – 
ako žurnalistka, 
mediálny 
poradca, ale 
aj autorka 
tvorivých 
nápadov 

a obsahu viacerých príspevkov. Zároveň som 
dohliadala nad tým, aby bol obsah časopisu, ako 
aj jeho formálna stránka a grafika na vysokej 
profesionálnej úrovni, aby sme Vám tak mohli 
ponúknuť naozaj kvalitne, po každej stránke, 
spracované periodikum (časopis), navyše – na 
špičkovej tlačiarenskej úrovni. Veľmi oceňujem, že 
vedenie Vašej obce plne pochopilo požiadavku doby 
– byť informovaní a šíriť informácie medzi tých, pre 

ktorých vlastne pracujú. Napriek tomu, že je veľký 
rozmach televíznych, rozhlasových, či internetových 
médií, sila časopisu, teda písaného slova a kníh – je 
nespochybniteľná a má a bude mať vždy výrazné 
postavenie v sieti médií. Veď čo je príjemnejšie, ako 
si večer ľahnúť na gauč a v kľude svojich príbytkov 
si zalistovať v časopise, či prečítať dobrú knihu? 
Verím, že obecný časopis „Naše Mojzesovo“ si nájde 
obľubu u „svojich“ občanov a budú sa tešiť na každé 
nové číslo, ktorého tvorcami ste vlastne Vy – všetci, 
občania. Tak, ako už aj v tomto prvom čísle, na 
ktorom spolupracovalo veľa Mojzesovčanov, za čo 
im patrí vďaka. Naozaj zo srdca ďakujem všetkým, 
ktorí mi veľmi vzorne, ústretovo a načas pomáhali 
pri tvorbe materiálov do časopisu a oceňujem, že 
ste sa mnohí skutočne úprimne tešili, že budete 
mať vlastný obecný časopis! Začiatok vydávania 
vlastného periodika je vždy začiatkom niečoho 
nového. Začína sa tak písať ďalšia história života 
obce. Časopis sa stáva majetkom obce a občania 
si ho takto budú šíriť medzi sebou a odkladať pre 
ďalšie generácie. Verím, že postupne sa stále viac 
„rozbehne“ a stane sa neoddeliteľnou súčasťou 
života obce. Keďže aj ja vo Vašej obci vlastním 
nehnuteľnosť, rozhodla som sa prispieť pod 
tohtoročný vianočný stromček darčekom pre Vás 
všetkých, a to tým, že vydavateľstvo regionálnej 
tlače, ktoré vlastním, finančne zabezpečilo 

vydanie tohto úvodného čísla Vášho časopisu – a 
to kompletne, všetky náklady s tým spojené. Je 
to taký malý vklad odo mňa a dar pre občanov 
Mojzesova, pretože som vo Vašej obci stretla a 
stretám skutočne veľa príjemných a pracovitých 
ľudí, zručných remeselníkov, podnikateľov, ktorí 
aj mne a mojej rodine už viackrát pomohli, čo si 
vážim a oceňujem. Mojzesovo je malá obec, ale má 
celkom slušný ľudský potenciál a najmä – šikovných 
ľudí, takže pevne verím, že do budúcna sa bude 
uberať tou správnou cestou. Budem rada, ak Vás Váš 
časopis poteší a budete na neho patrične hrdí, ako 
na „ten svoj časopis“. Na konci kalendárneho roka 
Vám zároveň všetkým želám zdravie, pokoj v duši, 
pohodu pri vianočnom stole! Zo srdca Vám želám, 
aby ste stretali len ľudí, ktorí Vás obohatia, potešia 
a pohladia. Nemôže byť každý deň len pekne, prídu 
aj konflikty, či hádky. Ale aj tie sa dajú, ak sa chce, 
riešiť bez emócií a intrigovania. Každý z nás môže aj 
troškou prispieť k tomu, aby sme boli na seba lepší. 
A to nielen cez Vianoce, ale každý deň!

S úctou,  
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

žurnalistka a vydavateľka
regionálnych časopisov

ZumbAtomic je zábavná forma ZUMBY pre deti od 4 -12 rokov. 
Obsahuje prvky rôznych štýlov tanca: hip-hop, reggaeton, salsa, 
rumba… Detičky tancujú v skupine, učia sa základy tanca, rytmiky 
a to všetko detskou formou, tak, aby ich to bavilo a tešilo. Cieľom je 
rozvinúť zdravý životný štýl a včleniť fitness ako prirodzenú súčasť 
detských životov, nielen  ako lekciu, ktorú navštevujú 1x za týždeň. V 
Mojzesove navštevuje ZumbAtomic 15-25 detí, každý utorok 16:00- 
16:45, vstup ZADARMO. ZumbAtomic v obci funguje od roku 2010 a 
deti sa prezentujú na rôznych podujatiach pod vedením certifikovanej 
zumbAtomic inštruktorky, Dominiky Tuššovej. 3.júla sa v našej 
obci uskutočnila ZumbAtomic párty, ktorá bola jediná v okrese. V 
budúcnosti zumba inštruktorka Dominika plánuje zaviesť v obci i 
cvičenie Zumba Gold, ktoré je pre ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné 
problémy,  pre tehotné ženy i pre seniorov a ľudí, ktorí majú nadváhu.

Slovenský orol je nepolitická, kresťanská telovýchovná a športová organizácia, 
ktorá v spojení športu, kultúry a výchovy s akcentom na morálny kódex má 
integračné schopnosti a súčasne vytvára synergický efekt ako prevencia proti 
negatívam.
Je iniciátorom projektu ozdravenia populácie. Slovenský orol má takmer 
storočnú tradíciu činnosti s prerušením. Bol zrušený oboma totalitami a 
to koncom roku 1938 pred nástupom fašizmu a rovnako aj v roku 1948 pri 
nástupe socializmu.
Organizácia bola obnovená siedmeho marca 1991 na prvom zjazde. Dobre sa 
etablovala doma aj v zahraničí.
Je členom medzinárodnej organizácie FICEP/10 štátov Európy/.
V tejto organizácii je združených 17 mladých chlapcov vo veku od 14 do 25 
rokov a dievčatá a ženy, ktoré dvakrát do týždňa cvičia v kultúrnom dome 
aerobic pod vedením Márie Chovancovej. Vo výbore MO SO pracujú:  

predseda - Štefan Lauro,  podpredseda - Tomáš Hlavačka a  pokladník - 
Michal Vančík
Členovia organizácie sú ochotní spolupracovať na akciách organizovaných 
obcou, pomáhať brigádnicky na požiadanie obce. Chlapci si svojpomocne 
urobili vchod , oddelený od spoločného vchodu so základnou školou.
Ján Sokol, metropolita, arcibiskup Trnavsko-bratislavskej arcidiecézy povedal: 
„Slovenský orol je požehnaním pre naše mestá, dediny a školy a pre našu 
mládež, aby našla cestu správnym smerom.“ Pomáhajme aj mi našim mladým, 
aby išli správnym smerom, podporujme ich v športe a v kultúre, hľadajme ich v 
telocvičniach a na ihriskách a nie v baroch a pohostinstvách.
Motto Slovenského orla: „ s telocvikom za človekom“
Predsedom Turistického Klubu Slovenského Orla Mojzesovo je Tomáš Korpáš 
Turistický Klub bol založený pod záštitou Slovenského Orla v roku 2011. 
Organizuje pešie turistiky po celom Slovensku a to pre všetky vekové kategórie.
Viac info o túrach na: korpas.tom@gmail.com

Slovenský orol v Mojzesove

Sochy Františka Vašeka z Mojzesova preslávili obec aj v zahraničí

Želám Vám príjemnú pohodu pri čítaní Vášho novozaloženého obecného časopisu!

V Mojzesove funguje aj Zumba pre deti
Naše Mojzesovo 11



- geometrické plány
- vytýčenie pozemkov a stavieb
- zameranie ku kolaudácii a úveru
- polohopisné a výškopisné merania
- iné geodetické práce 

o poradenstvo týkajúce sa katastra nehnuteľností, geodézie a kartografie Vám 
poskytneme zdarma a to nielen počas vyhotovovania zákazky, ale kedykoľvek 
to budete potrebovať. Nemusíte byť našim klientom, aby sme Vám zdarma 
poradili.
o u nás Vás čaká kvalitne odvedená práca za rozumnú cenu v dohodnutom 
termíne
o žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností formou 
záznamu Vám vyhotovíme zdarma
o pri každej zákazke získate od nás darčekovú poukážku, ktorá Vám umožní 
získať zľavu na ďalšie geodetické práce
o naše služby si môžete objednať v pohodlí Vášho domova, snažíme sa šetriť 
Váš čas
Geodetické práce poskytujeme najmä v okresoch Nitra, Nové Zámky, Zlaté 
Moravce, Trnava. Pri prácach väčšieho rozsahu poskytujeme geodetické 
služby aj v rámci celej SR.

Učiteľka sa na hodine pýta žiakov: 

„Kde je najväčšia zima?“ 

Žiaci jej odpovedajú – na Antarktíde, na 

Severnom póle, na Vianoce... 

Móricko to nakoniec zabetónuje: 

„Môj otecko povedal, že pod perinou, lebo 

tam tuhnú vtáky a zaliezajú do dier...“

Geoprojekt, s.r.o.
Cabajská 11, Nitra
mail: geoprojekt@mail.t-com.sk
Tel.: 0905 534 254, 037 6531 060

Veselo vykročme do 

Nového roku 2012!

Dorast
V našej obci 
už niekoľko 
sezón pôsobia 
aj mládežnícke 
družstvá žiakov 
a dorastencov. V 
tejto dobe je to dosť 
náročné, pretože 
chýbajú finančné 
prostriedky a aj detí 
z trávnikov ubúda. 
Ale nájdu sa aj 
správny ľudia, ktorí, 
aj s pomocou detí, sa 

starajú o to, aby futbal v našej obci nezanikol. Je 
to niekoľko zanietencov, ktorým tu futbal nie je 
ľahostajný. 
Mužstvo dorastencov pôsobí v Majstrovstvách 
oblasti Nové Zámky skupina „A“ už niekoľko 
sezón. Sezóna 2010/2011 nebola veľmi úspešná. 
Mužstvo skončilo na nelichotivom 12. mieste, 
pričom z 26 zápasov vyhralo iba 6 stretnutí, 2 
remizovalo a zaznamenalo až 18 prehier. Po 
jesennej časti bolo na poslednom 14. mieste. 
Problémom v tejto sezóne bol nedostatok 
hráčov, nakoľko pred sezónou sme uvoľnili 6 
chlapcov na hosťovanie do vyšších súťaží, kde 
nadobudnú lepšie skúsenosti, ktoré môžu využiť 
neskôr, v našom mužstve dospelých. Tiež 5 
chlapcov, ktorým sa skončil dorastenecký vek, 
ukončilo pôsobenie v mužstve. Takto vlastne 
hralo celú sezónu úplne 
nové mužstvo a nemalo 
šancu na lepšie umiest-
nenie. Sezóna 2011/2012 
sa ukazuje v lepšom 
svetle, nakoľko mužstvo 
po jesennej časti figuruje 
na 4. mieste. Odohralo 
11 zápasov, z ktorých 6 
vyhralo, 1 remizovalo a 4 
prehralo pri skóre 32:21. 
Najlepším strelcom po 
jesennej časti je Filip Cho-
vanec s 10 gólmi a zároveň 
je aj kapitánom mužstva. 
Trénerom mužstva je Maroš Slovák, 
ktorý hrá za naše mužstvo dospel-
ých. V mužstve hrajú aj chlapci zo 
susednej obce, ktorí dobre zapadli do 
kolektívu a sú určite prínosom. Do 
dorastu prišli aj 5-ti chlapci zo žiakov, 
čo nasvedčuje dobrej práci trénera 
žiakov J. Mokráša. Z hosťovania 
zo Šurian sa vrátil E. Húdik a 

spolu so staršími hráčmi ťahajú mužstvo. Traja 
chlapci hrávajú aj za mužstvo dospelých, čo je 
prísľubom do ďalších náročných sezón.

Mužstvo A
V našej obci už niekoľko rokov pôsobí fut-
balový oddiel OŠK Mojzesovo. V obci máme 
tri mužstvá: dospelí, dorast a žiaci. Mužstvo 
dospelých účinkuje v Majstrovstvách oblasti 
okresu Nové Zámky. V sezóne 2010/2011 
skončilo na 12. mieste. Odohralo 26 zápasov, 
z ktorých 8 vyhralo, 4 remizovalo a 14 preh-
ralo pri skóre 40:64. V rámci letnej prípravy 
zorganizoval futbalový oddiel OŠK Mojzesovo, 

v spolupráci so sponzormi, 1. ročník futbal-
ového turnaja Memoriál Andreja Vašeka a Petra 
Kajanoviča. Na turnaji sa predstavili mužstvá: 
domáci oddiel OŠK Mojzesovo, susedné obce TJ 
Lokomotíva Úľany nad Žitavou, 1. FC Černík 
a mužstvo z okresu Komárno – FC Dulovce. 
Naše mužstvo obsadilo na turnaji 2. miesto, 
keď vo finále prehralo na penalty s TJ Loko-
motíva Úľany nad Žitavou. Po letnej príprave 
pokračovalo mužstvo v jesennej časti sezóny 
2011/2012. Po jeseni je na 11. mieste. Odohralo 
13 zápasov, 4 vyhralo, 3 remizovalo a 6 prehralo 
pri skóre 27:39. Najlepším strelcom je M. Hop-
pan s 12. gólmi. Trénerom je L. Slovák. 

Žiaci
Po ukončení ročníka 
2010/2011 MO ŽIACI A, 
skončili žiaci Mojzesova na 
peknom treťom mieste. V 
tomto ročníku 2011/2012 
po jesennej časti skončili na 
šiestom mieste. Je to síce skok 
smerom nadol, ale vzhľadom 
na vekové zloženie a obnovu 
mladého mužstva, je aj to 
úspech. Veríme, že jarná časť 
súťaže ich zastihne v lepšej 
forme. Trénerom žiakov je Ján 
Mokráš. 
(Prosíme o finančný 
príspevok – 2% z Vašich 
daní. Ak nás podporíte, 
pomôžete tým športu v 
našej obci. Ďakujeme.) 

pripravil: Ľuboš Slovák

Mojzesovskí futbalisti obci hanbu nerobia

tréner mnužstva “A” Ľuboš Slovak

mnužstvo dorastu

žiaci, tréner Ján Mokráš

Naše Mojzesovo


