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Na ceste k zlepšeniu kvality života
v obci

Milí čitatelia,
prelom rokov je už tradične obdobím bilancovania
a plánovania. V rámci týchto riadkov si už tradične
môžete prečítať zhodnotenie uplynulých mesiacov
a plány do mesiacov nasledujúcich.
Aspoň v krátkosti sa obzrime za poslednými mesiacmi
minulého roka. Od jesene sme sa zameriavali najmä
na udržiavanie a zveľaďovanie budov, jednotlivých
priestorov a zelene v našej obci. Obrovský kus práce
vykonali na rev italizácii Sigotky najmä dobrovoľníci
v rámci brigád. V decembri sa nám podarilo vybudovať detské ihrisko v miestnej časti Bodov. Bolo nutné
vykonať aj nevyhnutné opravy v niektorých objektoch, ktoré ešte len plánujeme
rekonštruovať- sociálne zariadenia v hasičskej zbrojnici a kuchyňu v obecnom
klube.
Rok 2022 bude pre našu obec rokom veľmi intenzívnych prác. V januári začíname výrubové a čistiace práce v súvislosti s prípravou územia pre výstavbu čistiarne odpadových vôd. Samotná výstavba kanalizácie a čistiarne odpadových
vôd by mala začať na jar. Zatiaľ ešte prebieha výberové konanie na dodávateľa.
Tiež budeme v lokalitách Pri veži, Záhumenská, Termálna, Urbárska a Krmešská budovať vodozádržné objekty, na ktoré sme získali z európskych fondov príspevok 157 tisíc eur. Úspešne sa nám podarilo začať naplno realizovať projekt
prístavby základnej školy a telocvične, na ktorý sme získali z európskych fondov
príspevok takmer 2,2 milióna eur. V decembri začali výkopové práce a výstavba
by mala byť ukončená do konca roka 2022.Okrem toho uskutočňuje Slovak Telekom v našej obci výstavbu optickej siete v hodnote približne 700 tisíc eur, ktorá
by mala byť ukončená tiež do konca roka.
Všetky tieto náročné stavebné projekty vo výraznej miere prispejú k zlepšeniu
kvality života všetkých našich obyvateľov. Do ich skočenia nás ale ešte čaká obdobie značných obmedzení a istej miery nepohodlia v našich životoch. Obyvatelia niektorých lokalít to už zažili: možné výpadky elektrického prúdu, odstávky
vody, obmedzenia prístupu na svoje pozemky a možné prepadnutie chodníkov
po výkopových prácach... Dúfam však, že práce budú prebiehať plynulo a bez
problémov a podarí sa nám spolu tento náročný čas vydržať. Verím v trpezlivosť
a zhovievavosť nás všetkých a teším sa na výsledok týchto rozsiahlych investícií.
Nevenujeme sa však iba praktickým záležitostiam.Pre pretrvávajúce obmedzenia
v súvislosti s pandémiou síce nemôžeme realizovať v plnom rozsahu naše tradičné spoločenské, kultúrne a športové podujatia, ale snažíme sa aj tak prispievať
k pohode v našej krásnej obci. V septembri sa nám podarilo zorganizovať aspoň
jednodňovú Kráľovskú slávnosť. Som presvedčený, že ste si naplno užili pestrý
program. V decembri sme na Sigotke postavili a vysvietili vianočný stromček a pri
hlavnej križovatke opäť žiaril adventný veniec. Tento rok sme rozšírili náš kráľovský betlehem, umiestnený v parku pri kostole, o sochy osobností súvisiacich s históriou Kráľovej pri Senci. Aj takto symbolicky sme obohatili slávnostnú a príjemnú
atmosféru vianočného obdobia. Vianoce sú časom, keď sa rodiny obvykle schádzajú a práve tradície sú jedným z dôležitých prvkov, spájajúce generácie.
Podarilo sa nám tiež vydať a distribuovať prvý kráľovský kalendár s fotografiami
zo života obce. Dúfame, že je to začiatok novej tradície jeho každoročného vydávania. Do prípravy budúcoročného kalendára sa môžete zapojiť i vy a prispieť
zaujímavou fotografiou, ktorú stačí zaslať v primeranej kvalite na obecný úrad
počas celého roka.
A na záver, ale nie v poslednom rade, tradičné poďakovanie a prianie...
Ďakujem vám všetkým, ktorí ste akoukoľvek formou, v akejkoľvek podobe
a akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju Kráľovej pri Senci. Je vás mnoho, jednotlivci aj organizácie, pričom každý z vás sa zapája do života v našej obci
svojím jedinečným spôsobom. Ďakujem!
Prajem nám všetkým, nech si počas celého roka uchováme pevné zdravie a skvelú náladu a nech nám rok 2022 prinesie prosperitu, veľa dobrých správ a príjemných prekvapení.
JUDr. Dušan Šebok, starosta obce
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Richard Farkaš, významná osobnosť
slovenskej ekonomickej vedy
Miroslav Daniš

26. októbra 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave udelila Ing. Richardovi
Farkašovi, PhD. čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa. Doteraz ju
tam získalo 35 osobností z celého sveta, z toho 31 zo zahraničia a iba štyria
zo Slovenska. Medzi nimi je aj Richard
Farkaš, medzinárodne uznávaný a rešpektovaný odborník v oblasti účtovníctva a audítorstva, ktorý sa na Slovensku
zaslúžil o založenie profesijných inštitúcií audítorstva a účtovnej profesie.
Práve Ekonomická univerzita ako jediná vysoká škola na Slovensku poskytuje vzdelávanie v študijnom programe
účtovníctvo a audítorstvo na druhom
a treťom stupni štúdia a s Richardom
Farkašom úzko spolupracuje tak vo
vzdelávacej ako i výskumnej oblasti.
Ocenenie prevzal z rúk rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing.
Ferdinanda Daňa, PhD.
Z minulosti a genealógie
rodiny Farkašových
Richard Farkaš je rodákom z Kráľovej
a pochádza z rozvetvenej rodiny Farkašových, ktorá patrí k jednej z najstarších
v našej obci. Jej predkovia sa objavujú
v cirkevných matrikách a súpisoch obyvateľstva už v prvej polovici 18. storočia
(napr. Pavel Farkaš v roku 1738 v súpise obyvateľstva a povinnosti). Viacerí

z tejto rodiny stáli na významných postoch obecných richtárov, boli vychýrenými remeselníkmi, patrili k významnému služobníctvu u grófa Jána Pálffyho. Farkašovci patrili aj k niekoľkogeneračným tzv. divadelným rodinám, kde
sa divadelnícke umenie odovzdávalo
z pokolenia na pokolenie. Napríklad
brat Richardovho dedka, Anton a jeho
žena Gizela hrali v Kráľovej už v 20.
tych rokoch minulého storočia divadlá
z repertoáru známeho tvorcu Ferka
Urbánka Kamenný chodníček, Sirota
či Škriatok. Predstavenia sa v tom čase
konali v krčme u Eleka Šuplatu, tesne po
vojne aj v kaštieli. Dcéra vychýreného
tesára Antona Farkaša, Mária Farkašová Pinčeková patrila taktiež k výborným herečkám. V tomto období sa stal
ústrednou postavou divadelníctva v našej obci po roku 1945 Jaroslav Farkaš,
Richardov otec. Jaroslav bol synom Alexandra Farkaša a jeho ženy Heleny, rod.
Šimoničovej. Alexander mal desať súrodencov (päť bratov a štyri sestry, z nich
Július padol vo vojne) a ich rodičmi
boli František Farkaš a Apolónia, rodená Gašparová. Alexandrovi a Helene sa
narodilo sedem detí, z ktorých štyri prežili (3. súrodenci ešte ako novorodenci
zomreli v rokoch druhej svetovej vojny).
Jaroslav bol najstarší zo súrodencov a za
manželku si zobral Janu, rodenú Ko-

Richard Farkaš

nečnú. Spolu mali dve deti, Richarda
a Martu. Richard sa počas svojich štúdií v Moskve zoznámil s Irinou, ktorá
sa stala jeho manželkou a majú spolu
dve deti, Aničku a Miroslava. Na genealogickej línii predkov Richarda Farkaša
som chcel ukázať aké bohaté a pestré sú
mnohé rodokmene najstarších rodín
Kráľovej a Krmeša. Teda zjednodušene povedané Richardov rodokmeň po
mužskej línii sa od druhej pol. 19. storočia vyvíjal od pradeda Františka k dedovi Alexandrovi, otcovi Jaroslavovi
a pokračuje Richardom a jeho synom
Miroslavom.

Zájazdový autobus Dedinského divadla
Divadelná rodina Farkašových - Gizela Farkašová Konečná,
Mária Pinčeková Farkašová, Anton Farkaš a synovec Jaroslav
Farkaš.
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Krátke pripomenutie cesty
životom Richarda Farkaša
Richard Farkaš sa narodil v roku 1959
v Bratislave, no z bratislavskej pôrodnice rovno putoval do rodnej obce
Kráľová pri Senci, kde prežil celú svoju
mladosť a vychodil tu aj Základnú deväťročnú školu. Jeho puto k rodisku je
dodnes stále silné, no osudom každého
intelektom zdatného človeka z dediny
je rodisko opustiť a vybrať sa na dlhú
cestu hľadania vedomostí a zručností, ktoré sú potom predpokladom pre

Osobnosti

Otec, Jaroslav Farkaš
Meno Jaroslava Farkaša dodnes rezonuje medzi obyvateľmi staršej generácie
Kráľovčanov. V 50. rokoch minulého
storočia sa stal členom celoslovenského
Dedinského divadla – profesionálneho činoherného zájazdového divadla
pre slovenský vidiek. Dedinské divadlo
malo svoje sídlo v Bratislave a bolo
vybavené vlastným autobusom a prenosným javiskom. Jeho poslaním bolo
šíriť divadelnú kultúru na slovenskom
vidieku. Do súboru boli konkurznými
skúškami prijatí herci z ochotníckych
radov. Mnohí z nich sa neskôr stali
profesionálnymi hercami a režisérmi.
Pôsobili tu také osobnosti ako Viera Strnisková, Leopold Haverl, Ivan Mistrík,
Juraj Ďuríček, Ján Kramár, B. Slabejová
a samozrejme aj Jaroslav Farkaš. Dedinské divadlo pôsobilo až do roku 1959,
kedy časť jeho hercov prešla na stále divadelné scény a časť odišla do civilných
zamestnaní a s divadelníctvom skončila.
Jaroslav Farkaš sa popri pôsobení v Dedinskom divadle venoval režisérskej
a hereckej práci v kráľovskom ochotníckom divadle. Po rozpade Dedinského divadla mal ponuku pokračovať na
divadelnej scéne v Bratislave, no v tom
čase ho kvárili zdravotné problémy a tak
sa rozhodol pre civilné zamestnanie
a z divadelníctva odišiel. Jeho odchod
predznamenal útlm v ochotníckom divadle v Kráľovej, hoci nádej na jeho obrodu vniesli na divadelnú scénu o niečo
neskôr učitelia Ladislav Filipovič a Ladislav Sedlárik. Dnes je už zlatá éra kráľovského divadelníctva minulosťou.
Kus hereckého talentu určite po otcovi zdedil aj Richard. Veď prednášať
na univerzitách si vyžaduje výnimočný
dar reči a je vlastne istou formou divadla jedného herca v tom najlepšom slova
zmysle a význame. Postaviť sa pred študentov, či odborné publikum a zaujať
rétorikou nie je o nič menej náročné
ako odohrať divadelné predstavenie na
divadelných doskách.

S vedením Ekonomickej univerzity po udelení čestného doktorátu.

ich rozdávanie doma i po celom svete.
Taký bol a je i osud a životné putovanie
Richarda. Po skončení Vysokej školy
ekonomickej v Bratislave v roku 1982,
v rokoch 1984 až 1987 pokračoval v štúdiách na Moskovskom inštitúte národného hospodárstva G.V. Plechanova,
kde získal vedeckú hodnosť kandidáta
ekonomických vied (v súčasnosti je
tento titul nahrádzaný vedeckou hodnosťou PhD.). Až do roku 1991 pôsobil
na Katedre evidencie Fakulty riadenia
Vysokej školy ekonomickej v Bratislave ako asistent a istý čas tu zastával aj
funkciu vedeckého tajomníka rektora
vysokej školy. Po jednoročnom študijnom pobyte v Nemeckom Augsburgu
(1990-1991) od roku 1991 začal pracovať pre nemeckú audítorskú a poradenskú spoločnosť KPMG v Mníchove. Na
začiatku 90. rokov minulého storočia
sa na základe svojich skúseností z Nemecka podieľal na vzniku profesijných
inštitúcií audítorskej a účtovnej profesie
v Slovenskej republike. Významnú úlohu zohral aj pri etablovaní jednej z najvýznamnejších medzinárodných audítorských, poradenských a účtovných
spoločností v SR – KPMG Slovensko,
s.r.o. Ako externý poradca Ministerstva
financií SR bol vo viacerých prípadoch
iniciátorom zmien legislatívy v oblasti
účtovníctva a audítorstva. Je všeobecne
rešpektovanou osobnosťou v orgánoch
Slovenskej komory audítorov, či Úradu
pre dohľad nad výkonom auditu. Bol
jedným z prvých, ktorí sa v Slovenskej
republike začali zaoberať otázkami významu, zostavenia a analýzy konsolidovanej účtovnej závierky a podnikových kombinácií, či odložených daní,
harmonizáciou účtovných predpisov
so smernicami EU pre účtovníctvo. Za
40 rokov svojej pôsobnosti zásadným
spôsobom formoval súčasnú podobu

účtovníctva a audítorstva na Slovensku.
Za uvedené obdobie vyšlo jeho 40 knižných publikácií a 13 vysokoškolských
učebníc. Venuje sa aj prednáškovej činnosti najmä ako lektor v rámci odborných seminárov, školení a prednášok
pre mnohé profesijné organizácie a inštitúcie doma i v zahraničí. Ocenenie
jeho činnosti pri rozširovaní myšlienok
vzájomného porozumenia a spolupráce dokladá aj jeho členstvo v predstavenstve Slovensko-rakúskej obchodnej
komory (1995-2017) a vedúce riešiteľské pozície na projektoch Svetovej banky, zameraných na internacionalizáciu
slovenských predpisov a praxe v oblasti
účtovníctva a audítorstva.
Jeho odborné skúsenosti dodnes využíva jeho materská univerzita, kde sa
podieľa na kreovaní a udržiavaní moderných študijných programov a predmetov zameraných na oblasť audítorstva a konsolidovanej účtovnej závierky. Na Ekonomickej univerzite pôsobil
aj ako člen vedeckej rady jednej z fakúlt
a ako člen Správnej rady univerzity.
Mohli by sme ešte mnoho napísať
o práci aj oceneniach Ing. Richarda Farkaša, PhD., no už z toho čo bolo uvedené sa dá rezumovať, že naša obec môže
byť hrdá na svojho rodáka, ktorý aj keď
patrí svojou prácou a pôsobnosťou do
veľkej rodiny slovenskej a svetovej ekonomickej vedy, srdcom a koreňmi je
stále našim spoluobčanom. Na niekoľko
rokov sa do Kráľovej prednedávnom aj
presťahoval, no okolnosti práce a života
sú občas mocnejšie. Jeho cesty do Kráľovej sú však trvalé – za svojimi príbuznými, priateľmi, za svojimi koreňmi.
Použité zdroje

Doctor honoris causa Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Richard Farkaš 26.10.2021. Vydavateľstvo
EKONÓM: Ekonomická Univerzita Bratislava, 2021.
Osobný archív M. Daniša, Fond Mária Pinčeková.
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Bratislavská kapitula
o Krmeši a jeho obyvateľoch
Miroslav Daniš
O Bratislavskej kapitule ako o majiteľovi Krmeša sme už v Kráľovských
zvestiach písali (Stredoveký Krmeš
v držbe Bratislavskej kapituly, KZ
1.2/2003, s. 4-6). Najnovšie výskumy
nás však priviedli k novým a veľmi
zaujímavým informáciám o živote
a obyvateľoch Krmeša v 15. storočí.
V článku o husitských výpravách na
Slovensko (s. 4-5) a vypálení Krmeša
spomíname niektoré záznamy Bratislavskej kapituly o vojenských potýčkach Krmešanov s husitmi už od
roku 1423 a o jej vypálení, či odpustení dane v čase husitského plienenia.
Bratislavská kapitula je všeobecne
vnímaná ako náboženské a kultúrne centrum, pretože z výnosov jej
majetkov sa udržiavala aj kapitulská
škola. Už menej je známa ako feudálny pán a majiteľ pomerne rozsiahlych
majetkov nielen v samotnej Bratislave ale najmä v regióne Žitného ostrova a v Malokarpatskej oblasti, kde
vlastnil viacero dedín a usadlostí.
Patrili je napríklad obce ako Krmeš,
Tureň, Vlky, Horný Ňáražd, Trhová
Hradská, Veľké Tŕnie, Zeleneč, Malý
Biel a ďalšie. Kapitula si viedla o hospodárení každoročné záznamy v účtovných registroch, ktoré samozrejme obsahujú veľké množstvo veľmi

Ilustrovaný misál bratislavskej kapituly
zo 14. storočia.
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zaujímavých údajoch nielen o hospodárení ale napríklad i každodennom živote v jednotlivých dedinách,
ktoré vlastnili o vzťahoch medzi
jednotlivými členmi kapituly, výške
poplatkov, ich charaktere, obsahu
a pod. Nami analyzované hospodárske záznamy kapituly sú z rokov
1417-1529 kde nachádzame celý rad
záznamov aj o platbách Krmešanov.
Vyúčtovanie kapitula robievala 2
krát do roka. Prvé zmienky o kapitule v Bratislave máme z rokov panovania kráľa Kolomana(1095-1116), no
o majetkových pomeroch kapituly
sa dozvedáme až z omnoho neskoršieho obdobia ( prevažne z 13. storočia). Najstarší hodnoverne doložený
záznam o Krmeši je z roku 1323, kde
sa však uvádza opätovné potvrdenie
majetkových práv kapituly na Krmeš,
takže kapitula mala Krmeš v majetkovej držbe omnoho skôr. Predstaveným kapituly bol prepošt, ktorý
mal nielen reprezentatívnu funkciu
ale aj výkonnú. Vykonával napríklad vizitáciu fár vo svojom dištrikte,
sprostredkovával farárom nariadenia
arcibiskupa, vyberal každoročnú cirkevnú daň a pod. Keďže mená prepoštov Bratislavskej kapituly približne od roku 1209 poznáme ( do roku
1555 ich bolo 42), je to zaujímavý

údaj aj z hľadiska obce Krmeš, kam
sa dostávali jeho nariadenia, ale mohol obec dokonca i sám navštevovať.
Pri rokoch kde sa naša obec spomína
vieme teda identifikovať aj ich najvyššieho predstaveného. okrem prepošta patrili k hodnostárom kapituly
lektor, kustód a kantor. Okrem nich
to bol zbor kanonikov, ktorí zväčša
pozostával približne z desiatich kňazov. Pri jednotlivých hospodárskych
záznamoch o našej obci sa občas
vyskytuje aj záznam o niektorom z
konkrétnych hodnostárov kapituly.
Kustód zastával funkcie pokladníka
a archivára ( viedol a ukladal všetky
písomnosti, zhotovoval inventár majetku a pod.).
Všetky uvedené skutočnosti nám
umožňujú lepšie sa orientovať v živote stredovekého Krmeša a odrazu
je to pre nás omnoho živšie a zaľudnenejšie konkrétnymi ľuďmi, ktorí
tu žili alebo vykonávali správu tohto
majetku.
Na záver uvádzame prehľad v dokumentoch zachytených informácií o Krmeši až do roku 1699, kedy
Bratislavská kapitula odpredala celý
majetok Krmeša rodine Pálffyovcov,
ktorá v tom čase, už od roku 1647
bola majiteľom Kráľovej.

1467 Spory svätojurských a pezinských grófov o majetok
Krmeša.
1489 Majiteľom časti pozemkov v Krmeši sa stal Ján
Országh de Guth.
1509 Kráľ Vladislav II. potvrdil Krmešu a ďalším obciam
Bratislavskej kapituly oslobodenie od všetkých daní.
1538 17. júla 1538 slávnostne potvrdil cisár Ferdinand I.
právo na majetok Krmeš Bratislavskej kapitule.
1548 Obci Krmeš udelil panovník Ferdinand I. výsadnú listinu, ktorou ju na 4 roky oslobodil od všetkých daní pre
požiar. Požiar zničil takmer polovicu budov v dedine.
1550 Vypálenie obce Krmeš španielskym žoldnierskym vojskom, ktoré tiahlo do vojny s osmanskými Turkami.
1563 Gróf Andrej de Bathor dal palicovať poddaných z obce
Krmeš.
1595 3. decembra vznikla nová obec Pap – Kermesd , ktorá
bola majetkom Mikuláša Pállfyho
1600 Gróf Maximilian Colloredo Mansfeld zakúpil časť
majetku Krmeš od Mikuláša Pálffyho.
1647 Obec Kráľová sa definitívne dostala do držby Pálffyovcov.
1657 Árendátorom (nájomcom) časti majetku obce Krmeš
a mlyna na Čiernej vode sa stal zeman Ján Čihák.
1661 Vypálenie a zničenie obce Krmeš Turkami. V tomto
čase sa presunula obec Krmeš z katastra pri križovatke
v smere na Senec (dodnes je tam umiestnený kríž na
mieste kde stála kaplnka) na dnešné územie Krmeša.
1699 Bratislavská kapitula odpredala celý majetok Krmeša
Pálffyovcom.

História

1292	Doteraz najstarší písomný záznam o obci Krmeš v listine z uvedeného roku pod názvom Curmus.
1323 Obnovenie práv Bratislavskej kapituly nad majetkom
Dyaki alias Kermesd (Krmeš). To jasne svedčí o tom,
že obec existovala už dávno pred uvedeným rokom.
1326 Výsadná listina uhorského kráľa Karola I. z Anjou pre
Bratislavskú kapitulu vo veci majetku Kermesd
(Krmeš)
1347 Spor medzi kráľom Ladislavom a bratislavským richtárom Merhardom Streizom vo veci majetku Kermesd.
1393 Získanie pozemkov a mlyna na majetku Krmeš Matejom a Sebastianom de Kiralyfalva.
1397 Kráľ Žigmund Luxemburský oslobodil Bratislavskú
kapitulu od platenia mýtneho od poddaných zo statku
obce Krmeš.
1398 Kráľ Žigmund uviedol do držby na majetky Krmeša
Juraja z Kráľovej, syna Mikuláša de Bozyn (z Pezinku)
1400 Krajinský palatín Ditrich Bubek osvedčil vlastnícke
právo nad majetkom v Krmeši proti Jurajovi z Kráľovej, ktorý sa násilne zmocnil 50 honov pôdy. Tento
spor trval do roku 1421, kedy uhorský palatín Mikuláš
de Gara vyniesol rozhodnutie na základe ktorého
Bratislavská kapitula dostala naspäť ulúpenú pôdu od
Juraja z Kráľovej.
1401 Bratislavská kapitula predala svoj majetok Bothszeg
(zaniknutá obec) zemanom Andrejovi a Benediktovi
de Bod (z Bodova).
1403 Protest zemana Mikuláša Berzethe a jeho manželky
proti prideleniu ich podielov v obci Krmeš mníškam
kláštora P. Márie v Pannonhalme.
1428 Vypálenie obce Krmeš husitmi. Vyzbrojení Krmešania
ako poddaní Bratislavskej kapituly sa postavili na odpor
husitským vojakom, na čo českí husiti obec vypálili.
1453 Grófska vrchnosť Svätého Jura a Pezinka bola napomenutá štátnou správou, aby nepáchala na poddaných
obce Krmeš násilnosti.
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Historické postavy v kráľovskom Betleheme
Miroslav Daniš

Od roku 2019 našu obec počas vianočných a novoročných sviatkov zdobí z dreva vyrezávaný betlehem. Tento rok sa
rozrástol o ďalšie historické osobnosti, ktoré sa istým spôsobom zapísali do dejín obce. Ich autorom je sochár Juraj
Mertuš, ktorý žije a tvorí v Dunajskej Lužnej a pochádza z Gočova (okres Rožňava), kde sa narodil v roku 1963. Po
maturite na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach, odbor fotografia (1983) pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore etnografia. Vysokoškolské štúdiá ukončil v roku 1989. Potom pracoval
v Slovenskom národnom múzeu v Martine a neskôr v Pamiatkovom ústave v Bratislave. Vyrezávať začal v polovici
sedemdesiatych rokov a od roku 1993 sa venuje výlučne rezbárstvu. Z jeho dielne vyšiel už nejeden prekrásny umelecký výtvor a hoci podoby jeho sôch sú často len umeleckou predstavou autora, alebo zobrazením staršej predlohy na
obraze, či fotografii, majú pre ľudí historickú, estetickú a umeleckú hodnotu. Zároveň sú pietnou pripomienkou ľudí
a udalostí, ktoré formovali a tvorili našu podobu a tradície. Upevňujú náš lokálpatriotizmus a pocit hrdosti na miesto
kde sme sa narodili, alebo kde žijeme.
K soche, zobrazujúcej Svetloslava Veigla, slovenského básnika, reprezentanta slovenskej katolíckej moderny, katolíckeho rehoľného kňaza a františkána, ktorý v našej obci pôsobil od roku 1975 a bol významnou osobnosťou duchovného a kultúrneho života doma i v zahraničí, tento rok pribudli sochy takých osobností ako prvá uhorská kráľovná
Uhorska, Mária z Anjou, uhorský panovník Žigmund Luxemburský, gróf Ján Pálffy a sochár Juraj Rafael Donner. Ich
život a pôsobnosť sa istým spôsobom dotkli aj našej obce a v našom príspevku si ich predstavíme. >>
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MÁRIA Z ANJOU (*1371 – † 17. máj1395,
Budín), bola treťou zo štyroch dcér uhorského a poľského panovníka Ľudovíta I. Veľkého a manželka Žigmunda Luxemburského.
V roku 1382 bola Mária ako 10 ročná korunovaná za uhorskú kráľovnú. V rámci majetkov v Uhorsku jej patrili aj pozemky v Bratislavskej župe. Žigmund Luxemburský jej po
sobáši venoval malý poľovný zámoček v katastri obce Kráľová, ktorý pravdepodobne
stál na mieste neskôr postaveného kaštieľa.
Kráľovná Mária si ho však neužila, pretože
ich manželstvo nepatrilo k tým vydareným
a jej ďalšie životné peripetie boli strastiplné.
Mária bola vychovávaná ako dedička oboch
kráľovstiev jej otca, Uhorska i Poľska. Jej
otec, kráľ Ľudovít I. Veľký, dohovoril pre Máriu sobáš. Mala sa stať manželkou Žigmunda
Luxemburského, syna českého kráľa a cisára
Svätej rímskej ríše, Karola IV. Slávnostné zásnuby sa konali v roku 1379 v Trnave. Žigmund mal vtedy necelých 12 rokov a Mária
8. Žigmund zostal v Uhorsku, aby sa naučil
jazyk a zvyky. Ľudovít si ho veľmi obľúbil,
avšak kráľovná Alžbeta nie. Po Ľudovítovej
smrti si radšej za zaťa vyhliadla Ľudovíta Orleánskeho, brata francúzskeho kráľa. Hoci v
Uhorsku bola 17. septembra 1385 korunovaná neplnoletá dvanásťročná Mária, vládla za
ňu jej matka Alžbeta. V roku 1385 vpadol z
Moravy do Uhorska Žigmund Luxemburský,

ktorý obsadil Budín a vynútil si sobáš s Máriou. Keďže nemal podporu uhorskej šľachty,
tak sa stiahol späť do Českého kráľovstva.
Veľká časť šľachty, hlavne z južnej časti krajiny, chcela za uhorského kráľa Karola III. Malého z neapolskej vetvy Anjouovcov. Pozvali
ho do Uhorska, kde bol 31. decembra 1385
korunovaný v Stoličnom Belehrade ako Karol II. Už vo februári 1386 bol však na Karola
uskutočnený atentát, pri ktorom utrpel smrteľné zranenia a zomrel. V apríli vtiahol do
Uhorska opäť Žigmund Luxemburský, ktorý
bol nakoniec až 31. marca 1387 vďaka podpore časti šľachty korunovaný za uhorského
kráľa a oficiálne sa stal spoluvládcom Márie.
Lenže on sa s tým neuspokojil a čoraz väčšmi odsúval Máriu do úzadia. Jej smutný osud
zavŕšil tragický pád z koňa počas poľovačky
dňa 17. mája 1395. Mária bola vtedy v pokročilom štádiu tehotenstva. Po páde predčasne porodila a spolu s dieťaťom za záhadných
okolností zomrela. Tým sa vláda Anjouovcov
v Uhorsku skončila.
Kráľovná Mária , ktorú kronikári opisujú ako
nie veľmi peknú, ale milú, vážnu a utiahnutú
bola pravým opakom Žigmunda, ktorý bol
od mladosti veľmi živý, čulý, veselý a zmyselný, takže jeho temperament Márii asi nevyhovoval. Zdá sa, že ani Žigmund k nej nenadobudol hlbší vzťah. Mária zomrela vo veku
25 rokov.

ŽIGMUND LUXEMBURSKÝ (*14. február1368, Norimberg, Nemecko – † 9. december1437, Znojmo). Bol uhorský kráľ a na
sklonku života sa stal aj českým kráľom a rímsko-nemeckým cisárom. V Kráľovej dal postaviť poľovný zámoček, ktorý bol obľúbeným
miestom jeho poľovačiek za prítomnosti
mnohých významných magnátov vtedajšieho Uhorska.
Narodil sa ako druhý syn českého kráľa
a rímskeho cisára Karola IV. a jeho poslednej
– štvrtej manželky Alžbety (Elišky) Pomoranskej, s ktorou mal šesť detí. Žigmund odmalička súperil o otcovu pozornosť so starším
bratom Václavom IV., ktorý bol otcovým
obľúbencom a po jeho smrti sa stal českým
kráľom. Nakoniec, po bratovej smrti, sa kráľovskej a cisárskej koruny dožil aj Žigmund.
Žigmund sa oženil dvakrát. Prvou manželkou
(1385 – 1395) bola uhorská kráľovná Mária
Uhorská, dcéra Ľudovíta I. z Anjou a druhou manželkou (1408-1437) bola Barbora
Celjská. Z tohto manželstva sa narodila iba
dcéra Alžbeta Luxemburská, takže Žigmundom Luxemburským vymrel rod Luxemburgovcov v našich krajinách po meči. Alžbetin
manžel, Albrecht Habsburský (1437-1439), sa
stal Žigmundovým nástupcom a po predčasnej smrti sa novým kráľom stal jeho syn Ladislav Pohrobok (volali ho pohrobok, lebo sa
narodil až po smrti otca) – vnuk Žigmunda Luxemburského. Žigmunda opisovali kronikári
ako mocného a pekného muža, ktorý vládol
celých 50 rokov.

Najväčším nepriateľom Žigmunda počas
jeho vládnutia bola Osmanská (Turecká) ríša
na Balkáne. V roku 1396 zorganizoval poslednú veľkú krížovú výpravu proti Turkom,
ktorá sa skončila pri Nikopole porážkou.
V roku 1410 bol Žigmund zvolený rímsko-nemeckým kráľom. V roku 1433 sa stal rímskym
cisárom. Najväčším úspechom bolo ukončenie rozkolu v cirkvi, na čele ktorej stáli naraz
až traja súperiaci pápeži. Do Kostnice zvolal
a viedol cirkevný koncil (1414 - 1418) a presadil voľbu nového pápeža, prijateľného pre
všetkých. Stal sa najvýznamnejším panovníkom kresťanského sveta. Práve koncilom
však priniesol Žigmundovi problémy. Napriek
tomu, že kazateľovi Jánovi Husovi, obvineného z kacírstva, zaručil bezpečnosť (ochranný
list – glejt), nezabránil jeho odsúdeniu a upáleniu v roku 1415. To mu Česi neodpustili
a nenávideli ho.
V roku 1420 sa po smrti svojho brata, Václava IV., snažil stať českým kráľom. V tom
čase zúrili v Čechách husitské vojny. V rokoch 1428 až 1435 českí husiti uskutočňovali
svoje spanilé jazdy aj na Slovensko, čo prinútilo Žigmunda opäť sa venovať Uhorsku. Okolo roku 1430 sa Žigmund rozhodol, že vďaka
centrálnej polohe Bratislavy v jeho stredoeurópskej ríši premení Bratislavský hrad na
najväčší hrad v Európe a sídlo jeho ríše. V
rokoch 1430 – 1435 sa síce uskutočnila veľká
rekonštrukcia hradu, ale Žigmund na hrade
nakoniec nesídlil (sídlil v meste pod hradom)
a plány sa nerealizovali. Za Žigmundovej vlá-

tívnej porážke husitov pri Lipanoch (1434) bol
opäť korunovaný za českého kráľa (1436), ale
vládol iba rok, pretože v roku 1437 zomrel. Na
konci života trpel dedičnou chorobou Luxemburgovcov – dnou (choroba kĺbov). Zomrel
na otravu krvi, vo veku 69 rokov.
Vojny stáli Žigmunda množstvo peňazí. Hlavnou vojenskou a hospodárskou oporou kráľa
boli kráľovské mestá. Žigmund obmedzoval
v krajine obchod cudzích kupcov, zakazoval
vývoz drahých kovov, rozširoval a obnovoval
mestské výsady (Bratislava, Košice, Bardejov). V tomto období ďalšie slovenské mestá,
ležiace na obchodných cestách, dostali od
kráľa právo skladu. Zlá finančná situácia
však prinútila kráľa, že mnohé mestá dal do
zálohy feudálom – 13 spišských miest dal
ako zálohu za pôžičku od poľského kráľa
Vladislava II. Jagelovského. Poddaní boli
zdaňovaní a mali mimoriadne povinnosti.

JURAJ DONNER (GEORG RAFAEL DONNER)
(*24. máj1693, Essling, Rakúsko – † 15. február1741, Viedeň). Rakúsky sochár, priekopník
barokového klasicizmu v strednej Európe,
kovorytec a medailér. V Bratislave prežil 11
najplodnejších rokov svojho života a vytvoril
tu svoje vrcholné diela. Na žiadosť majiteľov
kaštieľa v Kráľovej (Jána Pálffyho) sa podieľal na výzdobe kaplnky dvoma freskami, pôvodne umiestnených v Bratislave vo farskom
kostole. Jeho dielom je aj socha Sv. Jána Nepomuckého, ktorá stojí v Kráľovej pri Senci
v parku, za budovou miestneho kostola.
Oba reliéfy, ktoré sa nachádzajú po ľavej
a pravej strane lodnej časti kaplnky sv. Jána
Krstiteľa v Kráľovej, v dnešnom miestnom
chráme (ide o mramorové busty veľkosti asi
100 cm x 60 cm) znázorňujú grófa Jána Pálffyho s nápisom:
Hoc opus caelatum imaginem exprimit Comitis
Joannis Pálffy ab Erdod Palatini regni Hungariae
et pars erat antea mausolei in ecclesia parochiali
et canonicali Posoniensi Anno 1752 comitissa
Theresia Pálffy nata Comitissa de Stubenberg in
memoriam sui consortis erecti, quod dirutum est
iussu et voluntate Domini parochi Caroli Heiller
et virorum ab illo ad reparandam Anno 1863 –
1869 hanc ecclesiam interam electorum. Primus
regni Emericus Esterhazy A. 1739.
V preklade: Toto dielo predstavuje odstránenú podobizeň grófa Jána Pálffyho z Erdodu,
palatína uhorského kráľovstva, ktoré bolo
predtým čiastkou krásneho náhrobníka vo
farskom kostole a kanonickom chráme v Bratislave, ktorý náhrobok dala postaviť r. 1752
grófka Terézia Pálffy rodená Stubenberg
na pamiatku manžela, ktorý náhrobník bol
zbúraný z rozkazu a vôle farára Karola Heillera a osobami, ktoré boli poverené obnovou
chrámu v rokoch 1863 – 1869. Primas kráľovstva uhorského Imrich Esterházy roku 1739.
Druhý relief má nápis: Heroi Joanni Pálffyo Marschallo campi imperterrito Curiae regiae per Hungariam iudici etc.quod secundo sacerdotio primati. In persona regis praefuerit ut aeternae memoriae vivat (hoc)... animi amicum posuit marmor.

V preklade: Hrdinovi Jánovi Pálffymu, nebojácnemu poľnému maršálovi, ktorý vo svojom druhom povolaní dal prednosť prvému
v osobnej službe kráľovi, aby žila jeho pamiatka na večné časy... bol postavený jeho priateľmi tento pomník.
Juraj Donner pochádzal zo siedmich detí rodiny tesára Petra Donnera. Už v jedenástich
rokoch nastúpil ako učeň do dielne dvorného
klenotníka Johanna Franze Prennera, ktorý mu
poskytol vyučenie v oblasti medailérstva a kovorytectva. Ďalším učiteľom, ktorý ho zasvätil
do sochárskeho remesla, bol Giovanni Guiliani,
významný taliansky sochár v tej dobe pôsobiaci vo Viedni. Neskôr J. Donner pôsobil vo viacerých rakúskych mestách (Salzburg, Viedeň)
no svoje vrcholné diela vytvoril v Bratislave
v 20. rokoch 18. storočia. Prvou jeho veľkou
prácou pre arcibiskupa bola výzdoba kaplnky
svätého Jána. Pre výzdobu kaplnky boli použité dva druhy mramoru – z Innsbrucku, Benátok
a pre vytvorenie sochy arcibiskupa Donner použil kararský mramor. Kaplnka svätého Jana Almužníka sa nachádza v závere bočnej kaplnky
dómu sv. Martina a vstup je tvorený reprezentačným portálom. Hlavným motívom je strieborná truhla s relikviami, pri ktorej stoja dvaja
anjeli. Na predele oltára sa nachádzajú bronzové reliéfy, ktoré boli pôvodne pozlátené.
Do kaplnky boli slávnostne prenesené ostatky svätého Jana Almužníka 28. októbra 1732.
Medzi jeho najznámejšie diela patrí olovená
socha sv. Martina na koni. Sv. Martin tu má
portrétne rysy Esterházyho. Je tu zobrazený
ako sa nakláňa a podáva plášť žobrákovi. Figúra žobráka je tu zobrazená ako rovnocenná osobnosť. Donner si pre sochy vybral v tej
dobe netradičný materiál – zliatinu olova
a cínu. Jeho zásluhou sa potom vo Viedni stal
tento materiál veľmi obľúbený počas 18. storočia. V 19. storočí ale toto dielo padlo za obeť
puristickému hnutiu doby a reštaurátori ho až
na pár diel zničili.
Posledným významnejším dielom Juraja Donnera, ktoré vytvoril ešte v Bratislave je fontána
Providencia ktorá je vo Viedni.
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dy sa však uskutočnili veľkolepé prestavby aj
iných hradov. V marci 1435 Žigmund vydal na
sneme v Bratislave tzv. Decretum maius, ktorým reformoval súdnictvo. Okrem toho vydal
dekrét, týkajúci sa obrany proti husitom, v
ktorom sa zaviazal platiť za obranu západného Slovenska z vlastných zdrojov. Práve
v tomto období jeho cesty najčastejšie smerovali aj do Kráľovej, na poľovnícky zámoček,
kde usporadúval veľké poľovačky pri ktorých
často viedol aj významné rokovania s bohatou aristokraciou o vnútornej aj zahraničnej
politike.
Žigmund počas vojen s husitmi požadoval ich
bezpodmienečné podriadenie sa a návrat ku
katolíckej cirkvi, čo husiti odmietli. Porazili ho
v bitke na hore Vítkov nad Prahou. Na Pražskom hrade sa narýchlo dal korunovať za českého kráľa, a potom z krajiny odtiahol. Ďalších
pätnásť rokov sa pokúšal ovládnuť Čechy vojensky i rokovaniami s husitmi. Až po defini-
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GRÓF JÁN PÁLFFY (celým menom Ján
(XIV.) František Pálffy de Erdõd; * 12. august1829, Bratislava – † 2. jún1908, Viedeň).
Posledný majiteľ Bojnického kaštieľa a pezinsko-kráľovského panstva s vidieckym
kaštieľom v Kráľovej, ktorý bol jeho letným
sídlom a miestom bohatých umeleckých
zbierok.
Ján Pálffy, celým menom Ján František Pálffy de Erdõd, sa narodil cisárskemu a kráľovskému komorníkovi, grófovi Františkovi V.
Alojzovi Pálffymu a grófke Natálii Erdődiovej v Bratislave. Hoci sa v literatúre uvádza
pod menom Ján František, medzi menami,
ktoré dostal pri krste, sa meno František nenachádza. 20. augusta 1829 ho v Dóme sv.
Martina pokrstil kanonik Jozef Prybila, pričom v matrike pokrstených sú ako jeho krstné mená uvedené Joannes Baptista Maria
Stephan Christianus Meneradus, teda Ján
Krstiteľ Mária Štefan Kristián Meinard. Meno
Kristián dostal zrejme po svojom krstnom
otcovi, ktorým bol Kristián Kölisch «cubicularius arcis Királyfalvensis», teda komorník
kaštieľa v Kráľovej pri Senci. Ján František sa
narodil až keď mal jeho otec 50 rokov. Jeho
otec František Pálffy si vďaka záľube v hazardných hrách a milostných aférach vyrobil dlhy, ktoré vážne zaťažili pálffyovský
majetok. Pre tieto dlhy mu bol súdne uzatvorený majetok a bojnické panstvo v roku
1838 bolo napredaj. O štyri roky neskôr sa
mu podarilo vyplatiť veriteľov prostredníctvom pôžičky.
Život mladého Jána Františka bol plný rodinných problémov. Ako 16-ročnému mu
umrela matka a o sedem rokov neskôr
i otec. Ostala mu len o dva roky mladšia
sestra Gabriela, s ktorou si ale nikdy nerozumel. Dedičstvo, ktoré zdedil po otcovi, bolo
síce rozsiahle, ale veľmi zadlžené. Po dlhých
rokoch majetky z dlžôb vytiahol a zveľadil
ich. Keď nazbieral dosť financií, cestoval po
Európe. Cestovanie a zberateľstvo boli jeho
veľkou záľubou.
Gróf Ján Pálffy bol odjakživa považovaný za
osamelého, uzatvoreného podivína, ktorý
nebol spätý s rodinou ani s krajinou v ktorej
žil. Bol veľkým cestovateľom, veľa rokov prežil v zahraničí, najmä vo Francúzsku, kde sa
inšpiroval stredovekým štýlom architektúry.
J. Pálffy ovládal plynule mnohé jazyky ako
bola maďarčina, angličtina, francúzština, taliančina, nemčina a čiastočne aj španielčina
a slovenčina. Tieto znalosti mu boli nápomocné v jeho cestovateľskej a zberateľskej
vášni. Za svoj život nazhromaždil mnoho
umelecko-historických pamiatok získaných
zo zahraničia, ktoré však pre neho neboli dôležité svojim starobylým pôvodom ale jedine
pre ich výtvarnú hodnotu, ktorá uspokojovala jeho estetické cítenie.
Ján Pálffy zastával v rokoch 1871-1874 funkciu bratislavského župana a z tejto pozície
aktívne pôsobil v hospodárskom a politickom živote. O desať rokov neskôr sa stal

vnútorným tajným radcom a veľkostatkárom. Veľa finančných prostriedkov míňal
na zbierky umeleckých predmetov a tiež na
dobročinné akcie. Dobročinnosť mu umožňovali vysoké výnosy z poľnohospodárstva,
ťažby uhlia a dreva, výnosy z pivovarov
a viníc, plody mnohokrát zveľadeného hnuteľného aj nehnuteľného majetku. Mohol
tak darovať svoj plat župana chudobným
v Bratislave, alebo založiť penzijný fond bratislavských župných úradníkov. Zvláštnych
prostriedkov platil lekárov, ktorí prišli počas
epidémie cholery na výpomoc z iných krajov. Finančne podporoval aj školy, napríklad
evanjelické lýceum v Bratislave alebo meštiansku školu v Šamoríne a v Trnave.
Jedna z najdôležitejších častí jeho života
sa spája s prestavbou Bojnického zámku.
Hrad zdedil v katastrofálnom stave. Najprv uvažoval o jeho predaji, no časom sa
rozhodol pre prestavbu pod plyvom gotickej architektúry Francúzska a renesančnej architektúry Talianska, ktoré ho zaujali
na cestách po Európe. Hrad sa po prestavbe
mal stať reprezentatívnym sídlom pre jeho
umelecké zbierky. J. Pálffy zomrel vo veku
nedožitých 79 rokov 2. júna 1908 vo Viedni. Matrika viedenskej farnosti sv. Michala
uvádza ako miesto úmrtia Wallner Strasse
6 v okrese Viedeň I. O dva dni neskôr boli
jeho telesné pozostatky prevezené vlakom
do Prievidze a odtiaľ kočom na miesto jeho
posledného odpočinku, na Bojnický zámok.
Je pochovaný v rodinnej krypte v masívnom sarkofágu z červeného mramoru.
14. novembra 1907 dopísal testament,
ktorým zaviazal dedičov, aby sa jeho sídla
vrátane Bojnickeho zámku stali múzeami.
Okrem Bojníc to mali byť aj paláce do Viedni, Budapešti a taktiež kaštieľ v Kráľovej pri
Senci. Okrem týchto majetkov ostali po
Jánovej smrti aj jeho kaštiele v Suchej nad
Parnou, v Pezinku alebo v Trstenej na Ostrove.
Po smrti vypukli medzi dedičmi veľké spory
o majetky. Gróf zomrel ako starý mládenec,
bez priamych potomkov. Medzi dedičmi
bola mladšia sestra Gabriela a 35 ďalších prípadných dedičov. Tí grófovu vôľu nakoniec
nedodržali. O grófov majetok, ktorý po 1.
svetovej vojne odhadli na takmer sto miliónov korún, sa sporili až do roku 1923. Vtedy
prišlo k takzvanej priateľskej dohode dedičov s vtedajším československým štátom,
ktorý zľavil z požiadavky uvedenej v testamente o vytvorení múzeí a povolil dražbu
niektorých určených umeleckých zbierok. Uskutočnili sa v rokoch 1924 až 1926.
V roku 1936 Bojnický zámok a pozemky
k nemu patriace kúpila firma Baťa.
Po 2. svetovej vojne na základe Benešových
dekrétov pripadol celý majetok štátu. Od
roku 1950 je v Bojnickom zámku múzeum,
ktoré je súčasťou Slovenského národného
múzea a tým sa aspoň čiastočne splnila vôľa
grófa Pálffyho.

Tohtoročný obecný deň sa uskutočnil
v sobotu 11. septembra. Po pokojnom
lete sa začiatkom septembra už schyľovalo k opätovnému zavedeniu obmedzení kvôli vírusovej pandémii, ktorá
začala naberať na sile. Našťastie sa začiatok septembra ešte vyhol prísnym
nariadeniam a tak v pomerne voľnom
režime sme sa mohli tešiť na deň plný
zábavy, spevu a tanca. Tradičné dvojdňové slávnosti boli skrátené do jednodňového odpoludnia a večera. I napriek tomu bol program naozaj bohatý
a pestrý. Slávnosť začala poobedňajšou
prehliadkou vojenskej výzbroje a techniky z obdobia 2. svetovej vojny a od
tretej hodiny následne ukážkami bojov.
Na Slovensku existuje viacero záujmových organizácií, ktoré sa zameriavajú na simulovanie najrôznejších vojen
a vojenských operácií , ktoré významne
zasiahli do našich dejín. Snáď najpopulárnejšie sú simulácie napoleonských
vojen v 19. storočí a prvej a druhej svetovej vojny v 20. storočí. Ich zámerom
je pripomínať si pamiatku týchto osudových časov, ktoré postihlo aj našu
obec, v ktorých bojovali aj mnohí občania Kráľovej a Krmeša. Ich zmyslom
je nielen zábava ale aj poučenie najmä
pre najmladšiu generáciu. Najmä v súčasnosti sa stretávame z mnohými deformáciami o faktoch druhej svetovej
vojny a zastieraní významu a zásluh
sovietskej armády pri oslobodzovaní
našej krajiny. Starší občania si však veľmi dobre pamätajú aké úprimné a pevné priateľstvá udržiavali niektorí z nich
ešte dlho po vojne z viacerými ruskými
vojakmi, ktorí našu obec 1. apríla 1945

Život okolo nás

Kráľovská slávnosť

Ukážka bojov z 2. svetovej vojny počas Kráľovskej slávnosti

oslobodili. V rámci poobedňajšieho
programu ukážok bojov z 2. svetovej vojny ich aktéri položili na počesť
padlým vo vojne aj kvety k pamätníku
SNP v vašej obci. Ich náplňou činnosti totižto nie sú len ukážky vojenských
bojov a dobovej techniky ale aj starostlivosť o hroby padlých, hľadanie údajov o padlých a udržiavanie pamiatky
na toto obdobie a jej šírenie v súčasnej
spoločnosti. Všetky ukážky sa konali
na brehu Čiernej vody v priestoroch
medzi starým mostom a centrálnym
parkom obce.
Hlavný program dňa sa začal o šiestej hodine popoludní vystúpeniami
jednotlivých hudobných zoskupení
najrôznejších žánrov a zameraní – Kašubovci, Claudia, Sima a napokon hodinu pred polnocou sa našim divákom
predstavil populárny hudobník a spevák Kali. Ten naplno rozprúdil náladu

a zaplnil hľadisko na Sigotke nielen
našimi spoluobčanmi. Záver programu napokon patril diskotéke pod vedením DJ Duškyho. Pre najmenších
bol na Sigotke postavený skákací hrad
a na zábavu plne využívali aj detské
ihrisko a upravený areál lesoparku.
Celý program Kráľovskej slávnosti už
tradične moderoval Maroš Salay. Pre
návštevníkov bolo pripravené aj bohaté občerstvenie vo viacerých stánkoch
z jedlami a nápojmi. Každý kto prišiel
tu určite našiel možnosť zábavy a odpočinku. Poďakovanie patrí naozaj
všetkým. Usporiadateľom, sponzorom
aj návštevníkom.
Ostáva nám len dúfať, že budúci rok
sa naša Kráľovská slávnosť bude konať
v šate, na aký sme zvyknutí už po niekoľko rokov. Organizátori pre to spravia
určite všetko.
M. Daniš
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Z činnosti dobrovoľného hasičského zboru v našej obci
V našom príspevku vás chceme aspoň
v základných rysoch oboznámiť z činnosťou kráľovského DHZ v druhej polovici roka 2021. Verte nám, sme zvyknutí
na výrazne obsiahlejšie informovanie,
no obmedzenia, ktoré súčasná situácia
prináša značne ovplyvnili aj rozsah našej činnosti a pôsobnosti. O Covide sa už
nechceme zmieňovať, veď toho máme
už odvšadiaľ viac ako dosť. V jesennom
období sme bilancovali hlavne súťaže
mužov, žien a rovnako aj družstiev mladých hasičov. Nič z toho sme tento rok
pochopiteľne neabsolvovali a bolo to pre
nás, resp. pre športovú činnosť nášho
zboru veľmi smutné. Opatrnosť je však
dôležitá a zdravotný stav našich členoch
prvoradý.
Len čo sa nám podarilo zorganizovať
nábor mladých hasičov a absolvovať pár
úspešných tréningov, už sme ich museli
zrušiť pre obmedzujúce nariadenia.
Chceli by sme však na tomto mieste
vyzdvihnúť spoluprácu so školou a aj
touto cestou sa poďakovať našim trénerkám Bronislave Guldanovej a Kristíne
Cingelovej za prístup, ochotu i čas. Veríme, že sa k práci s deťmi budeme môcť
čoskoro vrátiť.
Cez všetky prekážky ktoré nám doba
spôsobuje a prináša však ostávame plne
pripravený na pomoc či už v prípade požiaru, živelnej pohromy a nehôd. Rovnako dbáme na neustále sa vzdelávanie
členov, i na zveľaďovanie nášho majetku
a budovy DHZ, ktorý je doslova našim domovom. Za toto obdobie prešlo
vnútro našej garáže veľkými zmenami,
ktoré nám teraz umožňuje jednoduchšiu manipuláciu s materiálom a rovnako i s požiarnym vozidlom Iveco Daily.

Pre nás je asi to najhlavnejšie, že sme
vďaka dotácii od obce mohli kompletne
zreparovať športovú i zásahovú striekačku PPS12. Len ťažko by sme sa k tomu
dopracovali ak by bol súťažný rok taký,
ako po minulé roky. S uspokojením teda
konštatujeme, že sme nielen zásahovo
ale i kompletne vynovený a tešíme sa na
sezónu roku 2022.
V rámci druhého polroku 2021 i napriek obmedzeniam naša organizácia
dňa 6.10. 2021 zažila významnú a prekrásnu udalosť. Prezident Slovenskej
republiky každý rok v období mesiaca
máj, keď slávime sviatok Sv. Floriána,
patróna hasičov, pozýva zástupcov Dobrovoľných hasičov. Pochopiteľne kvôli
obmedzeniam sa i májový dátum prekladal a pozvanie napokon prišlo aj do
radov nášho zboru na práve spomínaný
dátum, 6. októbra.
Za DHZ Kráľová pri Senci ako i za pezinsko -senecký región (členenie DHZ)
mala tú česť a pozvanie prezidentky
Zuzany Čaputovej aj naša členka, Viera
Gašparová.
Viera Gašparová je členkov DHZ od
roku 1987. Je nositeľkou mnohých vyznamenaní (Čestné uznania, Za aktívnu prácu, Za príkladnú prácu, Za zásluhy o výcvik – Medaila M. Schmidta,
Za mimoriadne zásluhy, Za vernosť za
30 rokov) a je absolventkou viacerých
kurzov (kurz veliteľov, kurz rozhodcov,
kurz preventivárov, odborné kurzy na
rozšírenie vzdelania v oblasti požiarnej
techniky a taktiky, opakovaných kurzov
prvej pomoci). Pozvanie do prezidentského paláca bolo odmenou a ocenením
pre nás všetkým a úprimne sa z toho tešíme a Vierke gratulujeme.

Naši hasiči počas taktického cvičenia v Zlatých Klasoch.
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Neodmysliteľne nám v súlade zo Stanovami DPO SR náleží i usporiadanie
Výročnej členskej schôdze kde sa bilancuje činnosť, predkladajú sa správy,
diskutuje sa, ale sa i blahoželá a povyšuje. Po plánovanej brigáde a následnej
príprave výročnej schôdzi sme sa však
opäť dostali do zákazu vychádzania
a tak i naše členské stretnutie členskej
základne ostalo v nedohľadne. Nakoľko
ale máme 5 ročné volebné obdobie /volí
sa zloženie výboru/, snáď sa nám podarí čoskoro VČS zorganizovať na úrovni,
akú si naši členovia zaslúžia.
Vzdelávanie a zdokonaľovanie sa
v zručnostiach je neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti. Veľmi často
i v zimnom období absolvujeme školenia, metodické zamestnania, zasadania komisií. Tak ako sa menia zákony,
menia sa i možnosti, ktoré neustále
napredujú.
Jedným z najväčších taktických cvičení druhej polovice roku 2021 bol plánovaný požiar polyfunkčného objektu
v Zlatých Klasoch. Tu sme v spolupráci s DHZ Zlaté Klasy , DHZ Tomášov
i DHZ Podunajské Biskupice vytvorili
dokonale súčinnú skupinu zasahujúcich
hasičov i zdravotníkov. Podpivničená
dvojposchodová budova, kde boli v zadymenom prostredí simulované i zranené osoby, si vyžadovala príchod piatich
hasičských vozidiel a jedného vozidla
záchrannej služby. Cieľom cvičenia bolo
zdokonaliť činnosti veliteľov a členov
DHZO v ovládaní protipožiarnej techniky, výstroja, vyzbroja a ochranných
prostriedkov, preveriť vodné zdroje,
príjazdové cesty, parkoviská a odstavné
plochy pre hasičské jednotky.

Taktické cvičenie v Zlatých Klasoch

Chcela by som vyzdvihnúť zásah našich členov Juraja Deáka, Igora Ježoviča,
Mateja Brunovského, Adriána Rumana
a Dominika Rumana. Neľahkej úlohy
a po privolaní z frekvencie vysielačky
sa zhostili svojich úloh bez akéhokoľvek
zaváhania. Po príchode k miestu požiaru

80. rokov by sme veľmi radi oslávili, no
už len pozdravom do neba a spomienkou v srdci.
Na sklonku roka i keď opäť len z auta,
sme sa rozhodli potešiť aspoň tie najmenšie detičky v našej obci a rozdali
sme im pár Mikulášskych balíčkov.
Smutná doba na spoločenské aktivity,
ktoré nám boli blízke a bežné dúfame že
čoskoro pominie. Nejeden z nás si praje
vrátiť čas, alebo prejsť do čias, keď si opäť
doma (na súťaži) zabeháme a privítame
aj vás všetkých. Je toho tak veľmi veľa čo
sme mali a máme na práci.
Na záver vám chceme popriať v nastupujúcom roku 2022 presne to, čo si aj
my najviac želáme. A to ľudskosť, zdravie, prajnosť, pokoru a ochotu pomaháť. Nech pomoc pre iných nám i vám
nie je nikdy cudzia. Ďakujeme všetkým
spoluobčanom a vedeniu obce Kráľová
pri Senci za podporu a priazeň. Snáď
sa čoskoro uvidíme aj pri našich súťažných aktivitách a spoločných obecných
podujatiach.
Lucia Zsigo Čaplová

Život okolo nás

Významné ocenenie dlhoročnej členky a
funkcionárky DHZ, Vierky Gašparovej.

a porade s veliteľom zásahu bolo potrebné diaľkovo dopraviť vodu z podzemného hydrantu. Naši členovia asistovali
i pri vynášaní a ošetrení zranených osôb.
Nevyhnutnú prvú pomoc do príchodu
záchrannej služby vykonal Igor Ježovič.
Dúfame, že takéto zásahy budeme vykonávať vždy len ako skúšobné a plánované a sme presvedčení, že pri ostrom
zásahu sa zachováme rovnako odborne,
zodpovedne a s plným nasadením ako
na cvičení v Zlatých Klasoch. Nedá nám
nespomenúť že na naše pozvanie nás
počas cvičenia prišiel podporiť a pozdraviť viceprezident DPO SR plk. Ing.
Zoltán Tánczos PhD., ktorý je zároveň aj
Riaditeľ OR HAZZ v Galante.
Pre každého z nás je dôležitá aj úcta
a pieta. Úcta ku kolegom a spoluobčanom a pieta k sviatkom, z ktorých pre
nás je najvýznamnejší sviatok sv. Floriána. V roku 2021 sme si pripomenuli
i smutné nedožité výročie jubilea nášho
Čestného prezidenta DPO SR JUDr.
Jozefa Minárika. Isto si ho mnohí z vás
pamätajú z našich súťaží. Jeho jubileum

Jednota dôchodcov fungovala obmedzene, ale predsa
Rok 2021 sa začal rôznymi opatreniami, ktorými sme sa museli riadiť, aby sme chránili seba, svojich
blízkych, ale aj členov našej jednoty
dôchodcov. Bežné stretávanie sa seniorov bolo obmedzené a tak sme sa
snažili kontaktovať aspoň telefonicky. Každý rok v prvých mesiacoch
roka sa zvykli konať výročné členské
schôdze, lenže v roku 2021bola situácia iná. Výročnú schôdzu výbor ZO
pripravoval a dúfal, že pandemická
situácia sa zlepší a schôdzu budeme
môcť uskutočniť. No nestalo sa.
Po uvoľnení situácie s karanténou
sa činnosť ZO JDS rozbehla tak ako
sa dalo. V rámci pomoci občanom,
obecný úrad zabezpečil rúška a D-vitamíny, ktoré podľa zoznamu obyvateľov - seniorov obce, poroznášali
členky výboru ZO.
Vzhľadom na situáciu a neustále sa
meniace nariadenia okolo pandémie,
naše plánované akcie, či už zájazdy
za poznaním krás Slovenska , návštevy kultúrnych podujatí a pod. sa nepodarilo v jednotlivých, najmä jarných mesiacov zorganizovať. Problematické bolo aj vyberanie členských
príspevkov, ktoré sa uskutočňovalo
osobnou návštevou členov ZO.

Seniori v obmedzenom režime života využívali najmä priaznivé počasie
na prechádzky na čerstvom vzduchu.
Niekoľko členov sa zúčastňovalo na
brigádach, organizovaných obecným
úradom pri čistení obce, resp. úprave lesoparku a okolia jazera a Čiernej
vody.
I keď s ťažkosťami, no neustále sa
výbor ZO JDS pri rôznych príležitostiach snažil kontaktovať s jednotlivými členmi ZO. Tak tomu bolo aj pri
prerozdeľovaní pridelených rekreačno-liečebných poukazov. I tu sme narážali na stále sa meniace podmienky
nielen zo strany členov ZO, ktorí sa
uchádzali o poukaz, ale aj sústavne sa
meniace podmienky v rekreačno-liečebných zariadeniach. Z pridelených
12. poukazov sa podarilo v mesiacoch jún – október zrealizovať 10
pobytov. Vrátené boli 2 poukazy
v mesiaci november pre uzatvorenie
rekreačno-liečebného zariadenia.
Na jeseň pred nami stála úloha zorganizovať Mesiac úcty k starším. Je to
akcia, organizovaná v spolupráci s obcou. Keďže posedenie, ktoré sa každoročne koná v obecnom klube pre jubilujúcich občanov sa z dôvodu pandémie nemohlo uskutočniť, bolo nutné

pristúpiť na iné riešenie. Po dohode so
starostom obce a za pomoci ochotných
pracovníkov obecného úradu sme zabezpečili darčeky pre tohoročných 66.
jubilantov. Tie im boli doručené členkami výboru ZO.
Koncom roka sme pre seniorov
namiesto mikulášskeho prekvapenia
pripravili malé vianočné darčeky.
Veľmi milou pozornosťou a obohatením darčekov bola tzv. Vianočná pošta, ktorú pre seniorov s láskou pripravili deti a kolektív MŠ s blahoželaním k Vianočným sviatkom a Novému roku. Aj tie našim dôchodcom
doručovali členky výboru ZO JDS, za
čo im patrí veľké poďakovanie.
Na záver chceme poďakovať aj starostovi obce JUDr. Dušanovi Šebokovi, obecnému zastupiteľstvu a pracovníkom obecného úradu za spoluprácu
a nezištnú pomoc pri organizovaní
jednotlivých akcií, ako aj za priazeň, ktorú prechovávajú k seniorom
v obci.

Viktor Gulár
Výbor ZO JDS v Kráľovej pri Senci
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Z činnosti MS SČK
Druhý polrok činnosti miestneho
spolku SČK bol pomerne nabitý na
rôzne akcie o ktorých vás chcem informovať. September bol pomerne
náročný, keďže každý víkend sme
strávili v službe. Či už na Vinobraní
v Modre, športovom dni v Pezinku a v Malackách. Najväčšou akciou
však bola návšteva Sv. Otca Františka v Šaštíne, kde z nášho Územného
spolku bolo vyslaných 10 dobrovoľníkov a z Kráľovej pri Senci to boli dve
- Mária Mlynarčíková a Jarmila Bednárová Koišová. Bol to neopísateľný
zážitok a veľmi dobrá skúsenosť s organizovaním tak veľkého podujatia,
ktorého sme boli súčasťou.
V októbri sa konal odber krvi MOJkou na ktorý prišlo 25 darcov krvi,
z toho štyria prvodarcovia. V tejto
náročnej dobe je to s darovaním krvi
naozaj veľmi ťažké. Nemocnice stále
bojujú s nedostatkom tejto vzácnej
tekutiny. Ďakujem všetkým, ktorí darujú krv aj na transfúznych staniciach
v Bratislave, či v Galante. Dlhoroční
darcovia nečakajú iba na nás, kedy sa
bude môcť krv darovať v MOJ- kách,
ale idú sami, aby zachraňovali tých,

Pri roznášaní rúšok našim spoluobčanom v zložitom a dlhom období
karantény (r. 2020).

ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú.
Každoročne sa v mesiaci október
koná aj zbierka potravín ČK v spolupráci so spoločnosťou Kaufland. Celkovo
sa vyzbieralo na Slovensku 42 359 kg
potravín a v našom Územnom spolku to
bolo viac ako 3 200 kg. Zbierka prebiehala v meste Senec, Pezinok a Malacky.
Celkovo sa mesto Senec umiestnilo na

9. mieste, Malacky na 5. a na 3. mieste
bol Pezinok. Ďakujem všetkým červenokrížskym dobrovoľníkom za ich
prácu pri tejto akcii. Potravinové balíky
putovali do viacpočetných rodín, osamelým, alebo inak odkázaným na takúto pomoc. V našej obci sme rozdali 15
kg balíky do 20. rodín. Aspoň takouto
troškou sme prispeli k obohateniu jedálnička.
Deň pred Štedrým dňom nám jeden
darca priniesol na Územný spolok v
Senci balíky drogistického tovaru pre 20
rodín, k tomu škatuľu ovocia a škatuľu
zeleniny. Rodičia aj deti sa takejto vianočnej nádielke veľmi potešili.
Celý rok pomáhame naším občanom
radami, niekedy aj finančne, ale veľa krát
sa stačí pri našich susedoch iba zastaviť
a vypočuť si ich problémy. Neustále pomáhame aj pri ochorení na COVID 19.
Donáškou liekov, alebo nákupmi v obchodoch. Už len ten pocit, že nám na
nich záleží a že nie sme k sebe ľahostajní
je pre nich veľká pomoc. V mene výboru
MS SČK vám chcem zaželať do Nového
roku veľa zdravia, šťastia, lásky a pokoja
v kruhu svojich najbližších.
Jarmila Bednárová Koišová

Armwrestleri opäť so ziskom
cenných kovov z majstrovstiev Európy
Druhá polovica roku 2021 ubehla
ako voda a hlavne jeho záver. Opäť
nás v príprave na jeseň zbrzdili určité
obmedzenia a prísne opatrenia v súvislosti s Covidom. Tréningy sa obmedzili, no chvalabohu už nie na taký
dlhý čas ako na jar, keď sa mohli realizovať len individuálne bez možnosti
stretávať sa vo väčšom počte. Avšak
aj napriek týmto skutočnostiam sme
nezaháľali a snažili sa svedomito pripravovať.
Po uvoľnenom lete sme sa v októbri,
doslova v hodine dvanástej ešte pred
lockdownom, zúčastnili 2. kola SNLP
(Slovenskej národnej ligy v pretláčaní), ktoré sa konalo v Žaškove. Pre
klub sme získali zásluhou D. Petrovej a M. Minárikovej dve bronzové
medaily v kategórii žien + 60kg. Už
tradične sme na súťažiach pôsobili
aj v úlohe rozhodcu (D. Petrová). Čo
sa týka zabezpečovania technickej
stránky, celú súťaž ako hlavný výsledkár viedla M. Mináriková. Aj napriek
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tomu, že sme sa obávali či sa súťaž
bude môcť vôbec organizovať, záujem
súťažiť bol veľký. 2. kolo SNLP sa vydarilo a veľká vďaka patrí hlavne organizátorovi AWK Bul Team Orava,
Obecnému úradu v Žaškove a samozrejme celej asociácii SAPR.
Po 2. kole SNLP nás už o dva týždne
čakal jeden z dvoch vrcholných šampionátov roka a to Majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnili v Litve. Tieto
sa v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie prekladali z pôvodného
májového termínu až na október, čo
v konečnom dôsledku tiež nebolo
ideálne. Organizátor však zabezpečil pre všetkých športovcov bezpečné podmienky. Za náš klub bola na
šampionát nominovaná D. Petrová
v kategórii masters. Toto vrcholné európske podujatie sa samozrejme konalo za prísnych protipandemických
opatrení. Pre športovcov bola vytvorená v mieste konania šampionátu
bublina a samozrejmosťou boli testy.

Dagmar Petrová v zápolení na majstrovstvách Európy.

Nepriaznivá situácia po celom svete
sa aj tu podpísala na početnosť účastníkov podujatia. Šampionát nebol až
tak nabitý účasťou krajín ako sme boli
doposiaľ zvyknutý. Európska špička
však nechýbala a tak sme mohli byť
svedkami napínavých a hlavne kvalitných súbojov. Pre náš klub a Sloven-

bol pravdou. Na šampionáte nás opäť
reprezentovala D. Petrová v kategórii
masters 80 kg. V silnej konkurencii
získala v ľavej ruke smolné 4. miesto
a v pravačke to stačilo len na 5. miesto.
Určite je teda do budúcna na čom popracovať. Celkovo sa ale Slovákom na
šampionáte darilo a vybojovali sme
12 cenných kovov. Veľkým úspechom
pre Slovensko a pre náš klub zvlášť je
skutočnosť, že M. Minárikovú si na
ďalší šampionát (ME a verím že následne aj na MS) vyžiadala do svojich
radov medzinárodná výsledkárska
komisia, aby pomohla zabezpečovať
túto stránku organizácie šampionátov
pre EAF a WAF.
Koncom roka Slovenská asociácia
pretláčania rukou už tradične vyhlásila najúspešnejších športovcov roka
2021. Za náš klub bola ako najúspešnejšia masters pretekárka Sloven-

ska vyhlásená D. Petrová. Srdečne
gratulujeme. Po krátkej pauze medzi sviatkami sa v týchto dňoch naši
športovci už svedomito pripravujú na
nadchádzajúce súťaže, ktoré sa pevne
verím budú konať tak, ako sú plánované. Vo februári (12.2.2022) pripravuje náš klub spolu so SAPR 3. kolo
SNLP, ktoré sa bude konať u nás a verím že sa na ňom predstaví už aj naša
omladina. Pre väčšinu z nich to bude
ich prvá súťaž a pevne verím že pre
klub sa podarí získať čo najviac cenných kovov. Teší ma záujem mládeže
o náš šport. Do Nového roka by som
v mene celého klubu všetkým rada
zaželala hlavne pevné zdravie a veľa
pekných chvíľ v kruhu blízkych. Športovcom veľa športových úspechov
a málo zranení. Taktiež by som chcela
poďakovať za vašu podporu a priazeň.
Dagmar Petrová

Šport

sko vybojovala D. Petrová v kategórii
masters 80kg v ľavej ruke striebornú
medailu a v pravačke bronz. Celkovo
sa Slovákom na tomto šampionáte darilo a vybojovali sme dovedna 29 cenných kovov. Ako mužstvo sme boli
najúspešnejší na celom šampionáte.
O mesiac neskôr sme už odlietali do
dejiska konania majstrovstiev sveta,
ktoré sa konali v rumunskej Bukurešti
koncom novembra. Pôvodne sa šampionát mal uskutočniť v Gruzínsku ale
situácia s pandémiou tu nebola priaznivá, preto boli majstrovstvá presunuté do Rumunska. Opäť nás čakala séria
absolvovaných testov, týždenný pobyt
v bubline a náročné zápasy. Rozhodne
išlo o jeden z najťažších šampionátov
za posledné obdobie. Kategórie boli
nabité kvalitnými športovcami. Nedalo sa veru spoliehať na to, že neboli
kvalitné možnosti na tréning. Opak

MŠK v jesennej sezóne futbalového ročníka 2021/2022
Do nového ročníka 2021/2022 MŠK
prihlásilo mužstvá v kategóriách U8,
U9, U11, U13, U19 a mužov. V tejto kategórii mužov je plánovaná reorganizácia súťaží po jej skončení.
Vzniknú iba dve 3. ligy a to Západ
a Východ. Rozhodlo sa, že v skupine
Západ bude 10 mužstiev zo západoslovenského futbalového zväzu,
3 mužstvá zo stredoslovenského a 3
z bývalej 3. ligy Bratislavského futbalového zväzu. Z bývalej 3. ligy BFZ
sa vytvorí najvyššia regionálna súťaž,
nazvaná – majstrovstvá regiónu. Terajšia IV. liga bude v skutočnosti piata
najvyššia súťaž. Jesennú časť súťaže
futbalové kategórie U8 a U9 hrali súťaž turnajovým systémom.
Tréner U8, Adrián Bobrík ml.
Táto kategória sa zlepšila tak technicky ako aj takticky. Už si osvojili vedomosť, že futbal je kolektívny šport
pri ktorom je potrebné si nahrávať
a nepretláčať to cez všetkých hráčov.
Chlapci vyhrali každý z turnajov s vysokými výsledkami. Neznamená to
však, že ich hra je už bez nedostatkov.
Veľa krát by bolo pre nich, ako mladých hráčov, si potrebné prihrať pomocnú prihrávku smerom dozadu, aj
keď je to riskantné. U detí v ich veku
však ide práve o to, naučiť ich hru nielen dopredu, ale i dozadu a pohybovať
sa s nahrávkou po celom ihrisku. Me-

dzi najlepších hráčov tu patrí Michal
Konečný a Artur Duray. Verím, že
po ďalšom usilovnom tréningu bude
v druhej polovici sezóny ich hra oveľa
zábavnejšia a kvalitnejšia.
Tréner U9, Adrián Bobrík ml.
Žiacka kategória U9 sa cez jesennú polovicu sezóny výrazne zlepšila ani nie
tak z individuálneho hľadiska ako skôr
z tímového. Na chlapcoch vidieť, že ich
tento šport baví a pomaly začínajú chápať kolektívny ráz tohto športu. Keď sa
hrá tímovo, má to oveľa väčšiu kvalitu.
Vyhrali 3 turnaje zo štyroch, pričom
v poslednom skončili na druhom mieste. Najlepším hráčom tejto časti sezóny
sa stal jednoznačne Romanko Besson,
ktorý hral každý turnaj naplno, doslova
ako keby to mal byť jeho posledný a dal
do toho naozaj všetko.
Tréneri U11, Ľubomír Hinca a Peter
Ternény
V sezóne sme v rámci U11 odohrali
7 zápasov /6 víťazstiev a jedna prehra/ so skóre 54:33. Najlepším strelcom bol Samuel Miško a kapitánom
mužstva Matteo Šuplata, ktorý stmeľuje výbornú partiu chalanov, strelcov
gólov - Fifka, Liama, Sebiho, Marka,
Jonáška, Miška, bojovníkov-Matejka,
Lukášovcov, Tomáša, Viktora, Adama
a super obranu -Jakuba, Mareka, Matúška a Miška. Podľa hry na ihrisku

Muži
1.FK Inter Bratislava B
2. FK Danubia Veľký Biel

13
13

11
11

2
2

0
0

61:4
49:10

35
35

10
14

3. Lokomotíva D. N. Ves B

13

9

0

4

42:20

27

7

4. MŠK Kráľová pri Senci
5. ŠKO Miloslavov
6. TJ Malinovo
7. ŠK Igram
8. OŠK Chorvátsky Grob
9. ŠK Kaplna
10. Fk Mariathal Bratislava
11. ŠK Krasňany BA
12. NŠK 1922 Bratislava B
13. MŠK Iskra Petržalka
14. MKF Slovan Z. Bystrica

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
7
7
6
5
4
4
3
2
2
1

2
3
2
4
0
1
0
3
1
1
1

3
3
4
3
8
8
9
7
10
10
11

42:15
33:20
47:18
35:26
20:37
19:40
23:42
16:42
15:46
11:42
13:64

26
24
23
22
15
13
12
12
7
7
4

12
3
9
4
6
11
2
5
1
8
13

Dorast U 19
1. FC IMAS

15 12

1

2

36:16

37

3

2. FC - Žolík Malacky

13 12

0

1

70:8

36

11

3. OFK Dunajská Lužná

13

8

2

3

37:28

26

6

4. FK Rača Bratislava

13

7

3

3

46:17

24

10

5. ŠK Bernolákovo

15

8

0

7

35:41

24

9

6. SDM Domino B

14

7

1

6

37:25

22

5

7. PŠC Pezinok

15

5

3

7

38:41

18

8

8. FC Ružinov Bratislava

15

4

3

8

18:27

15

2

9. FK Slovan Ivanka pri D.

14

4

2

8

22:29

14

1

10. NŠK 1922 Bratislava

15

4

2

9

17:47

14

12

11. FK Dúbravka

14

3

1 10 27:52

10

7

12. MŠK Kráľ. pri Senci

14 2

0 12 16:68

6

4

máme najlepšieho brankára v súťaži –
Jakuba Polgára. Tajne dúfame, že táto
partia vydrží a zostane v čo najväčšom
počte pri futbale až do A mužstva.
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Trénerom U13 je Juraj Vlkovič, U19
Rastislav Ternény a mužov Vladimír
Mikulášek. O výsledkoch týchto troch
mužstiev sa môžete oboznámiť v priložených tabuľkách. V kategórii U19
je prioritou záchrana mužstva v tretej
dorasteneckej lige a presun hráčov do
kategórie mužov. (Na jeseň si za mužov zahral Sebastián Horváth). V mužskom mužstve máme za cieľ skončiť čo
najvyššie v tabuľke, nakoľko dnes ešte
nikto nevie povedať ako bude vyzerať
reorganizácia súťaže po skončení letnej
časti a aj z hľadiska umiestnenia mužstiev v II. lige. Naše mužstvá odohrali všetky zápasy v jesennej časti až na

mužstvá U19 a U11 kde im odložili po
jednom zápase z dôvodu nepriaznivej
pandemickej situácie. Ďakujeme sponzorom a priaznivcom za podporu klubu a pomoc v týchto zložitých časoch
pre všetkých. Na záver by som chcel
našim športovcom, funkcionárom,
priaznivcom, fanúšikom ale i spoluobčanom popriať veľa zdravia, šťastia,
úspechov v osobnom ako aj pracovnom živote s nádejou, že sa nám podarí poraziť COVID 19 /vo všetkých
mutáciach/ a že sa vrátime do normálneho života bez zákazov a obmedzení.

Žiaci U13
1. SFC Kalinkovo

10 9 1 0

69:7

28 10 13

2. FK Dúbravka

10 9 0 1

75:15

27 11 12

3. FK Rača Bratislava B

10 7 1 2

43:19

22 7

4

4. PŠC Pezinok C

10 6 2 2

42:19

20 9

7

5. MFK Záhorská Bystrica

10 6 1 3

45:35

19 8

3

6. TJ Rovinka

10 5 0 5

20:27

15 6

3

7. MŠK Senec B

10 3 1 6

17:37

10 4

-8

8. MŠK Kráľová pri Senci

10 3 0 7

20:56 9

2

-12

9. OFK Dunajská Lužná

10 2 1 7

19:42

7

5

-5

10. FK Vajnory

10 1 1 8

21:49

4

3

-11

11. NŠK 1922 Bratislava B

10 0 0 10 7:72

0

1

-9

Marián Bobrík ml. – predseda MŠK KpS

O hospodárení s odpadom, prečo a ako ho triediť
Používanie a spotreba tovarov je každodennou súčasťou života ľudskej
spoločnosti. Na trh sa uvádzajú stále
nové výrobky a ich spotreba neustále
rastie. Po uplynutí životnosti končia
ako odpad a skládky sa rýchlo zapĺňajú. Predísť tomu vieme triedením.
Za kalendárny rok 2020 Kráľová pri
Senci dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu vo výške 81,45%,
čím sme vysoko presiahli celoslovenský priemer, za čo vám aj touto cestou
ďakujeme.
Naša obec prešla v roku 2021 v oblasti odpadového hospodárstva zmenou. V priebehu prvého štvrťroku
bola zavedená elektronická evidencia
umiestnením RFID čipov na smetné nádoby. Tieto čipy slúžia obci pre
evidenciu vývozu jednotlivých nádob
a presnú fakturáciu zo strany zvozovej
spoločnosti. V júni sme z technických
príčin, vzniknutých na strane dodávateľa, pristúpili k ich úspešnej výmene,
keďže funkčnosť tohto systému mala
neprimerané množstvo nedostatkov.
V roku 2021 sa prijatým Všeobecným záväzným nariadením menil
poplatok za komunálny odpad. Zároveň bol stanovený minimálny počet
zberných nádob, čím sa malo zabrániť
špekuláciám zo strany pôvodcov odpadu a prípadnému tvoreniu čiernych
skládok. V súčasnosti sa komunálny
odpad odváža v dvojtýždňových, alebo štvortýždňových intervaloch. Aby
vám bol odpad riadne vyvezený, nádoby musia byť vyložené pri cestnej
komunikácii v deň vývozu do 6,00
hod a veko popolnice, naplnené od-
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padom sa musí dať zavrieť. Pribudla
možnosť si zakúpiť na obecnom úrade vrecia na komunálny odpad (označené kódom) v prípade, ak vám vaša
nádoba nárazovo nebude stačiť. Tieto
vrecia vám budú vyvezené v akýkoľvek deň vývozu komunálneho odpadu.
Zmenu vo veci komunálneho odpadu je potrebné písomne oznámiť na
Obecný úrad v termíne do 15. januára príslušného kalendárneho roku.
V prípade zániku poplatkovej povinnosti vzniká povinnosť vrátenia elektronického čipu.
Môžeme skonštatovať, že celkové množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v našej obci medziročne kleslo o 27 % (množstvo vyprodukovaného KO), čo predstavuje
zníženie 62kg zmiešaného odpadu na
obyvateľa. Tento ukazovateľ vypovedá
o tom, že obyvatelia našej obce zvýšili
mieru separácie a veríme, že v nadstavenom pozitívnom trende sa bude
v našej obci pokračovať aj v budúcom
roku.
Napriek zníženiu vyprodukovaného komunálneho odpadu je obec nútená zvýšiť sadzbu za odvoz odpadu
na 0,030 eur/liter (aktuálna sadzba za
rok 2021 je 0,026 eur/liter). Cenová
ponuka na rok 2022, predložená spoločnosťou AVE SK, navyšuje ročné
náklady za odvoz komunálneho odpadu v približnej výške 15 000,- eur.
Na grafe (Porovnanie nákladov pri
službách) je vidieť, pri ktorých položkách sa očakáva najvyšší nárast. Ide o

manipuláciu s nádobami a to v priemere o 65%.
Verejné obstarávanie na odvoz komunálneho odpadu, ktoré v rámci
združenia obcí prebehlo, bolo neúspešné, pretože reálne dodaná ponuka bola dvojnásobne vyššia ako
očakávaná. Z tohto dôvodu bola súťaž
zrušená a vyhlásené nové kolo, v ktorého úspech veríme.
Naším cieľom je, aby sme separovanie odpadu z domácností spravili čo
najviac dostupné pre všetkých obyvateľov. V súčasnosti je zabezpečený
vrecový zber plastov a papiera priamo
spred domov v štvortýždňových intervaloch. Pri Obecnom úrade vedľa
trhoviska je stojisko polopodzemných
kontajnerov, kde obyvatelia môžu vyseparovať sklo, kovové obaly, tetrapaky, plasty. Kuchynský odpad (tzv.
BRKO) a kuchynské oleje môžete
odovzdať do kontajnerov, umiestnených pri parkovisku Základnej školy.
BIO skládka v areáli Poľnohospodárskeho družstva vám ponúka možnosť
odovzdania zeleného odpadu zo záhrad. Sú tam umiestnené „big bagy“
na čistý biely polystyrén a aj tvrdený
plast väčších rozmerov. I v tomto roku
ste mali možnosť si prevziať od obce
kompostér do vašich záhrad.
Počas jarných a jesenných mesiacov
je možnosť využitia veľkokapacitných
kontajnerov. Forma separovaného
zberu pri veľkokapacitných kontajneroch sa nám osvedčila. Množstvo
vyzbieraného objemného odpadu sa
medziročne znížilo o takmer 40%
v prospech triedeného zberu.

Dôležité je najmä z hľadiska šetrenia
primárnych zdrojov surovín na našej
planéte. Zároveň tým vytvárame aj
možnosť pre jeho opätovné použitie.
Triedením odpadu vieme výrazne
znížiť množstvo vyprodukovaného
komunálneho odpadu, ktorý sa odváža na skládky. Tých je v dnešnej
dobe nedostatok a cena za likvidáciu
komunálneho odpadu neustále rastie.
Naopak, zber triedeného odpadu je
pre nás bezplatný a náklady v plnej
miere znášajú výrobcovia.
Nájdu sa však aj ľudia (často obyvatelia susedných dedín), ktorí svojou nezodpovednosťou dokážu zničiť
snahu ostatných. Rovnako sa tak deje

i v našej obci. Týka sa to najmä polopodzemných kontajnerov, umiestnených pri trhovisku. Do separovaného
zberu hádžu odpad rôzneho charakteru (našli sa tam kartóny, odrezky parkiet, zelený odpad, ale i mŕtve zvieratá). Týmto svojím činom znehodnocujú celý separovaný zber, ktorý je
v týchto prípadoch už bohužiaľ považovaný za komunálny odpad. Náklady na jeho odstránenie prechádzajú
zo strany výrobcu na obec. Rovnako
i čierne skládky, ktoré vznikajú nielen
pri spomínaných kontajneroch, ale aj
popri poľných cestách. Využitím kamerových systémov a so súčinnosťou
polície jednotlivcov predvolávame
a sú riešení v priestupkovom konaní.
Vďaka elektronickej evidencii smet-

ných nádob sme dokázali eliminovať
neoprávnené vývozy.
Na záver môžeme dodať, že obyvatelia Kráľovej pri Senci berú separovanie odpadu za nevyhnutnú a dôležitú
súčasť doby a veci, týkajúce sa zdravého životného prostredia nie sú pre
nich ľahostajné. Veríme, že v nastúpenom trende bude naša obec pokračovať.
Všetky informácie ohľadne komunálneho či triedeného zberu
v obci, ako aj aktuálne informácie nájdete na našej webovej stránke www.
kralovaprisenci.sk .

Informatórium

Prečo je správne triedenie odpadu
dôležité?

Ing. Zuzana Čelková, referent pre
životné prostredie

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
V druhom polroku 2021 obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci zasadalo
na troch riadnych a viacerých pracovných stretnutiach celého OZ ako i jeho
komisií. 8. septembra 2021 sa konalo 18.
riadne zasadnutie OZ za prítomnosti 8.
poslancov.
Na úvod poslanci schválili overovateľov zápisnice (Dáša Tóthová a Juraj
Deák) a zapisovateľku (Ing. Martina
Stanislavová). Následne OZ zobralo na
vedomie informáciu o plnení uznesení
zo 17. zasadnutia OZ a informáciu starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie.
Uznesením č. 242 poslanci zobrali
na vedomie informáciu predsedu Dobrovoľného hasičského zboru L. Zsigo
Čaplovú o činnosti a plánoch do budúcnosti.
Uznesením č. 243 OZ zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Kráľová pri
Senci za 1. polrok 2021.
V ďalšom bode rokovania sa poslanci zaoberali otázkou územného plánu
a uznesením č. 244/OZ-2021 zobrali na
vedomie :
1. Stanovisko
Okresného
úradu
v Bratislave, odboru výstavby a bytovej politiky, podľa § 25 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov č.
j. OUBA-OVBP3-2021/038470 zo dňa
29.07.2021 k „Územnému plánu obce
Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č.
3/2020“.
2. Správu o obstaraní „Územného plánu obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 3/2020“.
Zároveň poslanci schválili :
1. Územný plán obce Kráľová pri Senci
– Zmeny a doplnky č. 3/2020“.
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní
„Územného plánu obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 3/2020“.

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri
Senci sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Kráľová pri Senci č.
3/2021 „Územný plán obce Kráľová pri
Senci - Zmeny a doplnky č. 3/2020“, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Kráľová pri Senci - Zmeny
a doplnky č. 3/2020“ s účinnosťou od
24.09.2021.
Následne poslanci OZ uznesením č.
245 schválili prenájom nehnuteľností parcely registra “E“ parc. č. 1574/100
o výmere 3616 m2 a parc. č. 1574/200
o výmere 3826 m2, katastrálne územie
Kráľová pri Senci, firme BEST LAND
s.r.o. na dobu určitú 1 rok. Cena nájmu
vo výške 100,-Eur/rok, za účelom vybudovania hlavnej vetvy verejného vodovodu.
Uznesením č. 246 obecné zastupiteľstvo schválilo bezodplatné zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce Kráľová pri Senci, parcela
registra „C“ KN parc. č. 304/1, katastrálne územie Kráľová pri Senci a parcela
registra „E“ KN parc. č. 307, katastrálne
územie Kráľová pri Senci(na základe Geometrického plánu č. 211/2015 zo dňa
15.10.2015) v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s., na zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia –
vedenia NN a užívanie, prevádzkovanie,
opravy a odstránenie vedenia NN.
Ďalej OZ schválilo uznesením č. 247:
1. prevod novovytvorenej parcely číslo
277/4, parcela registra „C“ KN, druh:
zastavaná plocha a nádvorie o výmere
84 m2, ktorá bola vytvorená z parcely
registra „C“ KN s parc. č. 277/2 o výmere 1000 m2, druh: zastavaná plocha a
nádvorie evidovanej Okresným úradom
Senec, katastrálnym odborom na LV č.
515 a nachádzajúcej sa v katastrálnom
území Kráľová pri Senci z predávajúcich:
Ing. Miloš Peterka, Margita Heribanová, rod. Hoghová, Alžbeta Hornová,

rod. Heribanová, Marcela Skokanová,
rod. Hatalová, Stanislav Hatala, do vlastníctva obce Kráľová pri Senci na základe
kúpnej zmluvy za účelom vysporiadania
verejného priestranstva obce Kráľová pri
Senci– miestna komunikácia.
2. Prevod nehnuteľnosti podľa bodu 1
za odplatu 1,- Eur/m2. Zápis vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti do katastra zabezpečí a náklady hradí obec.
Uznesením č. 248 Obecné zastupiteľstvo schválilo:
1.prevod novovytvorenej parcely číslo 133/4, parcela registra „C“ KN, druh:
zastavaná plocha a nádvorie o výmere
13 m2, ktorá bola vytvorená z parcely
registra „C“ KN s parc. č. 133/2 o výmere 333 m2, druh: zastavaná plocha a
nádvorie evidovanej Okresným úradom
Senec, katastrálnym odboromna LV č. 14
a nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Kráľová pri Senci z predávajúcich Ing.
Pavol Blanárik a Janka Blanáriková rod.
Vašicová do vlastníctva obce Kráľová pri
Senci na základe kúpnej zmluvy za účelom vysporiadania verejného priestranstva obce Kráľová pri Senci– miestna
komunikácia.
2. Prevod nehnuteľnosti podľa bodu 1
za odplatu 1,- Eur/m2. Zápis vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti do katastra zabezpečí a náklady hradí obec.
Uznesením č. 249 OZ schválilo:1. prevod novovytvorených parciel parcela číslo 279/4, parcela registra „C“ KN, druh:
zastavaná plocha a nádvorie o výmere
90 m2, a parcela číslo 279/5, parcela registra „C“ KN, druh: zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 10 m2, ktoré boli
vytvorené z parcely registra „C“ KN s
parc. č. 279/2 o výmere 1339 m2, druh:
zastavaná plocha a nádvorie evidovanej
Okresným úradom Senec, katastrálnym
odborom na LV č. 269 a nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Kráľová pri Senci
z predávajúceho Mgr. Ľubica Hulajová,
PhD., rodená Pogáčová do vlastníctva
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obce Kráľová pri Senci na základe kúpnej
zmluvy za účelom vysporiadania verejného priestranstva obce Kráľová pri Senci – miestna komunikácia.
2. Prevod nehnuteľnosti podľa bodu 1
za odplatu 1,- Eur/m2. Zápis vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam do katastra zabezpečí a náklady hradí obec.
Uznesením č. 250 OZ schválilo: 1. prevod novovytvorenej parcely číslo 280/6,
parcela registra „C“ KN, druh: zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 11 m2, ktorá
bola vytvorená z parcely registra „C“ KN
s parc. č. 280/2 o výmere 831 m2, druh:
zastavaná plocha a nádvorie evidovanej
Okresným úradom Senec, katastrálnym
odborom na LV č. 306 a nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Kráľová pri Senci
z predávajúceho Andrea Koišová, rodená
Koišová do vlastníctva obce Kráľová pri
Senci na základe kúpnej zmluvy za účelom vysporiadania verejného priestranstva obce Kráľová pri Senci – miestna
komunikácia.
2. Prevod nehnuteľnosti podľa bodu 1
za odplatu 1,- Eur/m2. Zápis vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti do katastra zabezpečí a náklady hradí obec.
Uznesením č. 251 OZ schválilo: 1. prevod novovytvorenej parcely číslo 134/4,
parcela registra „C“ KN, druh: zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 13 m2, ktorá
bola vytvorená z parcely registra „C“ KN
s parc. č. 134/3 o výmere 590 m2, druh:
zastavaná plocha a nádvorie evidovanej
Okresným úradom Senec, katastrálnym
odborom na LV č. 110 a nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Kráľová pri Senci
z predávajúceho Pavol Vyletel do vlastníctva obce Kráľová pri Senci na základe
kúpnej zmluvy za účelomvysporiadania
verejného priestranstva obce Kráľová pri
Senci – miestna komunikácia.
2. Prevod nehnuteľnosti podľa bodu 1
za odplatu 1,- Eur/m2. Zápis vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti do katastra zabezpečí a náklady hradí obec.
Následne poslanci uznesením č. 252
schválili investičný zámer „Centrum Mechanicko-Biologickej úpravy odpadov
– Kráľová pri Senci“ predložený spoločnosťou EWIA a.s., v lokalite 04-2/2017
v zmysle platného územného plánu č.
2/2017, na pozemku registra „C“ parc. č.
1639/5, katastrálne územie Kráľová pri
Senci.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
253 po preskúmaní schváleného územného plánu obce Kráľová pri Senci v súlade s § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel (stavebný zákon)
a) zobralo na vedomie informáciu o
preskúmaní schváleného územného plánu obce Kráľová pri Senci v súlade s § 30
ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení
noviel (stavebný zákon)
b) schválilo začatie procesu obstarania
zmien a doplnkov ÚPN obce Kráľová pri
Senci č. 4/2021
c) poverilo prednostu obecného úradu
vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so začatím procesu obstarania zmien
a doplnkov ÚPN obce Kráľová pri Sen-

ci č. 4/2021 v zmysle bodu b) tohto uznesenia.
Následne OZ uznesením č. 254 schválilo člena Rady školy pri Materskej škole
v Kráľovej pri Senci za zriaďovateľa: Ing.
Zuzanu Čelkovú, zamestnankyňu obecného úradu a členov do Rady školy pri
Základnej škole v Kráľovej pri Senci za
zriaďovateľa: Ing. Martinu Konečnú, zamestnankyňu obecného úradu a poslancov OZ: Dášu Tóthovú, Beatu Podolskú
a Ing. Katarínu Smieškovú.
Posledným uznesením poslanci OZ
zobrali na vedomie informáciu poslankyne Ing. Kataríny Smieškovej na udelenie čestného občianstva Koišovi Alojzovi, Dolinskému Vojtechovi a Imrichovi
Keszőczemu „in memoriam“ . Poverili
komisiu pre kultúru, vzdelávanie a šport
prípravou podkladov.
17. novembra 2021 sa konalo 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci. Rokovania sa zúčastnilo
6 poslancov. Na úvod poslanci schválili
overovateľov zápisnice (Ing. Katarína
Smiešková, RNDr. Michal Konečný)
a zapisovateľku (Ing. Martina Stanislavová). Uznesením č. 257 OZ zobralo na
vedomie informáciu o plnení uznesení
z 18. zasadnutia OZ.
Uznesením č. 258 obecné zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu Zvýšenie odolnosti
a udržateľnosti obecnej knižnice v Kráľovej pri Senci vo výške 4 039,77 Eur a
financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z vlastného rozpočtu.
Uznesením č. 259 poslanci OZ schválilo: 1. prevod parcely registra „C“, parc.
č. 1581/21, druh: ostatná plocha o výmere 80 m2, katastrálne územie: Kráľová pri
Senci, zapísanej na LV č. 1098 vedenom
Okresným úradom Senec, katastrálnym
odborom, z predávajúceho Zdenka Mazáčková, rod. Šidlíková do vlastníctva
obce Kráľová pri Senci na základe kúpnej
zmluvy za účelom vysporiadania verejného priestranstva obce Kráľová pri Senci.
2/ Prevod nehnuteľnosti podľa bodu 1 za
odplatu 1,- Eur/80 m2, t.j. v celkovej výške
1,- Eur. Zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra zabezpečí a náklady
hradí obec.
Následne OZ v Kráľovej pri Senci zobralo na vedomie informáciu o poskytnutí finančného príspevku na poskytnutie
sociálnej služby v zariadení pre seniorov
ambulantnou formou vo výške 435,07 €
Občianskemu združeniu Monika.
Uznesením č. 261poslanci OZ schválili
Štatút obecnej knižnice v Kráľovej pri Senci.
8. decembra 2021 sa konalo 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri
Senci, na ktorom sa zúčastnilo všetkých 9
poslancov.
Na úvod poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice (prof. Mgr. Miroslav Daniš,
CSc. a Martin Slávik) a zapisovateľku (Ing.
Martina Stanislavová).
Následne uznesením č. 263 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení z 19. zasadnutia OZ

a uznesením č. 264 informáciu starostu
o dianí v obci za uplynulé obdobie.
Uznesením č. 265 poslanci OZ schválili
„Kultúrno - spoločenské podujatia v roku
2022 v obci Kráľová pri Senci“ (publikované v KZ na s. 20).
Uznesením č. 266 OZ v súlade s § 11
ods. 4 písm. j) a 18f ods.1 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.
p. schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Kráľová pri Senci na 1.
polrok 2022 a poverilo hlavnú kontrolórku
výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej
činnosti.
Uznesením č.267 OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 3/2021 a uznesením č. 268
zobralo na vedomie správu audítora a výročnú správu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020.
Ďalej poslanci OZ uznesením č. 269 prerokovalo predložený návrh VZN č. 4/2021
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Kráľová pri Senci, na ktorom sa následne uznieslo.
Uznesením č. 270 Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie Príkaz starostu obce
na inventarizáciu majetku a záväzkov obce
Kráľová pri Senci k 31.12.2021 a uznesením
č. 271 stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu obce Kráľová pri Senci
na rok 2022.
Uznesením č. 272 OZ schválilo programový a finančný rozpočet obce Kráľová pri
Senci na rok 2022 a uznesením č. 273 zobrali poslanci OZ na vedomie návrh rozpočtu
obce Kráľová pri Senci na roky 2023-2024.
Uznesením č. 274 OZ zobralo na vedomie Harmonogram zasadnutí obecného
zastupiteľstva na kalendárny rok 2022.
Uznesením č. 275 obecné zastupiteľstvo
po preskúmaní schváleného územného
plánu obce Kráľová pri Senci v súlade s § 30
ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení
noviel (stavebný zákon)
a) zobralo na vedomie informáciu o
preskúmaní schváleného územného plánu
obce Kráľová pri Senci v súlade s § 30 ods.
4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel
(stavebný zákon)
b) schválilo začatie procesu obstarania
zmien a doplnkov ÚPN obce Kráľová pri
Senci č. 5/2021 v rozsahu podľa Prílohy č. 6
a7
c) poverilo prednostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so začatím
procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN
obce Kráľová pri Senci č. 5/2021 v zmysle
bodu b) tohto uznesenia.
V rámci posledného uznesenia č. 276
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci
schválilo:
Prevod parcely registra „C“, parc. č.
308/23, druh: ostatná plocha o výmere
1295 m2, katastrálne územie: Kráľová pri
Senci, zapísanej na LV č. 1885 vedenom
Okresným úradom Senec, katastrálnym
odborom, z predávajúceho Pri Mlyne 1
s.r.o.do vlastníctva obce Kráľová pri Senci na základe kúpnej zmluvy za účelom
vysporiadania verejného priestranstva miestnej komunikácie obce Kráľová pri
Senci.

Informatórium

Prevod nehnuteľnosti podľa bodu
1 za odplatu 1,- Eur. Zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do
katastra zabezpečí a náklady hradí
obec.
Príloha č. 6
Vymedzenie zámerov zmien
a doplnkov ÚPN obce Kráľová
pri Senci
Zmena funkčného využitia časti
schválenej rozvojovej lokality č.
25-2/2017 z hlavného funkčného
využitia „zmiešané územie obytné (RD) a rekreačné“ = regulačný
blok „OR-r „na: rozvojovú lokalitu č. 01-5/2021 s hlavným funkčným využitím „rekreačné územie
(rekreácia a cestovný ruch – areály termálnych kúpalísk a aquaparkov)“ = regulačný blok „R-r“

Príloha č. 7
Vymedzenie zámerov zmien
a doplnkov ÚPN obce Kráľová pri
Senci vo výkresoch č. 02c. „Komplexný urbanistický návrh“ a 02c.
„Komplexný urbanistický návrh –
regulačná schéma“ platného ÚPN

Rozpočet obce na rok 2021
Príjmy
Príjmy
Druh
Príjmy bežné

Názov
Dane z príjmov a kapitálového majetku
Dane z majetku
Dane za tovary a služby
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Iné nedaňové príjmy
Tuzemské bežné granty a transfery
RO - Základná škola

Príjmy bežné spolu
Kapitálové príjmy Kapitálové granty a transfery
Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy spolu
Finančné príjmy Zostatky finančných prostriedkov
Finančné príjmy spolu
Celkové príjmy

Rozpočet na rok 2022
1 036 362,00 €
153 600,00 €
99 400,00 €
18 880,00 €
66 490,00 €
550,00 €
757 128,00 €
75 900,00 €
2 208 310,00 €
7 326 397,99 €
- €
7 326 397,99 €
233 844,52 €
233 844,52 €
9 768 552,51 €
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Výdavky

Výdavky
Názov
Riadenie a koordinácia
Mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Riadenie a koordinácia

Rozpočet na rok 2022

Obecné zastupiteľstvo a orgány obce
Tovary a služby
Obecné zastupiteľstvo a orgány
obce

230 500,00 €
84 240,00 €
65 120,00 €
379 860,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €

Vnútorná kontrola
Tovary a služby
Vnútorná kontrola

1 400,00 €
1 400,00 €
Samosprávne organizácie, združenia a spoločnosti
Mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania
330,00 €
Bežné transfery
9 000,00 €
Samosprávne organizácie,
združenia a spoločnosti
9 330,00 €
Finančné ústavy
Tovary a služby
3 282,00 €
Splácanie úrokov a ostatné platby
súvisiace s úverom
3 600,00 €
Finančné ústavy
6 882,00 €
Verejné osvetlenie
Tovary a služby
24 575,00 €
Verejné osvetlenie
24 575,00 €
Verejná zeleň
Tovary a služby
30 300,00 €
Verejná zeleň
30 300,00 €
Objekty, budovy a komunikácie
Tovary a služby
29 479,00 €
Objekty, budovy a komunikácie
Matrika a administratívne služby
Tovary a služby
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Matrika a administratívne služby
Správa cintorínov
Tovary a služby
Správa cintorínov
Informovanosť a komunikácia s občanmi
Tovary a služby
Informovanosť a komunikácia s
občanmi
Ochrana pred požiarmi
Tovary a služby
Bežné transfery
Ochrana pred požiarmi
Civilná obrana
Tovary a služby
Civilná obrana
Odpadové hospodárstvo
Tovary a služby
Odpadové hospodárstvo
Zdravotníctvo
Materská škola
Mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Materská škola
Školská jedáleň pri MŠ
Mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní

29 479,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 900,00 €
3 900,00 €

ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Materská škola
Školská jedáleň pri MŠ
Mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Školská jedáleň pri MŠ
Šport
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Šport
Kultúra
Tovary a služby
Kultúra
Knižnica
Mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Knižnica
Organizácie, spolky a združenia
Tovary a služby
Bežné transfery

186 017,00 €
58 260,00 €
20 890,00 €
265 167,00 €
42 785,00 €
15 500,00 €
19 810,00 €
78 095,00 €
1 000,00 €
9 545,00 €
6 000,00 €
16 545,00 €
17 600,00 €
17 600,00 €
3 500,00 €
1 185,00 €
3 620,00 €
8 305,00 €
6 430,00 €
3 100,00 €

Organizácie, spolky a združenia
Seniori
Tovary a služby
Bežné transfery
Seniori
Rodiny a deti
Bežné transfery
Rodiny a deti
Základná škola
Bežné výdavky
Obec, obecný úrad
Investcície
Základná škola
Investcície
Kapitálové výdavky
Obec, obecný úrad
Splácanie úverov
Finačné operácie výdavkové
Výdavky spolu

9 530,00 €
25 000,00 €
71 000,00 €
96 000,00 €
2 600,00 €
2 600,00 €
972 828,00 €
2 124 524,00 €
5 252 740,36 €
2 283 850,15 €
7 536 590,51 €
107 438,00 €
107 438,00 €
9 768 552,51 €

Sumarizácia
Obec Kráľová pri Senci Rozpočet na rok 2022

Druh

2022

7 910,00 €

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Spolu bežný rozpočet

2 208 310,00 €
2 124 524,00 €
83 786,00 €

3 550,00 €
6 000,00 €
9 550,00 €

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

7 326 397,99 €
7 536 590,51 €

7 910,00 €

8 200,00 €
8 200,00 €
86 600,00 €
86 600,00 €
51 368,00 €
186 017,00 €
58 260,00 €
20 890,00 €
265 167,00 €

Spolu kapitálový rozpočet

-

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Spolu finančné operácie

210 192,52 €
233 844,52 €
107 438,00 €
126 406,52 €

Prebytok/schodok
Spolu rozpočet obce
V Kráľovej pri Senci, 30.12.2021
Predkladá JUDr. Dušan Šebok, starosta obce
zverejnený: 22.11.2021
V
Kráľovej
pri Senci,
30.12.2021
Schválený:
08.12.2021,
číslo
uznesenia 272/OZ-2021

Predkladá JUDr. Dušan Šebok, starosta obce
42 785,00 €
15 500,00 €

zverejnený: 22.11.2021

0,00 €
0,00 €

Informatórium

Spoločenská kronika
V roku 2021 sa narodili

Áč Filip, Róka Jakub, David Alexander, Štellár Liam, Janiga Juraj, Krempaský Michal, Fojta Maxim, Špic Felix,
Žúbor Benedikt, Smatana Milan, Čéč Ladislav, Polák Timotej, Virkler Kristián, Doktorík Krištof, Škorvaga
Sebastián, Konečný Filip, Mikláš Šimon, Stračinová Hana, Wenchich Lia, Stríbrnská Gréta Margaréta,
Horváthová Lia, Mikličová Izabela, Bartalová Nadežda, Oboňová Laura, Komadová Karolína, Plocháňová Sonia,
Adamčíková Gréta

Sobáše v roku 2021

Mgr. Martin Vydra a Mgr. Lenka Aszlayová, PhD., Juraj Hudák a Veronika Činčurová,
Ing. Juraj Bátory a Andrea Szabová, Imre Balogh a Mária Farkašová,
Martin Banda a Mgr. Helena Schifferová, Marek Mikulišin a Bc. Diana Casanova,
Norbert Škorvaga a Mgr. Katarína Kepenešová, Martin Orolín a Ing. Marcela Stanková,
Ing. Jozef Podobný a Mgr. Viera Petríková, Ing. Peter Bobok a Mgr. Veronika Urbanovičová,
Zoltán Szigó a Lucia Horňáková Čaplová, Jakub Voško a Veronika Guldanová,
Bc. Matej Gajdoš a Mgr. Lucia Siváčková, Michal Jahelka a Adriana Švendová
Andrej Benický a Dagmar Galovičová

Jubileá v roku 2021
95
Konečná Helena

90
Gašparová Irena, Koiš Ján, Kana Jozef
85
Dobošová Mária Milada, Florianová Mária, Chovancová Terézia, Gašparová Katarína, Mucsková Oktávia
80
Blahová Helena, Demény Štefan, JUDr., Krivosudská Mária, Koiš Alojz, Kovačič Štefan, Mačaiová Margita,
Gavlasová Alžbeta, Guldanová Irena, Guldanová Terézia, Ondruška František, Petro Jozef, Salayová Mária,
Štiglicová Mariana
75
Benická Eva, Blanárik Pavol, Ing, Boleček Kamil, MVDr., Bolečková Zuzana, Ing., Buchcar Peter, Ing., Čaputová
Viera, Čierny Pavol, Ing., Klučarová Valéria, Mgr., Koišová Marta, Krajčovičová Viera, Laufer Jozef, Ing.,
Režuchová Terézia, Seják Róbert Alojz, Stanislav Dušan, Ing. , Tóth Ladislav, Zvolenská Kvetoslava, MUDr.
70
Čechovičová Irena, Duchajová Valéria, Hvizdová Anna, Ježovičová Mária, Kardoš František, Ing., Kecskésová
Mária, Krcho Ladislav, JUDr., Krišová Johana, Kuricová Mária, Mačaj Juraj, Ing, Martinkovič Ivan, Mišovič
Zdenko, Morávek Milan, Paszko Jaroslav, Ing., Paszková Dagmar, PaeDr., Petrová Jana, Slávik Dominik,
Stanislavová Valéria, Strnisko Stanislav, Šmáliková Zuzana, Takáč Milan, Ing., Tomášeková Mária, Roka František,
Vorlíčková Cecília, Vrbovská Alžbeta, Vrbovská Viera, Vydra Anton

V roku 2021 nás navždy opustili

Kuric Vladimír, Vedrödyová Ľudmila, Čederle Vladimír, Tomášek Vincent Ing., Pinčeková Mária,
Imrich Keszöcze, Kardošová Zlatica Mgr., Horáček Jozef, Allová Ľudmila, Štiglic Ján, Szalayová Ľubica,
Kanová Alžbeta, Černušková Anna, Kissová Margita, Šuplatová Helena.
K 31. decembru 2021 má Kráľová pri Senci 2284 obyvateľov.
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Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2022
v obci Kráľová pri Senci
12. február (sobota)

Dedinská zabíjačka
Miesto konania: športový areál Sigotka

30. apríl (sobota)

Stavanie mája - Majáles
Miesto konania: športový areál Sigotka

15. máj ( nedeľa)

Deň matiek: Kultúrny program žiakov materskej a základnej školy
Miesto konania: športový areál Sigotka

21. máj (sobota)

Kráľovské rybárske preteky 12. ročník,
Miesto konania: breh Čiernej vody,

4. jún (sobota)

Deň Kráľovských detí, Skladanie mája
Miesto konania: športový areál Sigotka

26. jún ( nedeľa)

Hodový zápas „ Kráľová –Krmeš“
Miesto konania: športový areál Sigotka

5. júl (utorok)

Kráľovský beh
Miesto konania: cyklotrasa, športový areál Sigotka, obec Kráľová pri Senci

9. – 10. júl.
(sobota-nedeľa)

MERIDA ROAD CUP 2022
Majstrovstvá Slovenska cyklistických pretekov v časovke jednotlivcov
„Veľká cena Kráľovej pri Senci“
Miesto konania: športový areál Sigotka
Kráľovský etapový cyklistický pretek
Miesto konania: štart a cieľ pri kostole v Kráľovej pri Senci

20. august (sobota)

Súťaž vo varení gulášu
Miesto konania: športový areál Sig otka

29. august (pondelok)

Oslavy SNP
Miesto konania: pamätník pred OU KpS príp. športový areál Sigotka

3. september (sobota)

Súťaž v malom futbale o „Pohár prezidenta MŠK“
Miesto konania: športový areál Sigotka

10. september (sobota)

„Kráľovská slávnosť“
Miesto konania: športový areál Sigotka,

17. september (sobota)

Výstava ovocia a zeleniny spojená s ochutnávkou vína
Miesto konania: Sigotka

24. september (sobota)

Kráľovský pohár „Súťaž Dobrovoľných hasičských zborov“
Miesto konania: základná škola-ihrisko

19. október (streda)

Spoločenské posedenie dôchodcov v rámci mesiaca „Úcta k starším“
Miesto konania: obecný klub

31. október (pondelok)
(príp. 4. 12. nedeľa)

Lampiónový sprievod – Helloween
Miesto konania: pri kostole v KpS

5. december (pondelok)

„Keď príde Mikuláš“
Miesto konania: park pred obecným úradom

17. december (sobota)

„Krmešský advent“ – Vianočné predajné trhy
Miesto konania: pri kaplnke Božského srdca v miestnej časti Krmeš
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