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Vážení občania, milí čitatelia,
máme za sebou horúce leto a pred
druhým, o niečo kratším polrokom by
som Vás chcel poinformovať, čo všetko sme stihli v prvom
polroku urobiť v prospech našej obce.
Po nastúpení do funkcie starostu som sa začal zoznamovať
s fungovaním obecného úradu a s novými spolupracovníkmi
(veď mnohí poznáte aké je to pri zmene zamestnania)
a zároveň sme začali pracovať spolu s poslancami obecného
zastupiteľstva, na množstve nových projektov. Zamerali
sme sa najmä na úpravy verejných priestranstiev a budov:
vysadili sme stromčeky pri hlavnej ceste vo Výhone,
čiastočne sme opravili Récku cestu, upravili a vymaľovali
interiér obecného úradu a revitalizujeme areál na Sigotke.
V snahe zlepšiť prístup k aktuálnym informáciám o dianí
v našej obci, sme zmodernizovali obecný rozhlas, zaviedli
ho aj do nových častí obce. Pripravujeme modernizáciu
webových stránok Kráľovej pri Senci. V súlade s dlhodobými
zámermi obce máme spracovaný projekt na prístavbu
základnej školy, požiadali sme o vydanie stavebného
povolenia a na prístavbu sme získali dvestotisíc eur zo
štátneho rozpočtu. V spolupráci s miestnymi organizáciami
a združeniami sa v našej obci konalo veľa športových
a kultúrnych podujatí. Uvediem aspoň niektoré: oslava Dňa
matiek, Deň kráľovských detí, cyklistické preteky, rybárske
preteky, futbalový turnaj žiakov, futbalový turnaj prípraviek
a Kráľovský beh.
Teší ma, že naši občania sa v hojnom počte zúčastnili na
organizovaných podujatiach. Mnohí sa zúčastnili aj jarného
upratovania verejných priestranstiev, do ktorého sa pod
vedením svojich pedagógov zapojili žiaci základnej školy
a dokonca aj deti z materskej školy. Som veľmi rád, že sa
Kráľovčania zaujímajú o dianie v obci a starajú sa nielen
o svoj majetok, ale aj o majetok obce. Veď občania tvoria
obec a nie naopak. O to viac ma mrzí, že sa nájde niekoľko
desiatok obyvateľov, pre ktorých akoby poriadok v obci
nebol vôbec dôležitý a nestarajú sa ani o bezprostredné
okolie svojich pozemkov (a niektorí ani o tie). V dôsledku
takéhoto počínania potom Kráľová pri Senci miestami
pôsobí neudržiavaným dojmom.
V budúcnosti by sme sa preto chceli zamerať na
výrazné zlepšenie poskytovaných verejných (obecných)
služieb a motivovať našich občanov k starostlivosti o svoje
okolie. Verím, že k tomu prispeje kompletná modernizácia
verejného osvetlenia na LED zdroje, ktorá bude realizovaná
do konca septembra formou koncesie. Do konca roka 2015
tiež plánujeme dokončenie prístavby základnej školy, kde
pribudne osem učební a naše deti sa tak nebudú musieť
učiť v preplnených triedach. Verím, že sa nám podarí v čo
najkratšej dobe zabezpečiť z prostriedkov EÚ zdroje na
rekonštrukciu starej budovy materskej školy, ktorá potrebuje
výraznú opravu.
Do konca roka nás čaká veľa pekných kultúrnych
aj športových akcií. Zo všetkých by som rád spomenul
Kráľovskú slávnosť, ktorej príprava je už v plnom prúde.
Všetkých čaká bohatý a pestrý kultúrny program a rozmanité
sprievodné podujatia. Teším sa, že sa v hojnom počte
stretneme a spoločne sa zabavíme v upravenom prostredí
areálu na Sigotke.
Na záver Vám prajem ešte krásny ostatok leta a teším sa
na naše spoločné podujatia a stretnutia.
Dušan Šebok, starosta obce

Úvodník

Ročník XX.

Chceme motivovať
našich občanov
k starostlivosti
o svoju obec
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Pálffyovci ako mecenáši
a zberatelia umenia
Martin Čaputa
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od Pálffyovcov patril od konca 16.
storočia až do 20. storočia medzi
najvýznamnejšie šľachtické rody.
S ich politickým vzostupom a oddanosťou Habsburskej dynastii súvisela aj
veľmi dobrá finančná situácia. V tomto
období museli svoj spoločenský status
náležite reprezentovať a obhájiť ho voči
ostatným významným šľachtickým rodom. To ich inšpirovalo k tomu, aby sa
stali mecenášmi a podporovateľmi umenia a tiež zberateľmi najrôznejších predmetov. Silne ich ovplyvnili ich cesty po
Európe, ich veľmi úspešná sobášna politika a tiež blízkosť ich rodových sídiel
k hlavnému mestu monarchie, k Viedni.
Už prvá generácia na čele s Mikulášom II. Pálffym bola umelecky činná. Mikuláš počas svojho života veľa
cestoval a tak získal mnoho podnetov
v oblasti umenia a kultúry. Po svadbe
s Máriou Fuggerovou, ktorá bola členka významného rodu z Augsburgu, sa
Pálffyho zberateľská činnosť rozšírila aj
o zbierkové predmety jeho manželky.
Jej predkovia boli tiež veľkými mecenášmi a podporovateľmi kultúry o čom
svedčí aj zachovaný mobiliár Červeného Kameňa po tom, ako ho predali
Mikulášovi Pálffymu. Zostal po nich
nábytok, ale aj obrazy. Po svadbe obaja
manželia podporovali obnovu svojho
sídla. V období od roku 1583 došlo
k významnému prebudovaniu hradu
na komfortné obytné sídlo, pri ktorého
stavbe sa myslelo aj na estetickú stránku. Po Mikulášovej smrti v roku 1600
sa správy celého majetku zhostila jeho
manželka, ktorá pokračovala aj v podpore stavebníctva a umenia.
Druhá generácia Pálffyovcov je reprezentovaná bratmi Jánom, Štefanom
a Pavlom. Bratia Ján a Štefan boli vojenskými hodnostármi a ich zberateľskej činnosti neprikladáme veľkú váhu.
Vojenská kariéra Štefana sa negatívne podpísala na osude Pálffyovských
zbierok. V roku 1621 ho zajali vojská
Gabriela Bethlena a pýtali za jeho prepustenie 25000 zlatých, čo bola na tú
dobu obrovská suma. Suma bola Bethlenovi vyplatená v umeleckých predmetoch rodu a šperkoch, čo značne
zmenšilo rodovú zbierku.

Pavol si ako jediný z bratov nevybral
vojenskú kariéru. Ako jediný z bratov si
vybral kariéru krajinského hodnostára,
ktorú naplno využil pri svojej podpore
umenia a podpore stavby svojich rezidencií. Tak ako jeho kariéra stúpala
sa jeho mecenášske aktivity zväčšovali
a predbehol nimi svoju dobu. Investície
do prestavby jeho sídiel boli na tú dobu
najväčšie na území Uhorska a mohol sa
tak porovnávať s najväčšími mecenášmi
celej ríše, zahŕňajúcej aj územie dnešného Rakúska a Čiech. Zdedené, alebo kúpené sídla vo veľkom prerábal. Prvým
bol vodný hrad v Stupave, ktorý zdedil
v roku 1635. Dlhé roky sa tiahli prestavby hradu Pajštún, zámku v Marcheggu
a Bojniciach, ktoré boli jeho novými
sídlami. Jeho najväčšie aktivity sa však
sústredili najmä na sídla v Malackách
a Bratislave.
Mecenáš a zberateľ Pavol Pálffy
Pavol Pálffy bol podobne, ako ostatní Pálffyovci, veľký podporovateľ
rímskokatolíckej cirkvi, čo sa prejavilo
aj jeho mecenášstvom v tejto oblasti.
Pálffyovci, ktorí boli v tomto období
vlastníkmi Plaveckého panstva začali najmä s podporou rímskokatolíckej
cirkvi na tomto území. Prvým a najzásadnejším činom bola výstavba františkánskeho kláštora. Pavol Pálffy bol
v tomto období už palatínom, čiže najvýznamnejším hodnostárom krajiny.
Pre potreby kláštora vyčlenil časť zo
svojho majetku na panstve a venoval
mu aj každoročný prídel peňazí, potravín a iných tovarov. V roku 1653 vydal
v Bratislave zakladaciu listinu, ktorou
povolil františkánom postaviť kláštor
a kostol na majetkoch panstva, konkréte v Malackách. V listine Pavol spomína, že náklady na stavbu kláštora
bude hradiť práve on. Ďalším významným činom, ktorý ovplyvnil okolie
Malaciek, bolo postavenie kaštieľa. Išlo
o barokovú stavbu štvorcového pôdorysu s vnútorným nádvorím na mieste
staršieho loveckého zámku. Jej vznik
nie je presne datovaný, ale uvádzajú sa
roky 1624 až 1666. Kaštieľ sa stal sídlom potomkov Pavla Pálffyho. Po ich
vymretí pripadli majetky Plaveckého

Mikuláš Pálffy (1552 – 1600)

Ján Pálffy (1663 – 1751)

Mikuláš III. Pálffy (1657 – 1732)

sústredila svoje nové zberateľské predmety, ale uchovávala aj staré predmety svojich predkov. Najvýznamnejším
zberateľom z červenokamenskej vetvy
rodu bol Rudolf I. Pálffy. Podobne ako
ostatný jeho príbuzný, aj on sa venoval
vojenskej kariére, počas ktorej veľa cestoval, či už to bolo na území Pruska,
Rakúska, Bavorska. Vďaka svojmu postaveniu, ale aj výhodnému sobášu si
mohol dovoliť zbierať rôzne zbierkové
predmety. Na hrade Červený Kameň si
dokonca vytvoril aj tzv. kabinet alebo
kunstkomore. Išlo o miestnosť podobnú dnešným galériám alebo múzeám.
Uchovával v nich rôzne obrazy, plastiky, keramiku, sklo, medaily, mince,
zbrane, vzácne konské sedlá a postro-

osobností. Po rozdelení rodu v roku
1707 a smrti Mikuláša v roku 1732 pripadol aj kaštieľ Jánovi V., ktorý bol zakladateľom mladšej (pezinskej) vetvy
rodu. Ján tiež pokračoval v zveľaďovaní
kaštieľa v Kráľovej. Stal sa obľúbeným
miestom odpočinku Márie Terézie
počas cesty medzi Bratislavou a Budínom. Ján bol jej veľkým obľúbencom
a verným stúpencom. Kaštieľ mal aj
špeciálnu izbu Márie Terézie venovanú
na jej počesť. Ku kaštieľu bol pripojený
aj park. O jeho veľkosti a druhu nemáme z tohto obdobia informácie. Definitívnu podobu získal kaštieľ a park
až v 19. a začiatkom 20. storočia, keď
kaštieľ vlastnil Ján Pálffy.

je a iné zberateľské kuriozity. Knihy
možno zaradiť do špeciálnej oblasti,
ktorej sa Rudolf venoval. Knihy boli
nielen pre Rudolfa, ale aj pre ostatných
Pálffyovcov veľkou vášňou.
Rudolf sa však už počas svojho života
tak veľmi zadĺžil, že mu museli pomôcť
jeho rodinný príslušníci, aby neprišiel
o celý majetok. Pomohol mu jeho príbuzný Karol Pavol Pálffy, ktorý vyrovnal
jeho dlhy. Avšak finančné ťažkosti pretrvávali u Rudolfa aj po vyrovnaní týchto dlhov. Jeho dediči boli nútený predať
veľkú časť jeho zbierky a tak nedodržať
jeho poslednú vôľu. Ďalšie rozpredávanie zbierky bolo v roku 1850. Po tomto
roku zostala z pôvodnej zbierky len 1/3.
Zvyšok zbierky sa ešte ďalej rozdelil medzi 4 dedičov počas dedičského konania
v roku 1858. Týmto sa definitívne rozpadla unikátna Rudolfova zbierka z 18.
storočia.

Na Červenom kameni
Po rozdelení rodu ostala druhá
staršia, alebo aj červenokamenská vetva rodu na hrade Červený Kameň, kde
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Kaštieľ v Kráľovej
Kaštieľ v Kráľovej vlastnili Pálffyovci striedavo už od konca 16. storočia. Veľmi silná generácia rodu, ktorú
tvorili Mikuláš V. a Ján V. sa rozhodli
toto sídlo prebudovať na svoje honosné reprezentatívne sídlo. Jeho výhodná
poloha blízko Bratislavy a najmä to, že
bola po ceste medzi Bratislavou a Budínom, ho priam predurčovala stať
obľúbeným letným sídlom nielen Pálffyovcov, ale aj ich významných hostí,
medzi ktorými nechýbali ani členovia
kráľovskej rodiny. V roku 1712 sa Mikuláš rozhodol sídlo definitívne prebudovať. Toto obdobie bolo obdobím baroka, preto je pochopiteľné, že aj kaštieľ
v Kráľovej bol prestavaný v barokovom
slohu. Prestavbou boli poverený viedenský architekt Johann Bernhard
Fisher von Erlach (1650 – 1733) a staviteľ Juraj Rossebeindtner. Kaštieľ bol
pokladaný aj dobovou spisbou za jeden

z najväčších v Hornom Uhorsku. Jeho
tvar bola lomená podkova s rozmermi
100m x 200m x 100m. Krídla podkovy tvorili južný a severný trakt a priečelie bolo orientované na západ. Išlo
o klasickú jednoposchodovú stavbu,
typickú pre baroko, v ktorej išlo hlavne
o výzdobu interiérov, pohodlie a vyjadrenie doby. Celkovo bolo v kaštieli
77 miestností rozmiestnených na prízemí a prvom poschodí. V severnom
trakte sa nachádzalo 26 miestností.
Južný trakt tvorila kaplnka pre panstvo a jeho služobníctvo, ale aj byty
pre chirurga, záhradníka a účtovníka.
Samotný kaštieľ tvoril druh akéhosi
umeleckého múzea, ktorého izby boli
zariadené podľa rôznych období, alebo

História

panstva a tiež majetky v Rakúsku malackej línii rodu.
Najväčšie stavebné aktivity urobil
Pavol práve v Bratislave. Ako vysoký
krajinský hodnostár a dedičný župan
Bratislavskej stolice a hlavný kapitán
Bratislavského hradu mal voľné ruky
a neobmedzené možnosti v prestavbe
svojich rezidencií. Prestavba Bratislavského hradu a paláca pod hradom sa
robila paralelne medzi rokmi 1635 1649. Pálffy v tom období zastával pozíciu predsedu Uhorskej komory, a tak
finančné zabezpečenie stavby nebolo
problematické. Pri realizácii stavby sa
stretávame s menami talianskych architektov, ktorých Pavol uprednostňoval pred domáci majstrami.
Mecenášske a najmä stavebné aktivity Pavla Pálffyho boli na svoju dobu
jedinečné. Na základe nich možno usúdiť, že to bol veľmi inteligentný človek
s kontaktmi po celej Európe. Vyznal sa
v európskej architektúre a uprednostňoval najmä zahraničných odborníkov,
čo sa prejavilo na kvalite stavieb, ktoré
počas jeho obdobia postavili.
Mecenášstvo a zberateľstvo neprestalo u Pálffyovcov ani po smrti Pavla.
Vnuci jeho brata Štefana, Mikuláš V.
a Ján V. sa taktiež zaujímali o umenie
a stavebníctvo. Obaja boli poprednými
osobnosťami monarchie ako vojvodcovia a palatíni a najmä vďaka svojej vojenskej kariére ich poznali aj v Európe.
Značnú časť ich života tvorilo cestovanie po monarchii a Európe, a tak sa
mohli oboznámiť s najnovšími novinkami v stavebníctve a umení.
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Ján Karol Pálffy (1645 – 1694)
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Leopold Pálffy (1764 – 1825)
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Ján Pálffy ako majiteľ Bojnického zámku

Mecenáš a zberateľ Ján Pálffy
Posledným významným mecenášom a zberateľom rodu bol Ján Pálffy
z pezinskej vetvy rodu. Z pohľadu dobových znalcov umenia a architektúry
bol gróf Ján Pálffy najbohatším šľachticom Uhorska. Vlastnil rozsiahlu sústa-

vu sídiel, v ktorých počas svojho života
sústredil veľké množstvo umeleckých
predmetov. Ján nebol klasickým šľachticom, ktorý sa narodil do rozprávkového bohatstva. Jeho otec František
svojim neuváženým hospodárením na
svojich panstvách a láskou k hazardným hrám priviedol celú svoju sústavu
sídiel do veľkých dlžôb. Ján sa začiatku
sústredil najmä na znovunaštartovanie
úspešného fungovanie panstiev. To sa
mu po niekoľkých rokoch podarili.
V rokoch 1871 – 1874 zastával pozíciu
hlavného župana v Bratislave. Po tom
ako v Bratislave vypukla cholerová epidémia, podporil vlastnými finančnými
prostriedkami v hodnote 6000 zlatých nákup potravín pre chudobných,
ale tiež financoval činnosť doktorov
v meste. Pri povodniach v oblastiach
Segedínu daroval miestnej samospráve 50000 zlatých. V Šamoríne a Trnave
podporoval verejné školy. Bratislavskému evanjelickému teologickému lýceu
daroval 16000 forintov.		
Školská študijná základina Jána Pálffyho
Jeho najvýznamnejším činom v oblasti podpory vzdelania bolo založenie
Školskej študijnej základiny Jána Pálffyho, ktorú zriadil v októbri roku 1900.
Svoju väčšinovú časť majetku na hrade
Červený Kameň dal do vlastníctva základiny. Jej cieľom bola podpora študentov z uhorskej strednej vrstvy v štúdiu na
strednej a vysokej škole. O pomoc v tomto smere žiadal aj ministerstvo. Aby však
základina mohla fungovať, potrebovala
aj materiálne zabezpečenie. Popri časti
hradu Červený Kameň, ktorý daroval
Ján základine, im pripadli aj lesy vo výmere 5758 katastrálnych jutár a orná
pôda vo výmere 734 katastrálnych jutár,
ktoré sa nachádzali na územiach dedín
Dolné Orešany, Ottóvölgy – Doľany,
Častá, Píla a Dubová. Okrem týchto majetkov im bola pridelená suma 1 743 600
korún. Všetky tieto majetky boli nezaťažené pôžičkami, čo znamenalo, že Základina mohla disponovať zo všetkými
právami a výnosmi z majetkov, zároveň však musela znášať všetky výdavky
a povinnosti z toho vyplývajúce. Gróf
Pálffy sa v roku 1902 rozhodol previesť
na majetok základiny 3/8 podiel z hradu Červený Kameň, ktorý bol predtým
v jeho vlastníctve, 3733 ha pôdy v okolí
Červeného Kameňa a gátrovú pílu v obci
Píla. Celková hodnota nehnuteľného
majetku, ktorý sa dostal do vlastníctva
Základiny bol 2 743 600 korún. Všetky
tieto majetky mali slúžiť na vyplácanie

štipendií pre žiakov stredných a vysokých škôl, ktorí nedisponovali dostatočnými finančnými prostriedkami a boli
zároveň bezúhonní a snaživí. Muselo
tiež ísť o uhorských chlapcov zo stredných vrstiev. Štipendium pre chlapcov
na stredných a vysokých školách určovala školská rada, na ktorej podnet štipendium udelil uhorský kráľovský minister
pre náboženstvo a školstvo. Išlo o 1000
korún pre študentov vysokej školy a 700
korún pre študentov strednej školy. Študenti vysokej školy, ktorí mali dobré
výsledky, mali možnosť štipendium poberať opakovane. Základina bola zverená listom z 9. októbra 1900 pod správu
Uhorského kráľovského ministerstva pre
náboženstvo a školstvo. Správa Základiny sídlila do roku 1914 na hrade a potom
sa presťahovala do Častej, kde bol pre
účely Základiny postavený dom, slúžiaci
dnes ako obecný úrad. 		
Z vlastníctva hradu dvoma stranami rodu vznikali rôzne problémy. Štefan
Pálffy a neskôr jeho syn Vojtech Pálffy,
ako polovičný vlastníci hradu mali problémy s umiestnením študentov a profesorov na hrad. Gróf Pálffy povolil užívať
časť Červeného Kameňa, ktorú on pridelil Základine na rekreačné účely pre profesorov aj štipendistov. V dôsledku toho,
že sa priestory pre žiakov nachádzali
v tesnej blízkosti obytných priestorov
Pálffyovcov vznikali medzi nimi neustále spory. Ďalším dôvodom nespokojnosti staršej vetvy rodu bola situácia, kedy
prevedením vlastníckych práv z osoby
Jána Pálffyho na Základinu, ako právnickú osobu, výrazne klesla trhová hodnota
hradu Červený Kameň. Táto skutočnosť
mohla vážne ohroziť prípadný odpredaj
hradu, alebo snahu získať pôžičku, pri
ktorej by bolo nutné ručiť samotným objektom hradu. Spor musel nakoniec riešiť až panovník a minister, pod ktorého
správu Základina patrila.
V 20. a 30. rokoch 20. storočia sa
vzťahy Pálffovcov a Základiny zlepšili.
Posledný majiteľ hradu Karol Pálffy
a študenti, ktorí boli na rekreačných
pobytoch na hrade spolu vychádzali
dobre. Karol proti tomu nenamietal
a bežne bol medzi študentmi čo dokladajú aj fotografie z tohto obdobia.
Základina bola aj predmetom testamentu grófa Pálffyho z roku 1907.
Základina bola asi tou najtrvácnejšou pamiatkou, ktorá ostala po Jánovi Pálffym a ešte niekoľko desaťročí
pomáhala chudobnejším študentom
získať primerané vzdelanie. Základina
ako taká zanikla až v období komunizmu v 50. rokoch.

Vojtech Dolinský oslávil osemdesiatiny
V stredu 18. marca tohto roku sa
v aule Dome Športu na Junáckej ul.
v Bratislave uskutočnila riadna konferencia Bratislavského futbalového
zväzu. Na konferencii sa zúčastnilo spolu s pozvanými hosťami 104
ľudí, čo je úctyhodné číslo! Konferencia BFZ trvala vyše dve a pol hodiny a medzi hosťami sa zúčastnili
generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, bývalý prvý predseda SFZ Milan Služanič a zástupca SFZ a vedúci
IT úseku SFZ Ján Letko. Okrem najdôležitejšieho bodu, správy predsedu
BFZ Juraja Jánošíka o činnosti zväzu
bolo v popredí záujmu odovzdanie
ocenení. BFZ ocenil odznakmi a plaketami viacero funkcionárov, hráčov
a rozhodcov z celého regiónu. Jedným z nich bol aj Vojtech Dolinský,
ktorý pri príležitosti životného jubilea získal jedno z najvyšších ocenení BFZ, zlatú plaketu. Futbalový
zväz sa mu týmto poďakoval za dlhoročnú prácu na poli slovenského
futbalu v regionálnych podmienkach.
Futbalové a životné začiatky
Vojtecha Dolinského

Vojtech Dolinský s ocenením BFZ
jej členom a verí myšlienkam, ktoré
sú možno sprofanované, ale nie všetci komunisti sú zodpovední za všetko to negatívne, čo našej minulosti
do roku 1989 vyčítame. A dôkazom
o jeho sociálne spravodlivej politike
je aj dlhoročná práca na poste starostu aj po roku 1989. Ešte tri volebné obdobia sa podieľal na budovaní
Kráľovej pri Senci a nepochybne aj
na jeho futbalovej histórii.
Krátke curriculum vitae

Vojtech Dolinský sa narodil 6. apríla
1935 v Ilave v okrese Považská Bystrica. Jeho otec bol maloroľník, ktorý
nebol organizovaný v žiadnej politickej strane ale pre svoje rozumné
zmýšľanie bol dlhé roky poslancom
a členom mestskej rady v Ilave. Obaja jeho rodičia pracovali v Jednotnom
roľníckom družstve a pre otca bola
najväčšou záujmovou oblasťou činnosť dobrovoľného hasiča, za ktorú
bol viackrát v živote vyznamenaný.
Mal jedného brata, ktorý pracoval
ako hutný inžinier a k jeho záujmom
tiež patril futbal v rámci ktorého bol
dlhoročným funkcionárom. Vojtech
Dolinský na základnú školu a do
meštianky chodil v Ilave. Po skončení strednej školy študoval ešte na
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V mladosti hrával na poste brankára
a hoci jeho hráčska kariéra kvôli zraneniu pomerne rýchlo skončila až do
dnešných dní pri futbale ostal. Len
málokto vie, že Vojtech Dolinský
bol už od detstva všestranným športovcom. Robil atletiku a nebolo pre
neho problém na bicykli prejsť z rodnej Ilavy až do Kráľovej pri Senci (aj
100 km), kde ako mladý pomocný
šľachtiteľ a neskôr zootechnik začínal svoju pracovnú kariéru na Štátnom výskumnom poľnohospodárskom majetku (známy ako Majer,
neskôr SEMEX). V tom čase tu bol
popri rastlinnej výrobe zavedený aj
chov dobytka, ktorý mal na starosti
a v 60. tych rokoch spolu s celým tímom ošetrovateľov tu dosahovali vynikajúce pracovné výsledky (v roku
1962 sa stal ako vedúci kolektívu
nositeľom štátneho vyznamenania
za Vynikajúcu prácu). V Kráľovej si

našiel aj svoju celoživotnú partnerku
Martu (zobrali sa v roku 1960, o dva
roky sa im narodila dcéra Iveta a o tri
roky na to dcéra Jarmila) a Kráľovej
zasvätil celý svoj osobný a profesionálny život Je to už takmer šesťdesiat rokov, čo doslova každý víkend
trávi aj vo „veľkej rodine futbalu“.
Aké výsledky a aké miesto
v športovom živote obce má futbal
veľa závisí od vedenia obce a teda
starostu a obecného zastupiteľstva.
Naša obec mala za posledných päťdesiat rokov vždy šťastie na takýchto
starostov. A určite nepreháňam, ak
poviem že prím v tejto štafete drží
práve pán Vojtech Dolinský, ktorý
bol od roku 1970 na poste starostu
(do roku 1989 sa táto funkcia nazývala predseda MNV) až do roku
2002, kedy prevzal priaznivú pre futbal starostovskú taktovku pán Alojz
Koiš a v súčasnosti v nej pokračuje
JUDr. Dušan Šebok, ktorý je zároveň
aj predsedom MŠK. Aké veľké a silné je futbalové srdce Vojtecha Dolinského sme mohli vidieť po jeho odchode do starostovského dôchodku
v roku 2002. Jeho pravidelné cesty
na futbalový štadión pokračovali
a dodnes pokračujú. Starostlivosť
o areál či už to bolo kosenie trávnika, opravy najrôznejšieho druhu,
starostlivosť o organizáciu súťaží.
Ešte aj ako osemdesiatnik je platným
členom futbalového vedenia. Vždy
ho na každom majstrovskom zápase
môžete vidieť medzi dvoma striedačkami sedieť mikrofónom v ruke aby
pohotovo ohlásil pre divákov všetky informácie ohľadom diania na
ihrisku. Veľké futbalové srdce však
v sebe skrýva aj veľké srdce sociá
lne cítiaceho človeka, ktorý v svojich názoroch vždy zastával politiku
sociálne spravodlivej spoločnosti,
ktorú sa vždy snažil presadzovať aj
na pozícii verejného činiteľa aj keď
sa to niektorým nemuselo páčiť tak
v minulosti ako aj dnes. Od mladých
rokov ostal verný jednej politickej
orientácii, reprezentovanej Komunistickou stranou Slovenska. Stále je
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dvojročnej roľníckej škole v Pruskom
a v roku 1964 si diaľkovo spravil
maturitu na SPTŠ v Trnave. Do spoločenského diania v obci sa začal aktívnejšie zapájať od roku 1960, kedy
bol zvolený za poslanca vtedajšieho
MNV (Miestneho národného výboru).
Jeho politická kariéra začala v roku
1954, kedy bol prijatý za kandidáta
komunistickej strany a o rok neskôr
sa stal jej členom. Vstúpil tam s presvedčením, že chce tejto spoločnosti pomáhať a nie ťažiť z nej výhody.
Tohto kréda sa drží dodnes. Zo strany
nevystúpil ani v prelomovom roku
1989 a jej členom je dodnes, takže
tento rok je to už okrúhla šesťdesiatka
so straníckou legitimáciou bez prezliekania politického dresu. Nemusíme
súhlasiť s ľavicovou politikou, ale je
úctyhodný pevný názor a osobnostná
vyrovnanosť Vojtecha Dolinského,
ktorý si nielenže za svojím názorom
stojí, ale reálne sa snaží aj podľa neho
žiť. Je presvedčený o potrebe poctivej
práce a života pre blaho ostatných.

Jeho názorové postoje sú jasné
a jednoznačné

Podľa Vojtecha Dolinského sa medzi
ľudské vzťahy z roka na rok viac
a viac odcudzujú. „Ľudia sa uzatvárajú do svojho súkromia bez záujmu
o veci verejné, hoci tie sa ich bytostne dotýkajú. Častokrát si neuvedomujú že to, ako bude vyzerať život
v obci závisí len od nich. Poriadok,
čistotu, pomoc biednejším, pomoc
rôznym spoločenským organizáciám, ktorých poslaním je predovšetkým blaho vlastnej dediny v najrôznejších podobách, či už je to práca
s mládežou, ale i akákoľvek činnosť,
ktorá sa v obci rozvíja, je vecou nás
všetkých. Voľakedy boli cesty prašné,
no každú sobotu vyšli ľudia na ulicu, pozametali si pred domami a vyzbierali všetko smetie. Voľakedy bola
naša dedina chudobnejšia a nároky
ľudí omnoho skromnejšie ale dedina
bola omnoho veselšia a družnejšia.
Ľudia na dedine viac spievali, viac

sa rozprávali a pomáhali si navzájom nezištne. Dnes je samozrejme
štát postavený na individualite, na
možnostiach zarobiť veľké peniaze
a užívať ich podľa slobodnej vôle. Za
demokraciou sa skrývajú práve tieto
dva atribúty. Stále viac však chýba
pocit zodpovednosti, strácajú sa skutočné duchovné hodnoty, ku ktorým
patrí aj pocit spolupatričnosti, ochota a vôľa pomáhať iným. Mladých
ľudí a dôchodcov som vždy považoval za tých, ktorým musí obec najviac
pomáhať.
Po roku 1989 bolo chybou, že to,
čo bolo v spoločenskom živote dobré
a prospešné sa nezachovalo. Mrzí ma,
že stranícki funkcionári, ktorí v starých časoch robili zle sa popchali po
revolúcii na najvýnosnejšie miesta
a dnes v plnej miere využívajú výhody
z ktorých vyťažili. Ak sa nevytvorí sociálne spravodlivejší systém a nemusí
to byť samozrejme návrat k socializmu, svetu budú vládnuť peniaze a tie
robia celé zlo na svete.“
V mene občanov našej obce
i prostredníctvom kráľovských
zvestí prajeme pánovi Vojtechovi
Dolinskému do ďalšieho života
zdravie, aby sa mohol ešte dlhé
roky tešiť v kruhu svojej rodiny
radostiam každodenného života,
ktoré mu iste prinášajú aj jeho
štyria vnuci (traja vnuci a jedna
vnučka). Aby si ešte dlhé roky
mohol užívať svoju futbalovú vášeň, aj vďaka ktorej futbalový
šport v našej obci prekvitá.
Miroslav Daniš
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Pri výkone sobášiaceho

Ako futbalista pôsobil Vojtech Dolinský na poste brankára

Michal Konečný

Zaslúžené občerstvenie po brigáde.
trošku pripomína idylickú dedinu,
ktorej chýbajú snáď už iba hory.
Naša dedina si stále zachováva typický vidiecky vzhľad, historicky a aj
prírodne unikátny. My okolo tohto
krásna chodíme a hľadíme naň, akoby to bola samozrejmosť. Nevšímame si ako sa postupne strácajú stromy, ako dlho trvá, kým ich nahradia
mladé, alebo ako sady v záhradách
ustupujú výstavbe rodinných domov.
Odpadky, ukrývajúce sa pod listami vykúkajú na nás najmä na jeseň
a v zime a my sa modlíme, aby ich čo
najskôr prikryl sneh a dovolil nám
byť zase chvíľku slepí a naivní.
Neuváženým
poľnohospodárstvom sa nám pred očami strácajú
poľné cesty, na ktorých sme sa ako
malí chlapci a dievčatá naháňali na
bicykloch našich starých rodičov. Ako
z polí miznú jarabice, prepelice, v rieke je stále menej rýb, chrústy už nelietajú každé leto a nebzučia nám okolo
uší. Nehniezdia tu už vtáky, ktoré sme
obdivovali v minulosti. Videl niekto
z Vás v posledných rokov dudka? Nádherného vtáka, ktorý pre svoj život
vyhľadáva pokojné prostredie teplých
lužných lesov a kríkov. Stretol niekto
okrem poľovníkov na potulkách po
chotári srnku, či zbadal z diaľky líšku?
Ešte si pamätám na historky môjho
deda o diviakoch v kráľovskom háji.
Dnes niet po nich ani chýru.
Čo tu takýmto spôsobom zanecháme našim deťom a vnúčatám
a aké príbehy im budeme po večeroch rozprávať my? Úcta k okolitému
prostrediu, k prírode ale i v rámci
ľudského spoločenstva je aktuálne na

bode mrazu a pokiaľ sa to nezmení,
a nepodarí sa nám zobudiť v deťoch
zvedavosť o chrobáky, motýle, vážky a ryby, vtáky či poľovnú zver, tak
typická dedinská sedliacka krajina
nemá budúcnosť. Pritom máme toľko čo ponúknuť.
Aj toto sú motívy, prečo som sa
rozhodol za pomoci mnohých ďalších
zostaviť tabule Náučného chodníka
v okolí riečky Čierna voda. Pôvodný
nápad vznikol v hlave Ivana Petríka
a mal byť situovaný do lesíka na Sigotke, avšak trochu som ho pozmenil
a vytiahol viac na oči. Vďaka sponzorom (Región Senec, Nadácia Pontis,
Telekom), bývalému starostovi p. Koišovi a za pomoci firiem p. Koiša, Sinexu, občianskemu združeniu Včela
a pomoci p. Gréczerovej a Glončákovej
sa nám podarilo za približne 6 mesiacov vyrobiť a osadiť 6 informačných
tabúľ, venovaných Žitnému ostrovu
a rieke Čierna voda, lužným lesom,
stromom, bylinám, vtákom, cicavcom,
a to s dôrazom na praktické informácie,
liečivé vlastnosti a dobrú využiteľnosť
informácií v každodennom živote. Nechcem zabudnúť poďakovať všetkým,
ktorý tento nápad podporovali a držali
nám palce. Taktiež napr. p. Galovičovi zo Senca, zanietenému fotografovi
rýb pod hladinou, ktorý mi poskytol fotografie bez nároku na honorár,
keďže ako povedal, sú na dobrú vec.
A mnohým iným, ktorých som oslovil
a poskytli fotografie zo svojich súkromných archívov. Nakoniec ešte spomeniem môjho kamaráta a spolužiaka
Michala Baláža, ktorý ma ako zoológ
na počiatku tvorby projektu usmernil.

Kráľovské zvesti 1-2/2015

Na jar 2014 sme sa s partiou kamarátov, spolu s našimi deťmi (menovite Petríkovci, Rókovci, Dobošovci,
Šimonekovci, Nešťákovci a rodina
Konečných, ďalej jednotlivci Marián
Stanislav, Miloš Gašpar) rozhodli
v našej obci niečo zmeniť. Plní nadšenia sme zorganizovali brigádu
a v jednu krásnu a chladnú sobotu
sme sa pustili do čistenia Sigotky
a okolia Očka. Nakoniec sa nám v ten
deň tak darilo, že sme sa prešli aj cez
Krmeš a vyzbierali odpadky v okolí kaplnky, priľahlom parku, v okolí
krmešskej časti hlavnej cesty, krmešskej zástavky a cesty na Récu. Celkovo sme naplnili 5 prívesných vozíkov
rôzneho odpadu, ktorým sme za pomoci p. Koiša a p. Žemličku doslova
preplnili kontajner pri obecnom úrade. Po štyroch hodinách na čerstvom
vzduchu sme všetci vyhladli natoľko,
že sme si po skončení brigády urobili
na ihrisku piknik, kde nám manželky
priniesli teplú kapustnicu, ktorá bola
zaslúženou odmenou. A práve tu sa
zrodil ďalší nápad: vysadiť v okolí
jazera mladé stromy a tiež navrhnúť
obci vybudovanie náučného chodníka. Výsadbu vŕb bielych v okolí Očka
a na Sigotke a dvoch platanov pri starom barokovom moste sme sa rozhodli uskutočniť najmä pre stále horší stav starších drevín v obci. Starnúce topole, ktoré za pár rokov doslúžia
sú jasným signálom, že je vhodný čas
na mladé stromy, ktoré by ich mohli
nahradiť a zároveň zachovať typický
zelený ráz našej dediny. Asi o mesiac
sme kúpili a vysadili 60 ks vŕb bielych, avšak ako s odstupom času vidíme, z rôznych dôvodov, najmä kvôli
letnému suchu a zásahom ľudí, prežilo tento prvý rok iba zopár kusov.
Už na začiatku sme vedeli, že
hlavným cieľom vzniku náučného
chodníka by malo byť vzdelávanie
a výchova mladých ľudí, poučenie
pre starších a u všetkých vzbudiť trochu úcty k prírode okolo nás.
Naša dedina je jedinečná, cítiť
z nej “genius loci”, špecifickú históriu
s typickou zeleňou uprostred, priamo
v srdci. Možno to tak vždy nebolo, ale
takto si ju pamätá už niekoľko generácií. Preteká ňou rieka, čo jej dodáva
svojský ráz a pri nezaujatom pohľade

Život okolo nás

Výstavba náučného chodníka

7

Život okolo nás
Kráľovské zvesti 1-2/2015

8

Výstavba náučného chodníka nebola
jednoduchá, v počiatkoch bolo treba
zosumarizovať texty k jednotlivých
položkám, najťažšie však bolo dostať
sa k dostatočne kvalitným obrázkom
a fotografiám a internet ako zdroj často
zlyhal. Nasledovali grafické návrhy tabúľ, komunikácia a pripomienkovanie
a nakoniec samotná výroba konštrukcií, UV fólií s popiskami a ich osadenie
za pomoci zamestnancov obce.
Dať dokopy čo i len takýto malý projekt bolo relatívne náročné, avšak už teraz nosím v hlave myšlienku na rozšírenie chodníka napr. smerom popri rieke
ku kúpalisku. V rámci jeho novej časti
by sme sa venovali praktickým ukážkam, ktoré by viedli k lepšiemu spoznaniu prírody okolo nás, napr. tvarom stôp
zvierat, siluetám dravcov v letku, perám
vtákov, pôvodným ovocným odrodám
stromov v starých záhradách, či praktickej ochrane živočíchov v zimnom
období. Rovnako uvažujem nad vytvorením podobného náučného chodníka
zameraného na históriu obce v okolí
cyklotrasy od kostola k starému barokovému mostu. Dúfam, že sa mi pre tento
zámer podarí získať najmä odborníkov,
bez pomoci ktorých by to nešlo prof.
M. Daniša a Mgr. M. Čaputu. V rámci
historického chodníka by sme sa mohli
venovať témam ako rímske, germánske a staroslovanské osídlenie v našom
regióne, Kráľová v rannom stredoveku, kráľovskému kaštielu a Pálffyovskej
rodine, obdobiu svetových vojen a tiež
pohnutým časom rokov 1968, 1989 až
po súčasnosť.
Dúfam, že sa nájde v dedine dosť
nadšencov na realizáciu týchto plánov, samozrejme bez podpory obce to
nepôjde. Hlavným cieľom však stále
zostáva, aby sa nám podarilo vychovať
mladých ľudí s citom pre prírodu a zachovať aspoň zvyšky dedičstva našich
predkov. Držme si palce.

Košice 2015

Deň detí

Na karnevale

2014/2015

Nuž, ďalší školský rok máme za sebou. Deti si užívajú vytúžené prázdniny, učitelia dovolenku... Nezostáva nám iné, ako zhodnotiť uplynulé
obdobie a oboznámiť čitateľov s výchovno – vyučovacími výsledkami
práce na našej škole.
V školskom roku 2014/2015 navštevovalo Základnú školu v Kráľovej pri Senci 220 žiakov. O ich
výchovu a vzdelávanie sa staralo 15
pedagógov, 3 vychovávatelia a 2 kňazi. V školskom klube detí trávilo čas
87 žiakov.
Čo sa týka správania, pedagogická
rada pri hodnotení žiakov pristúpila
v tomto roku žiaľ k zníženiu známok
zo správania dvom žiakom na stupeň
2 za arogantné správanie, za hrubé porušenie školského poriadku a za neplnenie si povinností a dvom žiakom na
stupeň 4 za neospravedlnené hodiny,
drzé a arogantné správanie, za závažné
porušenie školského poriadku a opakovanú nepripravenosť na vyučovanie.
Dochádzka v tomto školskom
roku vyzerá v štatistických číslach
nasledovne: žiaci vymeškali celkovo 16 322 ospravedlnených hodín,
čo je 81,61 hodín na jedného žiaka.
Neospravedlnených hodín bolo 205,
čo je 1,025 na jedného žiaka. V porovnaní s minulým školským rokom
sa počet vymeškaných hodín zvýšil
o 2 265, priemer na jedného žiaka
o 12,13 hodín.
Počas celého školského roka nevymeškala ani jednu hodinu žiačka 4.
ročníka Rebeka Poórová, ktorej bola
udelená pochvala a knižná odmena.

I.A Evka Antašová, Oliver Daniš,
Matúš Guldan, LilianaJarášová, Martinka Konečná, Kristínka Kušnierová,
Dávid Linduška, Laura Rumanová,
Terezka Szikhartová, Lucka Šuplatová, Nelka Takáčová
I.B Samko Črep, Simonka Dekýšová,
Simonka Fábryová, Danko Naď, Šimon
Nešťák, Paľko Režucha, Nikolas Róka,
Katka Šuplatová, Viktória Žáková
II. Timea Áčová, Filip Barbora,
Tomáš Englárt, Michaela Gavlasová,

III.A Sofia Dobošová, Zuzka Filipovičová, Michal Glončák, Miriam
Némethová, Veronika Róková, Anna
Szikhartová, Veronika Štiglicová, Timotej Turáni, Terezka Vozárová
III.B Matej Čirka, Dominika Dekýšová, Ninka Smorádková, Terezka
Holcsíková, Romanka Súkeníková
IV. Tomáš Bubeník, Ondrej Čirka,
Dávid Daniš, Zoran Filipovič,Kristína
Heringešová, Simonka Koišová, Johanka
Konečná, Hanka Kubovčáková,Barborka Moncoľová, Michaela Sláviková,Filip
Szikhart, Šimon Šebok, Pavol Vyletel

ka Máthéová, Alexandra Kocsisová,
Roman Koiš, Samuel Šebok, Veronika
Benčuriková, Bronislava Szikhartová,
Erik Šupčík. Blahoželáme!
Okrem spomenutých žiakov patrí
poďakovanie všetkým tým, ktorí sa
akoukoľvek aktivitou pričinili o reprezentáciu našej školy a prispeli k šíreniu dobrého mena.
Z pravidelných aktivít vyberáme...

Mladý chovateľ a pestovateľ, Beh
zdravia, Pasovačka prvákov, dopravné ihrisko, Strašiáda, plavecký výcvik,
Mikuláš, karneval, lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, korčuľovanie v Hamuliakove, návšteva miestnej ľudovej
knižnice, turistika v Malých Karpatoch, škola v prírode, Deň matiek, Deň
detí, školské exkurzie, zber papiera...

V. Hana Antašová, Nina Bachárová, Sára Dovhunová, Dominik Gavlas, Natália Mrázová, Viktor Szimeth,
RamonaTengeriová, Lucia Tóthová
VI. Katarína Glončáková, SarahKotercová, Natália Stranovská
VII. Adriana Hanajíková, Monika Koišová, Ema Konečná, Veronika
Máthéová
VIII. Soňa Augustovičová, Andrea
Beňková, Martina Beňková, Natália
Fábryová, Alexandra Kocsisová, Samuel Šebok, Dominika Turániová
IX. Natália Benovičová, Bronislava Szikhartová, Erik Šupčík
Neprospeli 7 žiaci, z ktorých 1
bude opakovať ročník a 6 žiakov čakajú v auguste opravné skúšky.
Vedomostné súťaže, olympiády, športové aktivity

Počas celého školského roka sa žiaci zapájali do rôznych predmetových
olympiád, súťaží a aktivít. Tí, ktorí
sa najaktívnejšie zúčastňovali spomínaných podujatí, boli odmenení
knihami od rodičovského združenia.
Patria medzi nich: Nina Bachárová,
Viktor Szimeth, Boris Botka, Daniela
Keveždová, Monika Koišová, Veroni-

Na záver svojho príspevku by som
rada poďakovala všetkým kolegom
a pracovníkom školy za vynaložené
úsilie pri formovaní našich detí, za
svedomité a zodpovedné vykonávanie
ich psychicky náročnej práce a individuálny prístup ku každému dieťaťu.
Ďakujem výboru rodičovského združenia za aktívnu prácu počas roka a finančnú pomoc škole. Moje poďakovanie patrí vedeniu obce Kráľová pri
Senci za dobrú spoluprácu a všetkým ,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli
k zveľadeniu našej školy.
Darina Deáková, riaditeľka školy
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Výborný prospech dosiahli podľa
tried títo žiaci:

Magdaléna Charvátová, Yvette Juričeková, Lukáš Kopecký, Peter Maršalík,
Alexandra Packová, Oliver Szimeth,
Ester Szimethová, Aneta Šmidovičová,
Marek Topoľský

Život okolo nás

Bilancujeme školský rok
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Naši najmenší pod krídlami Materskej školy
Dlhé roky pre účely Materskej školy sa využívali priestory terajšieho Obecného klubu. „Nová“ materská škola
otvorila svoje brány v roku 1989 ako dvojtriedka s veľkými priestrannými triedami, spálňami a ďalšími úžitkovými
miestnosťami. Roky jej však pribúdajú a potrebuje čím ďalej
tým viac opráv a úprav.
V poslednom období sa obec Kráľová pri Senci stala
vyhľadávanou lokalitou pre dobrú polohu blízko Senca aj
Bratislavy a tak nieto divu, že sa z roka na rok rozrastá.
V peknom a pokojnom prostredí tu našlo svoj domov veľa
mladých rodín s deťmi a naša škôlka už nebola schopná vyhovieť záujmu o umiestnenie detí.
V roku 2010 bola teda pristavaná ďalšia trieda, ale podľa
evidencie narodených detí bolo zrejmé, že aj to je málo a tak
sa hľadalo riešenie. Provizórne riešenie sa našlo v otvorení
triedy na šk. rok 2013/2014 v upravených priestoroch obecného klubu. To sa stretlo samozrejme s nevôľou občanov,
ktorým práve tieto priestory chýbali na organizovanie rôznych spoločenských akcií v obci. Všetci však uznali, že riešenie je skutočne dočasné, lebo sa začalo s výstavbou štvrtej
triedy v rámci areálu MŠ. Tá otvorila svoje brány v septembri 2014.

V súčasnosti je teda naša Materská škola už veľká dospelá dáma so štyrmi triedami: „motýliková, ježková, levíková
a medvedíková“ s kapacitou 85 detí. Vedie ju 13 členný kolektív na čele s pani riaditeľkou Ivetkou Skalskou.
Okrem týchto zmien sa naša škôlka môže pochváliť
množstvom rôznych akcií. Tak ako každoročne i v tomto
školskom roku sme navštívili dopravné ihrisko v Galante,
kde si deti mohli vyskúšať, aké to je, keď ich rodičia musia
dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Mali tam veľa dopravných značiek vrátane svetelnej križovatky, železničného
priecestia a dostatok bicyklov, trojkoliek a odrážadiel.
Keďže prepravovať taký vysoký počet detí je náročné,
využívame počas roka ponuku rôznych divadiel, ktoré prichádzajú s predstaveniami priamo k nám. A tak deti mohli
v pohodlí škôlky vidieť predstavenia: Janko Hraško, Škriatok
Piatok, Stratená rukavička, Hana Motana, Kruhová show či
operu deťom – Nápoj lásky. V Senci boli deti na predstavení základnej umeleckej školy pod vedením p. Madarásovej.
Detský umelci vystúpili s programom Adventný kalendár.

Materská škola využíva aj ponuku klubu Delfín v Senci na plavecké kurzy. Pre veľký záujem sme dali jesenný aj
jarný turnus, každý v počte 16 detí. V zimnom období si
deti vypočuli prednášku s doktorkou o zdraví, chorobe ale
aj úrazoch. Predškoláci navštívili základnú školu, aby boli
smelší pri zápise do prvého ročníka.V rámci dobrej spolupráce s dobrovoľným hasičským zborom aj tento rok prišli medzi naše deti, pripravili im súťaž, ale aj porozprávali
a ukázali niečo z ich práce.

Aktuálne sme k ročným obdobiam zaradili aj tento školský rok obľúbené akcie: Na jeseň to bolo TEKVIČKOVÉ
POPOLUDNIE, kde si deti s rodičmi alebo starými rodičmi
vyrezávali tekvice a prežili tak spoločne pekné chvíle. V zime
bol v škôlke MIKULÁŠ. Pre deti to bol veľmi silný zážitok,
keď dostali odmenu v podobe mikulášskeho balíčka ale i „vianočné“ nové hračky do tried. Obľúbený je i KARNEVAL, kde
sa každý rád predvádza v krásnych, niekedy aj hrôzostrašných
maskách. Na jar to boli už tradičné TVORIVÉ DIELNE. Tu si
deti s rodičmi vyrábali rôzne kraslice a ozdoby k veľkej noci.
V lete to bolo SÚŤAŽIVÉ POPOLUDNIE ku dňu detí a dňu
otcov. Učiteľky vymysleli rôzne zaujímavé disciplíny, v ktorých spolupracuje rodič s dieťaťom a nás teší, že sa zúčastňuje
na tejto akcii veľa oteckov.
Okrem týchto akcií treba spomenúť aj Deň matiek v obci,
kde sa deti predviedli pekným programom, aby vzdali úctu
všetkým mamám. Už 12 rokov organizujeme aj školu v prírode. V júni tohto roku sa zúčastnilo v Senici 26 detí. Niektorí rodičia zase využili možnosť zúčastniť sa 3 dňového
výletu rodičov s deťmi v Jedľových Kostoľanoch.
Každý rok vypravíme „do veľkého sveta“ predškolákov.
Tento rok ich bolo doposiaľ najviac, až 27. Na rozlúčku sme im
zorganizovali pyžamovú párty s nočným hľadaním pokladu,
spolu s rodičmi sa deti rozlúčili s materskou školou pekným
programom. Deti nám zaspievali: Milé pani učiteľky, nemusíte
plakať, budúci rok iné deti budú v triede skákať...
A tak to ide rok čo rok. Čakáme tu v septembri na vás,
milé deti. Celý kolektív MŠ Vám praje pekné prázdniny, dovolenky a veľa, veľa zážitkov!
Na záver by sme sa v mene detí chceli poďakovať všetkým, ktorí využili možnosť darovať 2% z dane v prospech
nášho občianskeho združenia Jahôdka.
Beata Tvarušková

Z činnosti dobrovoľných hasičov

Dobrovoľní hasiči v Kráľovej pri Senci krédo: „Blížnemu na pomoc, Bohu na slávu“ ponímajú veľmi seriózne
a považujú ho aj za vyjadrenie poslania všetkých dobrovoľných hasičov. Každým rokom sa členovia našej dobrovoľnej
organizácie zúčastňujú základného výcviku, ktorý organizuje HaZZ v Pezinku a tým si zvyšujú svoju profesionálnu
úroveň a kvalifikáciu.
V januári tohto roku sme v spolupráci s Miestnym spolkom červeného kríža zorganizovali školenie, zamerané na
poskytovanie prvej pomoci. Pani lektorka Mgr. Horáková
nás niekoľko hodín školila a na záver sme sa zapotili pri testoch a praktickej ukážke masáže srdca. Úspešne absolvovalo
toto školenie 15 našich členov.
Vo februári sme sa tešili z Hasičskej zábavy, ktorá mala výbornú atmosféru. Za čaro a krásu, ktoré vládlo v sále patrí obrovská vďaka Alenke a jej Bella Biance. Už tradične a hasičsky
sa o vynikajúcu stravu postarala naša členka, Olinka Čaplová.
Vďaka skvelej hudobnej skupine Rigo Band bol parket neustále
plný a harmonikár Martin nás zase všetkých rozospieval. Dúfame, že sa všetci dobre bavili a prídu znova. Chceli by sme to-

uto cestou poďakovať aj všetkým sponzorom a členom, ktorí
prispeli do bohatej tomboly. Finančný výťažok bude použitý na
nákup prilieb a opaskov pre detské družstvo. Veľká vďaka patrí
aj p. Tomášovi Szalayovi, ktorý nám daroval Elektrocentrálu.
V mesiaci marec sa uskutočnila výročná členská schôdza. Tu sme zhodnotili činnosť našej DHZ za uplynulé obdobie. Zúčastnili sa jej aj nový pán starosta JUDr. D. Šebok,
riaditeľ HaZZ Ing. Moťovský, riaditeľ OV DPO Galanta p.
Tóth, člen predsedníctva OV DPO Galanta p. Kováč, člen
OV DPO Šaľa p. Antalec a predsedníčka MsČK p. Koišová. Otvorenie schôdze patrilo našim mladým hasičom, ktorí pripravili krátky kultúrny program. Nasledovali správy
o činnosti, hospodárení, technike ale aj plán práce a diskusia. V diskusii vystúpil riaditeľ HaZZ Ing. Moťovský a zagratuloval starostovi k takémuto dobrému zboru. Pochválil jeho
činnosť a poprial veľa úspechov do ďalšej spolupráce. Do
diskusie sa prihlásil aj pán starosta, ktorý prisľúbil pomoc
a úzku spoluprácu s DHZ. Tak isto sa do diskusie zapojili aj
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ostatní hostia, ktorí poďakovali za pozvanie a spoluprácu.
Výročná členská schôdza končila slávnostnou večerou, po
ktorej sa ešte dlho debatovalo.
V tomto mesiaci sa zúčastnili naši najmladší hasiči prvej
súťaže, a to branného preteku v Malinove. Zo súťaže sme
odchádzali troška sklamaní, lebo ani jedna z troch hliadok
nesiahla na medaile.
Tento rok je pre našu organizáciu významný aj z hľadiska rozšírenia jej technického parku. Hasičské auto Iveco Daily, ktoré sme mali zapožičané na 5 rokov, prechádza
do majetku obce a dostali sme aj nové evidenčné číslo –
SC044DC.
V apríli niektorí naši členovia absolvovali školenie preventívnych skupín a následne sme vykonali aj preventívne prehliadky.
Z DHZ Gáň prišla pozvánka na súťaž pre našich mladých
hasičov. Doobeda bol branný pretek a poobede hasičský útok.
Naši sa pripravili a zodpovedne súťažili. V brannom preteku

Život okolo nás

Blížnemu na pomoc, Bohu na slávu!
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súťažili 3 hliadky a jedna z nich bola druhá. V hasičskom útoku vybojovali 2 miesto. Toto krásne podujatie sme ukončili
spoločným posedením na zmrzline.
Prvý máj ako sviatok práce sme my skutočne oslávili prácou. Vyzbierali sme odpadky od hasičovne až po križovatku
do Kostolnej. To, že sme tam našli rôzne „veci“ zarazilo aj
nás. Boli by sme radi, keby naši občania nevyhadzovali odpadky hocikde, ale dávali ich na miesta, na to určené.
Prvého mája sa predsedníčka a tajomníčka našej DHZ
zúčastnili na oslavách 130. výročia založenia DHZ Veľké Úľany. Slávnostným sprievodom sme sa presunuli do kostola na
svätú omšu, následne na odovzdávanie ocenení a repasovanej
hasičskej Tatry, ktorú im odovzdal minister R. Kaliňák. Potom nasledovalo spoločné pohostenie.
3. mája sme sa v Kostole sv. Jána Krstiteľa zúčastnili na
slávnostnej svätej omši, venovanej sviatku sv. Floriána - patróna hasičov. Po omši naši členovia v sprievode so zástavami
prešli k soche sv. Floriána a tam si spoločne uctili pamiatku všetkých hasičov položením venca a zapálením sviečok.
V máji boli ešta naši mladí hasiči na súťaži v Šenkviciach.
Súťažili v hasičskej štafete a útoku. Darilo sa im a po sčítaní
dosiahnutých časov, nakoniec obsadili druhé miesto.
29. mája sme boli na návšteve materskej školy. Tak ako
po iné roky, urobili sme im prednášku a potom sme im vyhlásili simulovaný poplach, pri ktorom museli rýchle opustiť
škôlku a prísť na ihrisko, kde ich už čakalo hasičské auto,
ručná striekačka ako i prekážkové dráhy. Nakoniec si vyskúšali striekanie z hasičského auta. Odovzdali sme im darčeky,
ktoré sme im pri príležitosti MDD priniesli a oni nám za to,
že sme medzi nich prišli, urobili krásny obraz s hasičskou
tematikou.
V nedeľu 31. mája sa konali obecné oslavy MDD na
tréningovom ihrisku. Naši členovia tam prišli s hasičským
autom a pre deti pripravili rôzne súťaže, za ktoré potom
dostávali sladkosti a pečiatky. Mohli si vyskúšať aj opasky,
prilby a prezrieť si hasičské auto zvnútra. Na záver sme pustili striekačku a niektoré deti sa aj osviežili.

6. júna sme boli na územnom kole previerok pripravenosti DHZ. Ženské družstvo zvíťazilo a postúpilo na krajské kolo.
Muži skončili na treťom mieste. Už o týždeň, v sobotu, sme
boli nápomocní pri organizovaní cyklistických pretekov a odtiaľ sme šli na pohárovú súťaž do Pezinka. V nedeľu sme prežili
krásny deň v Čuňove s deťmi pracovníkov firmy Auto Impex,
pre ktorých sme robili rôzne súťaže. Podvečer sme mali spoločný tréning mužov aj žien.
O týždeň neskôr bol víkend opäť náročný. Ženské družstvo sa zúčastnilo krajského kola v Podunajských Biskupiciach. Bolo úžasné vidieť na výsledkovej listine aj erb našej
obce. Toto kolo sme vyhrali a postúpili na Majstrovstvá Slovenska DHZ, ktoré sa koná v Turanoch, 12.7.2015. Srdečne
všetkým blahoželáme a sme radi, že naša DHZ bude reprezentovať našu obec, okres ale aj kraj na tomto najvyššom
fóre.
Z Podunajských Biskupíc sme cestovali na pohárovú
súťaž do Zálesia, kde ženy opäť vyhrali a muži boli štvrtí.
Zo Zálesia sme sa ešte presunuli na ďalšiu pohárovú súťaž
do Dolných Janíkov. Tu súťažilo už len mužské družstvo ale
svoj útok nakoniec nedokončili. 28. júna sa uskutočnila súťaž mladých hasičov vo Dvorníkoch, ktorej sa zúčastnili aj
naši a obsadili krásne, druhé miesto.
Popri všetkých týchto aktivitách nezabúdame ani na
úpravu okolia a interiér zbrojnice, či údržbu techniky.
V rámci zvyšovania vybavenosti materiálom a výzbrojou,
sme zakúpili saciu hadicu a kompletnú sadu hadíc ako
i rozdeľovač.
Za to, že môže naša DHZ vyvíjať takúto bohatú a rôznorodú činnosť, ďakujeme predovšetkým našim členom, ktorí
obetujú svoj čas, pohodlie a často krát aj nemalé financie
ba niekedy aj svoje zdravie. Poďakovanie preto patrí aj ich
rodinám, ktorí tento ich koníček tolerujú a podporujú nás.
Ďakujeme aj pánovi starostovi a obecnému úradu za
podporu , ale hlavne všetkým našim sponzorom a priaznivcom, ktorí nám fandia.
Viera Gašparová

Rybárske preteky 2015
Je správne, prospešné a užitočné ak ľudia chcú a vedia využívať danosti prírody na šport a súťaženie. Najmä
keď u účastníkov podujatia, ale aj u divákov vzbudzujú pozitívne a prirodzené vlastnosti človeka a obohacujú jeho ducha. Takýmto podujatím v našej obci sú aj
rybárske preteky, ktoré rozvíjajú zručnosť a šikovnosť

ľudí a sú záujmovou činnosťou mnohých z nás. Tí, ktorí
vyznávajú tento druh „koníčka“ sú milovníkmi prírody
a majú prevažne zásadu „chyť a pusť“.
V našej peknej a utešenej obci, ktorej prírodnú podobu
sme dostali ako dar od Boha tým, že jej stredom preteká
síce neveľká, ale svojim spôsobom pozoruhodná riečka.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj na rok 2015
bolo snahou výboru Jednoty dôchodcov Kráľová pri Senci
pripraviť pre svojich členov rôzne kultúrne a spoločenské
podujatia, pričom sme sa zamerali najmä na tie oblasti,
ktoré mnohých členov svojim obsahom a náplňou oslovili
už v minulosti. Nasvedčoval tomu aj pomerne vysoký záujem o účasť na nich.
Zahájenie činnosti
v roku 2015 sme začali zvesela, Fašiangovou zábavou, ktorá sa
stretla v radoch členov
organizácie s veľkým
záujmom. Do tanca
nám hrala hudba pod
taktovkou p. Kadleca
pri ktorej bolo ozaj
veselo. Spoločnú večeru pripravili členky výboru a bohatú
tombolu sme mali aj
vďaka štedrým miestnym sponzorom.
O tom, že seniori v našej obci majú veľký záujem
o činnosť základnej organizácie svedčí bohatá účasť na
výročnej schôdzi, ktorá sa uskutočnila v mesiaci marec.
Medzi hosťami sme privítali starostu obce p. JUDr. Dušana Šeboka a predsedu Okresnej organizácie JDS v Senci
p. Jána Szekelyho, ktorí svojim vystúpením a odpoveďami
na početné otázky členov prispeli k väčšej informovanosti

Umiestnenie súťažiacich bolo nasledovné:
kategória dievčatá:
1. miesto
Radka Čechovičová
21 bodov
2. miesto
Miška Rumanová
9 bodov

kategória chlapci:
1. miesto – Samuel Špergl 130 bodov
kategória muži:
1. miesto – Karol Bednárik 82 bodov
Absolútnym víťazom sa stal s číslom 18 Gábor Vincze, ktorý dosiahol 219 bodov.
Preteky organizačne riadili a vyhodnocovali členovia
Miestnej rybárskej organizácie v Senci na čele s pánom
Dimitrovom, za čo im srdečne ďakujeme.
K úspešnému priebehu pretekov prispelo aj ako na
objednávku teplé a slnečné počasie.
Príjemným obohatením celého podujatia bolo občerstvenie, pripravené rodičmi detí zo ZRPŠ pri Základnej
škole v Kráľovej pri Senci. Pečené ryby, chutná cigánska, nealkoholické nápoje i orosené pivo prispeli k dobrej nálade a pohode účastníkov akcie počas celého pekného a príjemného dňa. Jeho zavŕšením bola diskotéka,
ktorú ocenila najmä mládež.
Ďakujeme všetkým pretekárom, divákom, organizátorom a už teraz sa tešíme na Rybárske preteky v roku
2016. Takže dovidenia o rok.
Tibor Filipovič
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V posledných rokoch ju využívame aj na súťaženie v rybolove. Rybárske preteky sa stali u nás peknou a už trvalou
tradíciou. Tešíme sa, že aj nové vedenie obce zachovalo
tento pekný zvyk. Veď pohľad na skupinu ľudí, sediacich
na brehu Čiernej vody s upretými očami na jej hladinu
a tešiacich sa i z malého úspechu, je tou najkrajšou odmenou pre divákov, sledujúcich ich činnosť a radosť, ak sa
dostaví úspech. Táto obdivuhodná a milá zábava sa v našej
obci stala záľubou detí, mládeže i dospelých.
S rybárskymi prútmi sa postavilo k vode v sobotu 6. júna
2015 celkom 36 účastníkov – súťažiacich. Boli rozdelení
do kategórií dievčatá, chlapci a dospelí. Okrem radosti so
zápolenia súťažili o ceny, súvisiace s rybárskou činnosťou
a záľubou. Ceny venovala spoločnosť „Ruka hore“ - Aleš
Varga (tričká a mikiny s rybárskou tematikou) a obec Kráľová pri Senci (rybársky prút, naviják, prút – bič, podberák
a hlavnú cenu : box na rybárske potreby a pomôcky).

vo všetkých dotknutých oblastiach, ktoré boli predmetom
záujmu.
Činnosť organizácie za trojročné obdobie zhodnotil
predseda ZO. Vo svojom príhovore vyzdvihol záujem členov
o všetky druhy organizovaných podujatí. Sú to každoročne
organizované návštevy výstav pre záhradkárov v Trenčíne,
viaceré divadelné predstavenia rôznych žánrov v divadle
Jána Palárika v Trnave. Veľký záujem
a bohatú účasť členov
sme zaznamenali pri
organizovaní rôznych
zájazdov za účelom
zblíženia sa s históriou napr. na zámky
v Buchloviciach, vo
Valticiach a v Mikulove. Veľkej obľube
sa tešia aj zájazdy na
rôzne jarmoky, napr.
v Hlohovci.
Záverom vyslovujeme poďakovanie
starostovi obce (aj predchádzajúcemu) ako aj poslancom
obecného zastupiteľstva za poskytnutie finančnej dotácie
na činnosť základnej organizácie. Bez poskytnutia finančných prostriedkov by sme mohli organizovať jednotlivé
kultúrne a spoločenské podujatia v oveľa menšom rozsahu.
V. Gulár

Život okolo nás

Z činnosti miestnej organizácie
Jednoty dôchodcov
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Starí páni opäť na parkete
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V tomto roku sa 17. januára uskutočnil už 4. ročník
tanečnej zábavy „Starých pánov MŠK“. Po dvoch ročníkoch, ktoré sa uskutočnili v obecnom klube v Kráľovej
pri Senci a treťom v kultúrnom dome v Hurbanovej Vsi,
sme sa z kapacitných dôvodov vybrali opäť na hosťovanie, do sály Elektrovodu Senec.
To, čo už tradične na zábave nemeníme, sú dobré
zvyky, takže opäť bola každá dáma osobne privítaná
ružou a usadená k stolu zohratým kolektívom obsluhy
(Deáková Lenka, Bobríková Daniela, Vrbovská Kvetka,
Horváthová Diana, Šípošová Iveta a Deák Samuel). Pri
stole ich ako vždy čakalo milé prekvapenie v podobe malej čokoládovej lopty.
Kultúrny program, zmes spoločenských tancov predstavili slečna Rebecca Hasan s tanečným partnerom. Pán
kapelník Štefan Kadlec predstavil ostatných členov skupiny SATURN a zahrali úvodnú skladbu: ŠK Kráľová umí futbal hrát. Potom na parket pozval p.Františka Klúčara (bývalý prezident MšK) a p. Dušana Šeboka (súčasný prezident MšK) s partnerkami na úvodný tanec. Po
prvom kole p. Marián Linduška ešte raz privítal všetkých
196 hostí a vyzval ich k prípitku. Na polnoc boli ako
vždy boli pripravené 2 tomboly (jedna na vstupenky, druhá na zakúpené tombolové lístky).
Osobne som rád, že chýr o výbornej úrovni našich
zábav sa šíri a mohli sme privítať aj hokejistov z Hamuliakova a zástupcov z FC Jelka. Podujatia sa zúčastnili
aj hráči z nášho „A“ a „B“ mužstva ako aj známe tváre
z predchádzajúcich ročníkov. Záujem o toto podujatie
nás teší a zároveň núti vymýšľať nové veci, aby sme rok
čo rok posúvali latku kvality vyššie. Pre zabávajúcich
boli pripravené dve večere (druhá - už tradičný guláš
z diviny), zákusok, pagáčiky a neobmedzené množstvo
kávy. Pre tých, ktorí potrebovali odvoz zo zábavy boli
pripravení zodpovední šoféri. Naši bufetári p. Štefan
Králik a p. Martin Čaputa mali prichystanú širokú škálu
alkoholických a nealko nápojov. Celú akciu fotografoval
p. Peter Farkaš. Na tomto mieste sa chceme poďakovať
našim sponzorom a menovite:
Adriana Dudášová –MIBO, AGROMAČAJ s.r.o., ALL SPORTS,
AUSTRIA BETON WERK, Autocomodex, AWA SHIMA, AWK
Požiarnik Kráľová pri Senci, Balito s.r.o. – Deákovci, BELLA BIANCA – Galovičová Alena, BENZINOL – Martin Čepel, Bobrík Marián

st., Bratislavská vodárenská spoločnosť, Čapla Maťo, Čapla Michal,
Dadová Mária, Deáková Lenka, Deák Juraj, DELIFE, DH LANDSCAPE INVEST s.r.o., ELSD s.r.o., Filipovič Martin, FIT restaurant,
FORCH spol. s r.o., Frčo Ján, Guldan Marián, Guldan Roman, Herič
Alexander, Hostinec u Petra, I-CENTER, JHJ PLUS AUDIT s.r.o.
– Ján Hollý, Jozef Malík – Plynoservis, Keszocze Imrich st., Kubík
Michal, LEVANDULA – Ivan Petrík, LINDAB, Lusaro s.r.o., Mačai
Milan, MADATEX spol. s r.o., GEOTOP – Marek Róka, Moško
Marek, MR BAUSERVIS, MS spol. s r.o. farby – laky, Obecný úrad
Kráľová pri Senci, Pekáreň Alica, Pekáreň Stanislav, PD Kráľová pri
Senci, Pavián záhradník, Pilot club s.r.o., Pneuservis JAVOR, Polakovičová Ivana, Raiffeisen Bank – Hatala Dušan ml., ROKA – Milan Róka, Rossy servis, Révay Jozef, RUKA HORE, Ringier Axel
Springer, Sklenárstvo – Sedlárik Jozef, SOMM – Kubovčák Martin,
SIESTA restaurant, Stavebniny FIF, Šebok Dušan, TOMDUS s.r.o.,
TOP GRASS s.r.o., Trvalky Skalský, Tomašek Ján, Togel Tomáš,
Zámočníctvo – Miroslav Koiš, Wurth spol. s r.o., a iní .......

Sme veľmi radi, že z finančného výnosu podujatia môžeme aj my pomôcť iným. Tento rok sme zakúpili do MŠK
sušičku bielizne a finančne spolu s brigádou dokončili polievanie hlavného ihriska z manuálneho na automatické.
Finančne sme prispeli aj ZŠ Kráľovej pri Senci sumou
454,75 € a p. Dagmar Petrovej na účasť na ME v pretláčaní rukou v Sofii, v Bulharsku sumou 50,00 €.
Jubilejný 5. ročník sa uskutoční dňa 16. januára 2016
opäť v sále Elektrovodu Senec. Do tanca bude hrať skupina Senátor. Už teraz sa tešíme na Vašu účasť.
Marián Bobrík
Za kolektív „Starých pánov“

Obec Kráľová pri Senci a Cyklistický klub TOPGRASS
usporiadali 8. kolo cyklistických pretekov SP Masters.
Cyklistické preteky sa uskutočnili v sobotu 13. júna 2015
od 13,00 hod.
Riaditeľom pretekov bol JUDr. Dušan Šebok – starosta
obce, tajomníkom pretekov bol Ing. Ján Hollý. Hlavné stanovište bolo v Športovom areáli v Kráľovej pri Senci, miesto
štartu a cieľa. Štartovali registrovaní pretekári s platným
štartovným číslom pre rok 2015 v poradí podľa štartu kategórií B, masters A, B, C a ženy, D, E, F. Celkovo sa cyklistických pretekov zúčastnilo 103 pretekárov.
Trať – pravotočivý 9 km okruh – viedla z Kráľovej pri
Senci, cez Hrubú Boršu, Kostolnú pri Dunaji do Kráľovej
pri Senci. O 15.30 bol vložený pretek pre žiakov šiesteho až
deviateho ročníka ZŠ Kráľová pri Senci, predovšetkým cyklistov z obcí, ktorými prechádzali cyklistické preteky a pre
sponzorov. Ceny pre pretekárov boli odovzdané podľa organizačnej smernice Masters 2015, odmenení boli prví traja
pretekári v poradí. Prekrásne poháre prvým trom preteká-
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Veľká cena
Kráľovej pri Senci
– 4. ročník
rom venoval sponzor Michal Čapla. Vo vloženom preteku
dostali viťazi krásne medaile (zlatú, striebornú, bronzovú)
ženy a muži, prví traja u žiakov poháre. Občerstvenie na
podujatí zabezpečil ako sponzor Jozef Kašuba, nápoje-kofolu poskytol Peter Ternenyi.
Veľké poďakovanie patrí organizátorom, ktorí značnou
mierou prispeli k vydareným cyklistickým pretekom .
CK TOPGRASS ďakuje všetkým tým, ktorí zabezpečovali
plynulý prejazd pretekárov celým okruhom, najmä hliadkam,
ktoré zabezpečovali križovatky. Na organizácii plynulého
chodu a zabezpečení pretekov sa veľmi aktívne, aj osobne na
križovatke, podieľal starosta obce JUDr. Dušan Šebok. Poďakovanie patrí aj ďalším organizátorom podujatia.
Cyklistický oddiel TOPGRASS Hurbanova Ves ďakuje
obci Kráľová pri Senci za možnosť zorganizovať tieto cyklistické preteky a dúfa, že budeme môcť spoločne zorganizovať V. ročník cyklistických pretekov Veľká cena Kráľovej pri
Senci ako Majstrovstvá Slovenska SP Masters.
J. Hollý, tajomník pretekov

Hodový futbalový zápas Kráľová - Krmeš
ve Sigotky v bezpečnom a čistom prostredí mohli pozrieť
zápas, občerstviť sa v bufete a zároveň s najmladšími členmi sa zabávať na kolotočoch. Po zápase čakalo na aktérov
podujatia občerstvenie v podobe guláša z diviny, kofoly
a piva. Poďakovanie patrí obecnému úradu, spoločnosti Balitos.r.o., p. Milanovi Mačajovi a samotným hráčom, ktorí
nastúpili v nasledovných zostavách:
Krmeš: Áč Lubomír ml., Áč Peter, Benický Tomáš, Bobrík Adrián, Bobrík Matúš, Bobrík Radovan, Čelko Andrej,
Florian František, Grăczer Ivan, Grăczer Nikolas, Koiš Marián, Konečný Dušan ml., Lančarič Peter, Lančarič Pavol,
Polgár Martin, Stanislav Marek, Švenda Boris a Tomšík
Vladimír.
Kráľová: Deák Juraj, Černer Hynek, Hudák Juraj,
Kecskés Andrej, Kecskés Martin, Klučár Marek,Koiš Miroslav ml, Kopúnek Richard, Mačaj Maťo, Pecník Andrej,
Slávik Dominik ml., Slávik Radoslav, Súkeník Roman,
Šuplata Marek, Šuplata Radoslav a Vrábel Peter ml..
P.S. Veľa zdravia a o rok sa vidíme – priatelia.
Marián Bobrík ml.
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Po dlhšej dobe sa do našej obce vrátilo futbalové „derby“
medzi Krmešom a Kráľovou. Zmenil sa aj jeho termín. Namiesto Kráľovskej slávnosti sa zápas uskutočnil 28.6.2015
na kráľovské hody. Pred samotným začiatkom urobil slávnostný výkop dlhoročný funkcionár klubu,rozhodca a priaznivec MŠK p. Jozef Bobrík, ktorý tento rok oslávil 88.
narodeniny. Poďakovanie a ocenenie dostal aj od prezidenta
MŠK Kráľová pri Senci p. Dušana Šeboka.
Zápas rozhodoval p. Peter Augustovič z Ivanky pri
Dunaji a na čiarach mu pomáhali p.VladimírTušš ml. a p.
Rastislav Ternény. Zápas moderoval p. Vojtech Dolinský.
Zápas na kameru natáčal p. Miroslav Olgyay a fotografoval
p.Peter Farkaš.
Zápas nakoniec skončil víťazstvom 6:3 pre Krmeš, hoci
prvý polčas vyzeral skôr na remízu. O góly sa postarali za
Krmeš : Tomáš Benický 2, Ivan Gräczer /11m/, Peter Áč,
Dušan Konečný ml./11m/, Peter Vrábel ml./vlastný/ - za
Kráľovú: Marek Klučár 2/1-11m/, Radoslav Šuplata.
Ukázalo sa, že umiestnenie hodových kolotočov na Sigotke bolo dobrým rozhodnutím a pomohlo aj bohatej diváckej kulise pre futbalový zápas. Celé rodiny si pri návšte-
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Úspešná sezóna
našich futbalistov
V jesennej časti sezóny 2014/2015 obsadili naši
treťoligový futbalisti 7. miesto. Preto sme si pred
začiatkom zimnej prípravy vytýčili cieľ skončiť
v ligovej tabuľke do 6. miesta.
Káder opustili dve opory mužstva. A. Dinis sa vrátil
domov, do Spišskej Novej Vsi a D. Radvány skúšal
šťastie v Maďarsku. Do kádra pribudli dvaja hráči, P.
Szabo z ŠK Senec a T. Klembara z Rovinky. Prípravu na
jarnú časť sezóny sme odštartovali klasicky. Tréningy
sa striedali so zápasmi zimného turnaja BFZ. Jedna
prehra s Báhoňom (1:2) znamenala 2. miesto v skupine a postup súpera do semifinále. Prípravné zápasy
ukázali silu nášho mužstva a oprávnenosť ambícií.
Jarnú časť sme rozbehli dvoma výhrami: doma
s Viničným (4:0) a vonku s Rovinkou (2:1). V zapätí
prišli dve domáce remízy s Bernolákovom (3:3)
a vedúcim mužstvom súťaže, Dunajskou Lužnou
(0:0). V 5. kole sme utrpeli prvú prehru na ihrisku
Interu Bratislava (0:3), hoci sme boli do 30. minúty
lepším mužstvom. Nepremenením vyložených šancí
sme prišli o lepší výsledok. Tradične výborný sme
mali stred súťaže. Od 6. do 11. kola sme dosiahli 5
víťazstiev a 1 remízu. Zisk 16 bodov nás katapultoval
na výborné 4. miesto a naskytla sa šanca ohroziť 3.
miesto Rače. Záver súťaže nám nevyšiel. V posledných
štyroch kolách sme 3 krát prehrali a dosiahli len jedno
víťazstvo.
V konečnom účtovaní to znamenalo 4. miesto.
Zopakovali sme umiestnenie z minulého ročníka
a dokázali, že už tri roky patríme k špičke 3. ligy BFZ.
Poďakovanie patrí v prvom rade predsedovi MŠK
a zároveň starostovi Obce Kráľová pri Senci. p.
JUDr. D. Šebokovi. Dokázal v krátkom čase zložiť
tím ľudí, ktorí pochopili jeho filozofiu a spoločne vytvorili podmienky pre futbalový boom v našej obci.
Osobitne by som vyzdvihol prácu jubilanta, čerstvého
osemdesiatnika, bývalého starostu p. V. Dolinského,
ktorému aj touto cestou všetci želáme do ďalšieho života veľa zdravia a mnoho optimismu do jeho práce
na poli kráľovského futbalu.
Ďakujem za odvedenú prácu mojim najbližším
spolupracovníkom as. trénera L. Tótha; vedúceho
mužstva Cs. Husára; zdravotníka, maséra M. Čaputu.
Najväčšiu zásluhu na tohtoročnom výsledku však pripisujem hráčom , ktorí sa najviac pričinili o výbornú
reprezentáciu Kráľovej pri Senci. Kapitáni mužstva
V. Tušš a P. Vigoda dokázali dať dokopy mužstvo
nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. V bráne stál najlepší brankár súťaže Š. Kunyi. V obrane dominoval
stopér Cs. Gábriš. Ťahúňmi v poli boli nestarnúci G.
Petrovič, M. Čambal, P. Futo, R. Matuška, M. Bočko,
M. Hoška.
Chcel by som pripomenúť, že v tomto ročníku sme
hrali proti mužstvám, ktoré vypadli z vyššej súťaže
(Dunajská Lužná; Rača). V konečnom dôsledku sme
skončili na 2. mieste za Rohožníkom. Je to obrovský
úspech, ktorý si uvedomíme až po určitom čase.
Mgr. V. Bertok

MUŽI - A MUŽSTVO – TRETIA LIGA
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Družstvo
OFK Dunajská Lužná
FC Rohožník
FK Rača Bratislava
MŠK Kráľová pri Senci
FK Slovan Most pri Bratislave
FK Inter Bratislava
ŠK Svätý Jur
TJ Rovinka
ŠK Lozorno, FO
ŠK Tomášov
ŠK Báhoň
ŠK Bernolákovo
OŠK Slovenský Grob
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
TJ Slovan Viničné
FK Stupava

Z
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
3
21
17
14
13
13
12
12
12
11
10
10
6
5
5
5

R
5
6
6
8
9
8
7
6
5
8
6
5
7
6
6
4

P
2
3
7
8
8
9
11
12
13
11
14
15
17
19
19
21

Skóre
81:22
61:19
62:29
42:25
37:31
46:41
52:35
41:41
34:37
33:38
33:47
42:57
36:69
19:60
28:67
22:51

Body
74
69
57
50
48
47
43
42
41
41
36
35
25
21
21
19

+/29
24
12
5
3
2
-2
-3
-4
-4
-9
-10
-20
-24
-24
-26

Z
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V
16
14
14
11
11
7
6
5
5

R
4
5
4
4
3
6
4
5
3

P
4
5
6
9
10
11
14
14
16

Skóre
64:25
59:34
71:34
67:52
45:41
26:37
36:83
29:45
33:79

Body
52
47
46
37
36
27
22
20
18

+/16
11
10
1
0
-9
-14
-16
-18

Z
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
0

V
24
21
18
16
16
14
14
11
10
9
8
7
8
7
1
0

R
3
2
3
8
6
7
4
5
1
4
2
4
1
1
1
0

P
1
5
7
4
6
7
10
12
17
15
18
17
19
20
26
0

Skóre
130:13
112:27
107:33
86:31
89:38
41:32
59:51
51:54
75:101
28:61
37:86
48:98
48:82
39:105
20:158
0:0

Body
75
65
57
56
54
49
46
38
31
31
26
25
25
22
4
0

+/33
23
15
14
12
7
4
-4
-11
-11
-16
-17
-17
-20
-38
0

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
20
18
16
15
11
10
9
9
7
6
2
1

R
1
2
1
2
1
1
1
1
4
1
1
0

P
1
2
5
5
10
11
12
12
11
15
19
21

Skóre
176:11
121:25
151:31
114:43
63:59
61:77
58:72
76:54
51:68
62:95
15:269
18:162

Body
61
56
49
47
34
31
28
28
25
19
7
3

+/28
23
16
14
1
-2
-5
-5
-8
-14
-26
-30

Z
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V
19
19
18
15
14
12
12
10
9
8
6
4
0

R
3
2
2
2
3
1
1
1
1
2
0
2
0

P
2
3
4
7
7
11
11
13
14
14
18
18
24

Skóre
110:29
172:28
121:36
132:65
97:35
64:63
87:72
80:70
86:109
47:101
64:108
47:98
17:310

Body
60
59
56
47
45
37
37
31
28
26
18
14
0

+/24
23
20
11
9
1
1
-5
-8
-10
-18
-22
-36

5. LIGA – MUŽI B
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Družstvo
ŠK Igram
OŠK Chorvátsky Grob
ŠKO Miloslavov
TJ Hrubý Šúr
ŠK Nová Dedinka
ŠK Čataj - FK
ŠK Kaplna
FK Družstevník Blatné
MŠK Kráľová pri Senci

3.LIGA DORAST
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Družstvo
SDM Domino Bratislava
ŠK Žolík Malacky
FC Petržalka akadémia
FK Rača Bratislava
FC Ružinov Bratislava
PŠC Pezinok
MŠK Kráľová pri Senci
Lokomotíva Devínska Nová Ves
ŠK Vrakuňa Bratislava
FK BCT Bratislava
ŠK Báhoň
MŠK Iskra Petržalka
OFK Dunajská Lužná
FC Rohožník
TJ Záhoran Kostolište
FK Slovan Ivanka pri Dunaji

ŽIACI
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
ŠK Bernolákovo
ŠK Šenkvice
MŠK Kráľová pri Senci
TJ Dubová
FC Slovan Modra
TJ Slovan Vištuk
TJ Doľany
TJ Malinovo
FK Slovan Most pri Bratislave
FC SLOVAN Častá
FC Družstevník Budmerice
ŠFK Prenaks Jablonec

PRÍPRAVKA
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Družstvo
ŠK Nová Dedinka
ŠK Bernolákovo
FK Slovan Most pri Bratislave
SFC Kalinkovo
MŠK Kráľová pri Senci
OŠK Chorvátsky Grob
TJ Malinovo
ŠK SENEC
TJ Rovinka
ŠK Tomášov
ŠKO Miloslavov
ŠK Čataj - FK
MŠK Kráľová pri Senci

vádzky je jeden rok s možnosťou predĺženia. Uznesením č. 12 OZ schválilo osadenie dopravnej značky „obytná
zóna“ v lokalite obytných domov č.
766, 765 a 733. Uznesením č. 13 OZ
schválilo prevzatie vodovodu do vlastníctva obce v lokalite výstavby pri barokovom moste za 1,00 € a pozemky
prislúchajúce v danej lokalite za každú
dotknutú parcelu za 1,00 €.
Následne OZ schválilo za člena
Rady školy pri základnej škole v Kráľovej pri Senci Ing. Eriku Petríkovú,
zamestnankyňu obce.
Uznesením č. 15 OZ schválilo
úpravu rozpočtu na rok 2015 podľa
prílohy, s tým že bežné výdavky na
nákup kníh sú navýšené na konečných
500,00 €. Uznesením 16. schválili
poslanci Plán kultúrno spoločenských
podujatí v roku 2015 v obci Kráľová
pri Senci a schválili ( uznesenie č, 17)
predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Kráľová pri Senci do roku 2013, na
ďalšie obdobie do 31.12.2015. Uznesením 18 OZ schválilo zabezpečenie
vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kráľová
pri Senci na roky 2015 – 2021 dodávateľským spôsobom firmou Pro Implement s.r.o., Štefanovičová za cenu
1 315,00 €. OZ ďalej schválilo zámer
„Prístavby Základnej školy v Kráľovej pri Senci“ kontajnerovým spôsobom a zabezpečenie opravy Materskej
školy v Kráľovej pri Senci. Zároveň
schválilo zabezpečenie auditu verejného osvetlenia v obci Kráľová pri Senci
firmou CEVO, s.r.o. Bratislava vo výške 960,00 €. a zmenu prevádzkovateľa
bufetu Miestneho športového klubu
v Kráľovej pri Senci, ktorú bude vykonávať Peter Strieborný, Kráľová pri
Senci 379. Otváracie hodiny: Po – Št
14,00 – 22,00 hod.; Pia 14,00 – 23,00
hod.; So 10,00 – 23,00 hod.; Ne 10,00
– 24,00 hod..
Uznesením 23 OZ schválilo predaj
turistickej ubytovne Podhradčan za
predajnú cenu vo výške 49 900,00 €.
25. marca 2015 sa konalo mimoriadne zasadnutie OZ, ktorého sa zúčastnilo 7 poslancov. Po schválení
overovateľov zápisnice a návrhovej komisie uznesením č. 26 poslanci schválili úpravu uznesenia č. 313/OZ – 2014
nasledovne: odpredaj pre PER CENACOLO, IČO: 42 252 890, Špitálska 7,
814 92 Bratislava pozemok: novovy-

tvorenú KN-C parcelu číslo 1245/37
o výmere 959 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na základe GP
č. 36796336-34/2014 zo dňa 6.9.2014,
úradne overeného dňa 1.10.2014 pod
číslom 1732/14, oddelenú z doterajšej
KN-C parcely číslo 1245/17 o výmere 2616 m2, druh pozemku : zastavané
plochy a nádvoria, spôsob využitia pozemku: kód 22 – pozemok, na ktorom
je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna, účelová komunikácia, poľná cesta, evidovanej na LV č. 528 kat.
úz. Kráľová pri Senci, z dôvodu hodného osobitného zreteľa tým, že tvorí
prístupovú cestu k ďalším pozemkom
vo vlastníctve tejto spoločnosti. Na
žiadosť kupujúceho schválené zníženie
kúpnej ceny zo sumy
17,- EUR/m2
na sumu 5,- EUR/m 2.
27. mája 2015 sa konalo 2. mimoriadne zasadnutie OZ, na ktorom sa
zúčastnilo všetkých deväť poslancov.
Uznesením č. 29 zobrali na vedomie informáciu predsedov komisií pri
OZ za obdobie 12.marec až 26. máj
2015 a uznesením 30 schválili predaj
turistickej ubytovne Podhradčan za
upravenú cenu vo výške 47.000,- Eur.
Zároveň schválili odpredaj obecného
pozemku parcela číslo 1354/43, katastrálne územie Kráľová pri Senci –
lokalita Jurajov dvor v zmysle zásad
nakladania s majetkom obce a odpredaj pozemku par. č. 3/26 katastrálne
územie Kráľová pri Senci o výmere
328 m2 za cenu 5,- €/m2 pre Mgr. Jozefa Bausa s manželkou, bytom Kráľová pri Senci 598 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v tom, že pozemok sa nachádza medzi
miestnou komunikáciou a pozemkom
vo vlastníctve žiadateľa na ktorom má
postavený rodinný dom. GP, návrh
kúpnej zmluvy a zápis do katastra zabezpečí a náklady hradí kupujúci.
Uznesením č. 33 OZ schválilo zámer
modernizácie verejného osvetlenia obce
a poveruje starostu obce, aby zabezpečil
verejnú obchodnú súťaž na modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzku
verejného osvetlenia obce formou koncesie. Uznesením č. 34 poslanci zobrali na vedomie informáciu o čerpaní
rozpočtu za rok 2014 a uznesením č. 35
schválili úpravu rozpočtu na rok 2015.
Následným uznesením OZ zobralo na
vedomie informáciu o pokračovaní prípravných prác Prístavby Základnej školy Kráľová pri Senci.
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Nové obecné zastupiteľstvo sa po
svojom ustanovujúcom zasadnutí po
prvý krát stretlo 11. marca 2015 na 1.
riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci, ktorého sa
zúčastnilo osem poslancov. Po schválení overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie OZ schválilo zriadenie obecnej
rady v Kráľovej pri Senci v zložení:
Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Ing.
Katarína Smiešková, Juraj Deák a Beáta Podolská. Za hlavného kontrolóra
obce si zvolili Ing. Martinu Konečnú
na 20 % - ný pracovný úväzok.
Uznesením č. 5 poslanci schválili
za členov komisií z radov občanov nasledovných: Komisia pre výstavbu, dopravu a životné prostredie v zložení:
Imrich Keszöcze, Ing. Marek Róka,
MVDr. Jozef Kašuba, Ing. arch. Igor
Križko, Róbert Deák, Juraj Havas, Ing.
arch. Martina Filipovič, Milan Róka,
Miroslav Smrtič; Komisia pre kultúru,
vzdelávanie a šport v zložení: : Mgr.
Darina Deáková, Iveta Skalská, Radovan Bobrík, Viera Gašparová, Jarmila
Koišová, Aleš Varga, Štefan Krutý, Ján
Hollý.
OZ následne zobralo na vedomie
informáciu predsedov komisií pri OZ
za obdobie január až 10. marec 2015.
Uznesením č. 7 OZ na základe odporúčania komisie výstavby, dopravy
a ŽP schválilo zámer firmy VAŠI s.r.o.
Kráľová pri Senci na podnikateľskú
činnosť – „Rozšírenie zberu a výkupu
odpadov - Kráľová pri Senci“ umiestnenej v areáli Poľnohospodárskeho
družstva na vlastnom pozemku. Zároveň poslanci schválili investičný zámer
firmy Austria Beton Werk „Výstavba
administratívnej budovy“ v areáli firmy
na par. č. 315/2,k.ú. Kráľová pri Senci. Ďalej schválili žiadosť p. Františka
Nemca, Pezinská 22, Senec, na vedenie
optického kábla od budovy pošty popri
súkromnej ceste k barokovému mostu.
Uznesením č. 10 schválili rozšírenie ambulancie Profi group 3 s.r.o.
MUDr. Richard Baran o 6 m2. Po vykonaní stavebnej úpravy je potrebné
náležite upraviť poplatok za užívanie
ambulancie. Uznesením č. 11 schválili
poslanci umiestnenie a prevádzku predajného automatu na doplnky výživy
a nealkoholické nápoje v budove Požiarnej zbrojnice pre firmu SoBe – servis, s.r.o. Hrubý Šúr. Náklady za energie uhradí prevádzkovateľ vo výške
100 € za rok jednorázovo. Doba pre-
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Uznesením č. 37 poslanci schválili „Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kráľová pri Senci na
rok 2015“ a uznesením č. 38 zámer
odpredať žiadateľovi - obyvateľom
6-bytovky, Kráľová pri Senci 179, pozemok par. č. 3/1, katastrálne územie
Kráľová pri Senci o výmere 156 m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok
sa nachádza medzi miestnou komunikáciou a pozemkom vo vlastníctve
žiadateľa na ktorom má postavenú bytový dom. Ďalej poslanci schválili odpredaj pozemku par. č. 3/1, katastrálne
územie Kráľová pri Senci o výmere
156 m2 za cenu 5,- €/m2 pre obyvateľov 6-bytovky, bytom Kráľová pri
Senci 179, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že
pozemok sa nachádza medzi miestnou
komunikáciou a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa na ktorom má postavený bytový dom. GP, návrh kúpnej
zmluvy a zápis do katastra zabezpečí
a náklady hradí kupujúci. Uznesením
č. 40 schválili zámer odpredať žiadateľovi Miroslavovi Koišovi ml., Kráľová pri Senci 331, pozemok par. č.
307/2, katastrálne územie Kráľová pri
Senci o výmere 81 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v tom, že pozemok sa nachádza medzi
miestnou komunikáciou a pozemkom
vo vlastníctve žiadateľa na ktorom má
postavený rodinný dom. Uznesením
č. 41 OZ schválilo zámenu pozemkov
nasledovne: Štefan Klučka, Vodná 8,
Senec prevádza nehnuteľnosť- pozemok registra C KN parc. č. 241/200,
druh: lesné pozemky o výmere 282
m2, ktorý je zapísaný na Okresnom
úrade Senec, katastrálny odbor, na LV
č. 508, pre okres Senec, obec Kráľová
pri Senci, katastrálne územie Kráľová
pri Senci v celosti (1/1) zo svojho výlučného vlastníctva na Obec Kráľová
pri Senci. Obec Kráľová pri Senci nadobúda nehnuteľnosť parc. č. 241/200
o výmere 282 m2 do svojho výlučného
vlastníctva v celosti (1/1) od Štefana
Klučku. Obec Kráľová pri Senci prevádza nehnuteľnosť – pozemok registra C KN parc. č. 241/8, druh: záhrady
o výmere 270 m2, ktorý je zapísaný
na Okresnom úrade Senec, katastrálny
odbor, na LV č. 528, pre okres Senec,
Obec Kráľová pri Senci, katastrálne
územie Kráľová pri Senci v celosti
(1/1) zo svojho výlučného vlastníctva
na Štefana Klučku, Vodná 8, Senec.
Štefan Klučka nadobúda nehnuteľnosť
parc. č. 241/8 o výmere 270 m2 do

svojho výlučného vlastníctva v celosti
(1/1) od Obce Kráľová pri Senci.
Uznesením č. 42 poslanci schválili
zámer rozšírenia lokality Bodoház, za
podmienky vypracovania urbanistickej štúdie ako ÚPP (územnoplánovací
podklad) pre v budúcnosti obstarávané
zmeny a doplnky ÚPN obce Kráľová
pri Senci, v zmysle § 3 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov. Následne schválili (uznesenie č. 43) otváracie hodiny Reštaurácie
Čierna Voda v Kráľovej pri Senci prevádzkovateľovi VAŠI s.r.o., Kráľová
pri Senci 465.
23. júna 2015 sa konalo 2. riadne
zasadnutie OZ, ktorého sa zúčastnilo
deväť poslancov. Po schválení overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
uznesením č. 47 zobrali poslanci na
vedomie informáciu starostu o dianí
v obci za uplynulé obdobie. Následne
neschválili ( uznesenie č. 48) odpredaj
obecného pozemku parc. č. 146 o výmere 110 m2 Ivanovi Pavučokovi, Kráľová pri Senci. Uznesením 49 schválili
zámer firmy ELSD s.r.o., Vlčany, na
výstavbu ubytovacieho zariadenia „Villa Regia“ na svojom pozemku parc. č.
316/20, katastrálne územie Kráľová pri
Senci. Ďalej uznesením č. 50 neschválili zámer firmy ADICON s.r.o., Bratislava na výstavbu nájomných bytov na
parcelách 18/29, 18/30, 18/97, 18/98,
18/99, 18/100, katastrálne územie Kráľová pri Senci súkromným investorom
v úzkej kooperácii s obcou Kráľová pri
Senci. Uznesením č. 51 poslanci schválili vlastníkom bytových a nebytových
priestorov domu 766 zámer prenájmu parkovacích miest pred bytovým
domom č. 766 s podmienkou vypracovania štúdie – schéma parkovania.
Uznesením č. 52 OZ schválilo zámer
jednosmerných ulíc s následným osadením príslušných dopravných značiek
nasledovne: Krmešská ulica – smer
z hlavnej cesty ku kaplnke Ulica 8.
mája – smer od kaplnky k Reštaurácii
Čierna voda Pivovarnícka ulica – od
Autobusovej zastávky Kráľová pri Senci - Krmeš smer k Reštaurácii Čierna
voda Krátka ulica – od Drogérie Maja
po Záhumenskú ulicu a zámer osadenia zrkadla pri Autobusovej zastávke
Kráľová pri Senci -Krmeš ( na začiatku Réckej ulice) a pri moste v Malom
Krmeši. OZ schválilo uznesením č. 53
firme Balito s.r.o., Kráľová pri Senci
predĺženie nájmu nehnuteľnosti č. 35
na dobu neurčitú. Následne poslanci zobrali na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014 a správu audítora

za rok 2014. Uznesením č. 56 poslanci
schválili Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad a uznesením č. 57 použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok
2014 na tvorbu rezervného fondu vo
výške 26.942,85 Eur. ďalším uznesením schválili použitie rezervného fondu
vo výške 26.942,85 Eur v rozpočtovom
roku 2015 na krytie finančných a kapitálových výdavkov v zmysle rozpočtových pravidiel. Poslanci schválili VZN
č. 1/2015 o rozpočtových pravidlách
obce, VZN č. 2/2015 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách , VZN
č. 3/2015 o poskytovaní finančného
príspevku na stravovanie dôchodcov a
VZN č. 4/2015 Požiarny poriadok obce.
Uznesením č. 63 OZ schválilo podmienky predaja obecného pozemku
parc. č. 1354/43 (rozdelený geometrickým plánom číslo 2/2013 na pozemky
parc. č. 1354/43, 1354/284 a 1354/285)
katastrálne územie Kráľová pri Senci,
lokalita Jurajov dvor formou verejnej
obchodnej súťaže a zároveň schvaľuje
komisiu na otváranie obálok verejnej
obchodnej súťaže v zložení: Prof. Mgr.
Miroslav Daniš, CSc., Ing. Katarína
Smiešková, Mgr. Ľubomír Tuchscher,
náhradník - RNDr. Michal Konečný.
Uznesením č. 64 zobrali poslanci na
vedomie využitie obecného pozemku
na Gulaške a uznesením č. 65 schválili
zámer využitia obecného pozemku na
Gulaške – vybudovanie multifunkčnej
haly so zázemím.
OZ uznesením č. 66 schválilo otvorenie Územného plánu obce Kráľová
pri Senci a uznesením č. 67 III. úpravu
rozpočtu na rok 2015. Uznesením č.
68 OZ schválilo zriadenie komisie životného prostredia vedenú predsedom
RNDr. Michal Konečným a členmi
Marián Bobrík, Ing. Tibor Filipovič,
Jozef Gašpar, MVDr. Miloš Gašpar,
Juraj Havas, Imrich Keszöcze, Ing.
Marek Mačaj, Ing. Ivan Petrík, Ing.
Marek Róka, Mgr. Ľubomír Tuchscher.
Týmto uznesením Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schválilo
odčlenenie komisie životného prostredia od pôvodnej komisie výstavby,
a dopravy a životného prostredia.
Následne poslanci schválili hlavnému kontrolórovi obce výkon podnikateľskej činnosti alebo inej zárobkovej
činnosti a funkciu člena riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

II. úprava rozpočtu na rok 2015
Ekon.kl.
121002
133013
223001
223001
223001
223001
223001
223003
243
312001
312001
312001
312001
312001
312001
312001

231
312001
322001

312001
513002

Názov
1-bežný rozpočet
Daň zo stavieb
Odvoz odpadu
Platby za služby domu smútku
Platby za obecný klub
Poplatok za miestny rozhlas a ost. služby OcU
Cint. poplatok po 10.rokoch
Poplatok z rybárskych
Stravné dôchodcovia
Úroky
Dotácia na matriku
Príjmy – VOLBY
Príjmy - evidencia obyvateľstva
Príjmy – stavebné
Dotácia na predškolskú výchovu
Dotácia na stravu
Dotácia na školské potreby
1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
Prijem z predaja Podhradčan
Zo ŠR III. etapa cyklotrasy
EÚ-grant-III.ETAPA CYKLOTRASY
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie
Ministerstvo školstva prístavba ZŠ
Dlhodobý úver na ZŠ
3-finančné operácie
4-nerozpočtované
Spolu príjmy

Úprava
rozpočtu II
2 000,00
2 000,00
-300,00
-900,00
-300,00
-200,00
200,00
2 000,00
-450,00
1 835,00
640,00
571,00
1 611,00
4 720,00
500,00
50,00
13 977,00
20 000,00
1 672,00
14 220,00
35 892,00
250 000,00
180 000,00
430 000,00

Ekon.
kl.
610
620
630
640
640
630
630
630
630
610
620
630
610
620
630

713001
717001
717001
717001
717002
717001
717001

821005

479 869,00
637016
637016
637016
637016

Názov
1-bežný rozpočet
OcU mzdy
OcU odvody
OcU energie, materiál a služby
OcU príspevky
PO transfer
Verejné osvetlenie
ZS energie
Pohrebníctvo energie a služby
Obecný klub energie a materiál
MŠ mzdy
MŠ odvody
MŠ materiál
ŠJ mzdy
ŠJ odvody
Stravovanie dôchodcov
1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
Obecný úrad - Interiérové vybavenia
Zo ŠR III. etapa cyklotrasy
EÚ-grant-III.ETAPA CYKLOTRASY
obec - III. etapa cyklotrasy
Rekonštrukcia a modernizácia
Prístavba ZŠ
Prístavba ZŠ
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie
úhrada splátky MŠ
3-finančné operácie
4-nerozpočtované
OcU sociálny fond
ZS soc. fond
Knižnica soc. fond
MS soc. fond
4-nerozpočtované
Spolu výdavky

Úprava
rozpočtu II
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2 420,00
219,00
5 450,00
560,00
-2 650,00
500,00
3 100,00
-1 430,00
2 240,00
13 745,00
4 267,00
570,00
-12 046,00
-4 360,00
3 000,00
15 585,00
5 500,00
1 672,00
14 220,00
950,00
-5 500,00
250 000,00
180 000,00
446 842,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472 427,00

Zverejnené:
12.5.2015
Schválené: 27.5.2015 uznesením 35/OZ-2015

Názov položky
Prijem z predaja pozemkov
Dlhodobý úver prístavba ZŠ
Splátka úrokov UVER ZŠ
Prístavba ZŠ zo ŠR
Prístavba ZŠ zo ŠR
Prístavba ZŠ úverové pros.
úhrada splátky
Schválené uznesením č. 67/OZ-2015

Upravený pred Upravený po Schválený
zmenou
zmene
0
180 000,00
0
250 000,00
0
180 000,00
27 000,00
637 000,00

65 000,00
190 000,00
2 000,00
200 000,00
65 000,00
190 000,00
30 000,00
742 000,00

0
0
0
0
0
0
27 000,00
27 000,00

Zvýšenie
65 000,00
10 000,00
2 000,00
0
65 000,00
10 000,00
3 000,00
155 000,00

Zníženie
0
0
0
50 000,00
0
0
0
50 000,00

Ekonomická
klasifikácia
233001
513002
651002
717001
717001
717001
821005
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Nový zákon o vode
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V polovici januára tohto roka začal platiť novelizovaný tzv.
Vodný zákon. Verejne známym sa stal vo fáze pripomienkovania pre obavy, že by mohol z vody urobiť exportný artikel.
Zabránila tomu nakoniec ústavná poistka, ktorá cezhraničné
obchodovanie s vodou stopla. Zákon č. 409/2014 Z.z., ktorým
sa zmenil a doplnil zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách priniesol viacero významných zmien s dopadom aj na Bratislavskú
vodárenskú spoločnosť a jej zákazníkov. Novelizovaný zákon
dáva do súladu slovenskú a európsku legislatívu nakladania
s vodou, a to najmä v oblasti jej ochrany pred znečistením
a zhoršením kvality, ale i v oblasti vodného hospodárstva. Ide
o tzv. Rámcovú smernicu o vode, ktorá je základným dokumentom európskej vodnej politiky o tom, že voda nie je komerčný výrobok, ale skôr dedičstvo, ktoré je treba chrániť.
Z prijatých zmien vyplýva pre vodárenské spoločnosti
predovšetkým povinnosť uviesť do súladu s novelou všetky
povolenia na odber podzemných vôd, a to do konca septembra 2017. Tieto povolenia pre osobitné využívanie vôd budú
vydávané najdlhšie na desať rokov a potom ich bude potrebné
prehodnocovať. Orgán štátnej vodnej správy ich bude udeľovať s prihliadnutím na hladinu podzemnej vody umožňujúcej udržateľné využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu
vodných útvarov s nimi súvisiacich. Rozhodovať sa bude na
základe ministerstvom životného prostredia schválených záverečných správ s výpočtom podzemnej vody. Tie musia dať

vypracovať na vlastné náklady a predložiť ministerstvu jednotlivé vodárenské spoločnosti. Pre BVS to znamená vytvorenie
správ s výpočtom podzemnej vody pre všetky vodné zdroje,
ktoré má spoločnosť v prevádzke, čo predstavovalo v roku
2014 vyše šesťdesiat zdrojov.
Novela zákona priniesla aj viacero pozitívnych zmien vo
vzťahu k ochrane vodných zdrojov. Jedným z jej cieľov bolo
zabezpečiť väčšiu starostlivosť o významné zdroje podzemnej
vody a ich trvalo udržateľné využívanie, čo sa prioritne týka aj
Žitného ostrova. Napríklad v takýchto chránených vodohospodárskych oblastiach sa sprísnilo narábanie so znečisťujúcimi
látkami, zakázalo sa budovanie skládok na nebezpečný odpad,
ako aj ťažba nerastov povrchovým spôsobom či zemné práce,
ktoré by mali za následok odkrytie súvislej hladiny podzemnej vody. Zvýšili sa aj pokuty za znečisťovanie vody, ktoré sa
v prípade mimoriadneho znečistenia môžu vyšplhať až na 165
tisíc eur.
Pri vypúšťaní priemyselných odpadových vôd do verejnej
kanalizácie sa rozšírila definícia a zoznam škodlivých látok.
Zákon sprísnil taktiež podmienky pre žumpy a malé čistiarne
odpadových vôd. Povolenie vypúšťania odpadových vôd z takýchto zariadení bude vydávané iba dočasne, v prípade plánovanej verejnej kanalizácie na krátku dobu. Ak bude kanalizácia hotová a povolenie stratí platnosť, nebude možné ho ďalej
predĺžiť.

Prevzaté v skrátenej podobe z časopisu
Svet vody 1/2015.
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