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Vážení spoluobčania,
milí čitatelia
Kráľovských zvestí
Sme na prahu nového roka 2013
v ktorom si želáme byť úspešní
a spokojní, v snahe naplniť všetky svoje predsavzatia bez zbytočných stresov a nepredvídaných ťažkostí. V našej obci sa
to k 1.januáru týka 1753 obyvateľov. Presne tento počet
k uvedenému dátumu evidujeme v oficiálnej štatistike.
Aj v našej obci, tak ako v iných sa stretávame s viacerými problémami, ktoré prináša najmä ekonomická
situácia v krajine. Vedenie obce sa týmto permanentne
zaoberá a snaží sa ich doriešiť k spokojnosti občanov, samozrejme v rámci možností.
Predpokladám, že je to podobné aj v bežných rodinách, lebo obec je taká väčšia rodina s daným poslaním a
špecifickými podmienkami. Naďalej zápasíme pri určení
priorít, čo z obecného rozpočtu zabezpečiť v nasledujúcom hospodárskom roku. Prerozdelenie finančnej dotácie zo štátneho rozpočtu je kolísavé. Prioritu u nás má
vždy vzdelanie, nakoľko obec je zriaďovateľom základnej
a materskej školy. Podľa nariadenia štátnych orgánov do
školstva máme vyčleniť z podielových daní cca 40%. Pre
naplnenie a udržanie vyššieho štandardu, ktorý je naším
cieľom vyčleňujeme 52-55% čo zaručuje bezproblémový
výchovno-vzdelávací proces pre 70 žiakov v materskej a
200 žiakov základnej školy. Ďalšie financie sú rozdeľované podľa poradia dôležitosti. Aj preto na niektoré aktivity
financie momentálne nezvyšujú. Nie je záujmom obce
riešiť finančný deficit zvyšovaním miestnych daní a preto aj pre tento rok sa dane občanom podstatne nemenia.
Naďalej ostáva v platnosti, že občania s preukazom ZŤP
nad 65 rokov a starší nad 75 rokov sú z daňových povinností za rodinný dom oslobodený.
Na väčšie investície sa usilujeme získať financie z iných
zdrojov. Máme podaný väčší projekt z roku 2012, ale stále
nie je vyhodnotený. Podávame aj tento rok projekty na
rôzne inštitúcie a nadácie. Získané prostriedky by sa mali
použiť na opravu a zateplenie obecných budov, výstavbu
nových chodníkov, nové asfaltové povrchy miestnych komunikácii, alebo postaviť ďalšiu triedu pre materskú školu. Našim záujmom je investovať aj do lepšieho bývania,
rozvoja a skrášľovania obce.
Celosvetová finančná kríza sa podpísala aj pod neustále neúspešné pokusy predať väčšiemu investorovi
naše termálne kúpalisko. Hoci sme niekoľko krát vykonali masívnu mediálnu kampaň, oslovili sme podnikateľov, rôzne domáce a zahraničné spoločnosti, vždy
to ostalo pri prezentácii. Odchádzali vždy nadšení, že
pozemky sú scelené /rozloha 5,5 ha/, lokalita je začlenená v územnom pláne obce na rekreáciu a šport. Geotermálny vrt je pripravený na použitie s 52°C horú-
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Úvodník
cou vodou s výdatnosťou 13 l/sek. Konštatovali,
že lokalita, sa nachádza v najbohatšom regióne
Slovenska. Je vybudovaná dobrá infraštruktúra
napojenie na medzinárodné letiská v Bratislave a
Viedeň. V okolí sú diaľničné a vlakové spojenia a
ďalšie prednosti ktoré zaručujú, že sa u nás oplatí
investovať. Problémom sú aj eurofondy. V Bratislavskom kraji sa na takúto aktivitu nedajú financie získať, čo investorov tak isto odrádza. V súčasnosti je všetko otvorené. Veríme, že čoskoro
nastane čas, aby sa geotermálna voda mohla využívať v prospech našich občanov. Prinesie to nové
pracovné miesta, podnikateľom možnosť rozšíriť
služby, občanom zvýšiť bonitu svojho nehnuteľného majetku a obci finančné prostriedky na
nové investície, ako sú verejná kanalizácia či výstavba viac účelovej budovy pre kultúru a šport.
V druhom polroku 2012 sme riešili havarijný
stav na objekte základnej školy. Nastali praskliny
na budove, čoho príčinou bolo dlhoročné zatekanie strešnej vody pod základy. Vykonalo sa odvodnenie do troch septikov, vybetónoval sa okolo
celého objektu okapový chodník a upravilo celé
nádvorie dlažbou tak, aby žiaci mali nástupnú plochu, mohli ju využívať počas nácvikov a pri inej
činnosti. Na túto aktivitu sa použili aj financie
za ušetrenú elektrickú energiu na verejnom osvetlení.
Za finančnej spoluúčasti 4.000.€ Bratislavského samosprávneho kraja sme odstránili havarijný
stav na strešnom plášti Materskej školy, Položili
sme novú strešnú krytinu. Odstránilo sa zatekanie
do objektu Obecného klubu – sociálky, položením
novej krytiny a odstránením nefunkčných komínov.
Naďalej sme sa venovali aktivitám, ktoré sú realizované v rámci kultúry a športu. Prinášajú pre
našich občanov a priateľov obce dobrú zábavu a
potešenie. O týchto aktivitách Vás priebežne informujeme na stránkach Kráľovských zvestí alebo
na obecnej web stránke www.kralovaprisenci.sk.
Za všetku vykonanú prácu v roku 2012 vyslovujem poďakovanie všetkým občanom, jednotlivým spoločenským organizáciám, podnikateľom,
jednotlivcom a hlavne sponzorom, ktorí sa zaslúžili o dobré meno našej obce a urobili kus dobrej
činnosti pre svojich členov. Taktiež ďakujem pedagógom a žiakom z materskej a základnej školy za
prípravu umeleckých programov, ktoré obohatili
jednotlivé kultúrno-spoločenské akcie v obci.
Na záver môjho príhovoru želám všetkým spoluobčanom a priateľom našej obce všetko najlepšie, aby rok 2013 bol pre všetkých úspešný a prežili
ho v plnom zdraví a pohode.
Alojz Koiš
starosta obce
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K histórii sochy
v Kráľovej pri Senci
Náš cisár Augustus
Zuzana Juríčková
Ako už bolo uvedené v predchádzajúcom čísle Kráľovských zvestí, na základe fotografie z archívu JUDr.
Jána Gašperíka, zakladateľa Včelárskej paseky, bol identifikovaný pôvod bronzovej sochy Augustus z Prima
Porty, ktorá bola súčasťou parku pri Pálffyho kaštieli.
V tomto článku si povieme viac o historickej hodnote
tejto sochy.
Po smrti Julia Caesara vládol v Ríme jeho synovec
Gaius Iulius Caesar Octavianus v triumviráte spolu
s Marcom Antoniom (východné provincie a Egypt)
a Lepidusom (západné provincie). Octavianus v roku
36 p.n.l. odvolal z funkcie Lepida a v roku 31 p. nl. l.
porazil v bitke pri Aktiu Marca Antonia a Kleopatru.
Následne sa stal prvým rímskym cisárom a prijal meno
Augustus (Posvätný) a po smrti bol senátom vyhlásený za boha. Augustovou vládou sa v rímskych dejinách
začala dlhá éra prosperity a rímska ríša sa rozrástla o
rozsiahle územia vrátane Panónie. Na večné zobrazenie jeho slávy mu bolo len v Ríme zasvätených viac
ako osemdesiat sôch, z nich najznámejšou, ktorá bola
predobrazom neskorších portrétov rímskych cisárov je
Augustus z Prima Porty. Originál sochy objavený v roku
1863 bol vytesaný z mramoru približne po roku 20
p.n.l., meria 203 cm a je uložený v zbierkach Braccio
Nuovo vo vatikánskych múzeách. Neznámy sochár zobrazil rímskeho imperátora ako vojvodcu hovoriaceho
k svojim vojakom, pričom cisár je zobrazený ako bosý,
a podporu sochy vytvára Amor sediaci na delfínovi, čo
má navodzovať dojem božského pôvodu Júliovcov ako
potomkov Venuše.
Keďže sa táto socha považuje za vrchol rímskeho portrétneho sochárskeho umenia, vo svete existuje veľa jej
replík – bronzové v USA (v San Chosé a v Providence),
mramorové v Bielej Cerkvi, v Kempten, v La Turbie a i.
Repliky boli častokrát inštalované ako súčasť politickej
propagandy ako napríklad bronzová socha v španielskej
Zaragoze, ktorá bola v roku 1940 darovaná Benitom
Mussolinim, keďže toto mesto bolo založené v roku 24
p.n.l. za vlády Augusta a aj meno mesta má pôvod v jeho
zakladateľovi: Caesaraugusta, podobne aj socha v Ríme
a socha v Gijon.
Výnimočnosť slovenskej sochy Augustus z Prima
porty spočíva v jej vysokej umeleckej hodnote, stoper-
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centne zachovalom stave, ale predovšetkým v jej pôvode,
keďže bola zhotovená v kovolejárskej dielni Ferdinanda
Barbadienna (1810-1892). Táto firma sa preslávila vysokou technologickou kvalitou a sochy v nej odliate sa nachádzajú v renomovaných múzeách a galériách. Okrem
presných kópií a miniatúr antických sôch tu boli odlievané aj sochy dobových umelcov ako boli Auguste Rodin,
Francois Rude a ďalší.
Bronzovú sochu Augusta zakúpil Ján Pálffy koncom
19. storočia buď priamo v Paríži, alebo prostredníctvom obchodníkov so starožitnosťami a umiestnil ju vo
francúzskom parku svojho kaštieľa v Kráľovej pri Senci.
Keďže Ján Pálffy nemal potomkov,
v testamente z roku 1907 zaviazal dedičov, aby sa jeho paláce vo
Viedni a Budapešti, ako aj zámok
v Bojniciach a kaštieľ v Kráľovej
pri Senci stali múzeami. V dôsledku dlho pretrvávajúcich sporov
medzi širokou skupinou dedičov, prvej svetovej vojny a nového štátneho usporiadania sa však
nepodarilo poslednú vôľu grófa
Pálffyho naplniť. Aby sa zabránilo
vyvezeniu umeleckých predmetov
do zahraničia, Československý štát
rozhodol o odkúpení pálfiovskej
pozostalosti. K ukončeniu sporov
medzi Československou republikou a dedičmi prišlo až v roku
1923, keď bola uzavretá tzv. priateľská dohoda, v ktorej československý štát zľavil z požiadavky
uvedenej v testamente o vytvorení
múzeí a povolil dražbu vybraných
umeleckých zbierok. Kunsthistorik Rudolf Ryšavý (poznámka pod
čiarou: Rudolf Ryšavý (1876- ?)
bol vo svojej dobe najväčší český obchodník s obrazmi a majiteľ
jednej z najhodnotnejších zbierok
českých majstrov, nakladateľ a kníhkupec), ktorý bol
poverený výpredajom umeleckých diel a vypracovaním
katalógu časti pálfiovských zbierok pre aukciu v Piešťanoch uvádzal, že práve v Kráľovej pri Senci boli zhromaždené najlepšie zbierky. Tieto boli ním a druhým
pražským starožitníkom Kretschmerom rozpredané
prevažne cudzím obchodníkom a zberateľom na aukciách v období rokov 1924-1926. (poznámka pod čiarou:
prvá verejná dražba sa konala v dňoch 30.6.-1.7.1924
v Piešťanoch, záujemcovia o kúpu predmetov mali
možnosť si ich pozrieť na výstave dražených predmetov a nábytku v dňoch 25.-29.6. 1924 v Piešťanoch. Na

História
tejto aukcii bolo ponúkaných 336 kusov umeleckých
predmetov z paláca v Bratislave a z kaštieľov v Kráľovej
pri Senci a z Pezinka). Paradoxne, Ministerstvo kultúry
ČSR neprejavilo záujem o žiadne umelecké diela z pálfiovských zbierok. Keďže sa počas dražby konanej v júli
1924 v Piešťanoch nepredali všetky ponúkané predmety, neskôr sa uskutočnila v pražskom Klementíne druhá
dražba a nakoniec v roku 1926 aj verejná výstava na dopredaj zvyšných umeleckých predmetov v hoteli Imperial v Karlových Varoch. V roku 1927 bola Štátnym pozemkovým úradom prevedená prvá parcelácia Pálffyho
veľkostatkov a pôda bola pridelená malým poľnohospodárom a bezzemkom. Definitívny
zánik priniesla kaštieľu v Kráľovej
pri Senci druhá svetová vojna, keď
najprv Viedenskou arbitrážou 2.
novembra 1938 stratilo Slovensko
územie na ktorom sa barokový
kaštieľ v Kráľovej pri Senci nachádzal, a napokon samotný záver
vojny, keď bol kaštieľ v dôsledku
vojnových udalostí celkom zničený.
V roku 1920 prešiel kaštieľ a
celé hospodárstvo v katastroch
Kráľovej pri Senci, Senca a Veľkého Grobu do správy Andrássyiovcov a okolo roku 1924 si sochu
odviezla neter Jána Pálffyho - Etela Odelscalchi rodená Andrássyiová do kaštieľa v Suchej nad Parnou. Keď jej syn, knieža Ladislav
Odescalchi v marci 1945 kaštieľ
pred príchodom fronty opustil,
kaštieľ bol vyrabovaný sovietskymi vojakmi a miestnymi obyvateľmi. Socha Augusta bola neskôr
objavená archeológom PhDr. Antonom Točíkom, ktorý ju priviezol
do Slovenského národného múzea
v Bratislave, kde bola v roku 1952
zaevidovaná s jedinou poznámkou „Dr. Točík zo súkromnej zbierky“. Socha bola v minulosti súčasťou expozície antiky SNM, potom v depozitári (v tzv. zimnej záhrade) na Vajanského nábreží, odkiaľ bola v roku 1991
premiestnená do Archeologického múzea na Žižkovej
ulici, kde je doteraz. V blízkej budúcnosti má byť trvalo
inštalovaná v rámci výstavy dejín Slovenska na Bratislavskom hrade.
Za znovuobjavenou históriou bronzovej repliky Augusta z Prima porty - tejto na slovenské, ale aj svetové
pomery jedinečnej sochy, je fotografia z archívu Dr. Jána
Gašperíka (1876-1949), predsedu Zemského ústredia
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Oslávili sme
80. výročie
Včelárskej paseky
František Bizub

V záhrade kaštieľa v Kráľovej pri Senci.
včelárskych spolkov na Slovensku a zakladateľa Včelárskej paseky, pochádzajúca z výletu do Kráľovej pri
Senci konanom okolo roku 1925. Následne po tomto výlete – obhliadke pozemkov, na jar v roku 1926,
Dr. Gašperík v mene Zemského ústredia včelárskych
spolkov na Slovensku požiadal Kolonizačný referát
štátneho pozemkového úradu v Bratislave o pridelenie
10 katastrálnych jutier (1 jutro = 0,575 ha) ornej pôdy
z veľkostatku na puste Jánošovce (teraz Jánovce) neďaleko Kráľovej pri Senci na založenie vzornej včelárskej
farmy. V auguste 2012 oslávi Včelárska paseka, ktorej
súčasťou je teraz už aj Múzeum včelárstva, 80. rokov
svojej existencie.
Dr. Ján Gašperík bol blízkym priateľom Dr. Jána
Lajčiaka, tiež bol polyglotom (ovládal 7 jazykov), mal
doktoráty z práva a z politických vied a vo svojom diele
Pamätnosti včelárstva slovenského I. a II. (Memorabilia apiaria slovenica) zozbieral grécke, latinské, uhorské, nemecké a iné historické pramene o chove včiel
v Európe, zvlášť u Slovanov, ako aj o včelách vo výtvarnom a literárnom umení. Bol milovníkom talianskeho
umenia a preto kompozícia a výber objektu na jeho fotografii z parku grófa Pálfiho nie je náhodná. Náhodou
bolo len objavenie tejto fotografie.
Aj takéto súvislosti môže mať hľadanie stratených
a znovu nájdených svedkov minulosti...
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Pred 80. rokmi, 15. augusta 1932, slovenskí včelári
slávnostne otvorili v Kráľovej pri Senci včelárske kultúrne a vzdelávacie centrum s názvom Včelárska paseka.
Oslavy sa konali v sobotu 11. augusta 2012 za účasti
včelárov, zástupcov štátnych orgánov a inštitúcií, spoločenských organizácii, hostí zo Slovenska i zahraničia.
Medzi hosťami bol aj starosta obce Kráľova pri Senci,
Alojz Koiš.
Oslava začala štátnou hymnou. Po nej nasledoval
Slávnostný pochod slovenských včelárov. Tajomník Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov (ZO
SZV) v Hontianských Tesároch Peter Demian oblečený
do hontianskeho kroja predniesol báseň Včelička, ktorú
napísal pre túto slávnostnú príležitosť.
V otváracom prejave predseda Slovenského zväzu
včelárov v Bratislave gmjr. v. v. Ing. Ľudovít Gál privítal
hostí, informoval o stave včelárstva na Slovensku a o potrebe stanovenia koncepcie činnosti Včelárskej paseky v
nasledujúcom období.
Podpredseda Slovenského zväzu včelárov v Bratislave a predseda ZO SZV v Liptovskom Hrádku Martin
Piovarči v hlavnom referáte priblížil prítomným vznik a
80. ročnú históriu zariadenia.
Spevom a tancom podujatie oživili žiaci Základnej školy v Kráľovej pri Senci pod vedením riaditeľky
školy Mgr. Valérie Klučárovej a učiteľov Mgr. Denisy
Szimethovej, Mgr. Miroslavy Hincovej a Mgr. Štefana
Kadleca. V tanci Včielka Maja, ktorý nacvičila Zuzka
Tomášková, vystúpili tanečníci Paťko Pudmerický, Danielka Zollerová, Terezka Knutová, Rebeka Poórová, Simonka Koišová a Lucka Tóthová. Malá speváčka Kiara
Meszárosová svojimi piesňami vyburcovala prítomných
do nadšeného potlesku a pískania. Aj keď boli učitelia a žiaci na prázdninách do programu oslavy vďačne
prispeli,.
Ing. Robert Chlebo z Poľnohospodárskej univerzity
v Nitre vo videoprezentácii Včelárska paseka na dobových
fotografiách komentoval dobové obrázky z čias výstavby
včelárskej paseky a z jej neskoršej činnosti.
František Bizub, autor knihy Včelárska paseka Kráľova pri Senci podpisoval knihu pre záujemcov a bolo ich
veru neúrekom.
Pri príležitosti osláv prvýkrát udeľovali za celoživotnú prácu v prospech včelárstva najvyššie slovenské včelárske vyznamenanie – medailu Juraja Fándlyho.
Z 18 udelených medailí boli medzi ocenenými aj naši
dvaja spoluobčania - bývalý dlhoročný správca Paseky
Imrich Keszöcze a bývalý včelmajster paseky a súčasný
predseda ZO SZV v Kráľovej pri Senci Ján Šuvada.
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V pozdravných príhovoroch účastníkov a hostí bolo pozoruhodné vystúpenie 96 ročného pána V. Kišša, syna skladateľa Slávnostného pochodu slovenských včelárov.
Účastníci osláv si pozreli film Slovenské včelárstvo vo filmových týždenníkoch. Najstarší dokument bol z roku 1942.
Filmové šoty poukázali na to, aké vyspelé bolo slovenské
včelárstvo už pred pol storočím.
O vznik Včelárskej paseky sa zaslúžil Dr. Ján Gašperík,
rodák z Dovalova na hornom Liptove. Celý život zasvätil
rozvoju a povzneseniu slovenského včelárstva. Robil to nezištne, statočne, obetujúc všetok svoj voľný čas. V Liptovskom Hrádku je po ňom pomenovaná vo štvrti Celiny ulica,
na ktorej sídli celoslovenské včelárske výskumné pracovisko – Ústav včelárstva.
V parku Včelárskej paseky na záver osláv odhalili Dr.
Jánovi Gašperíkovi pamätnú sochu. Na úvod odhalenia
moderátorka Irena Piovarčiová predniesla báseň Rodný kraj
- takmer zabudnutá vlastenecká báseň o rodisku Dr. Gašperíka – o hornom Liptove.
Profesor Jozef Čižmárik z Univerzity Komeského v Bratislave v príhovore zhodnotil život a dielo Dr. Jána Gašperíka a za zvukov hymnickej piesne Aká si mi krásna, ty rodná
zem moja, pamätník odhalil. Báseň Rodný kraj aj pieseň Aká
si mi krásna, ty rodná zem moja neboli vybraté do programu
odhalenia pamätníka náhodne. Ich autorom je liptovskomikulášsky rodák básnik Peter Dobroslav Bella - Horal,

História
rodinný priateľ Dr. Jána Gašperíka počas ich pobytu v Budapešti.
Pamätník Dr. Gašperíka, ktorý má hornú časť v tvare
Kriváňa. Je z čiernej švédskej žuly o rozmeroch 180 x 50 x
7 cm. V hornej tretine pamätníka je podobizeň Dr. Gašperíka, pod ňou nápis Dr. Ján Gašperík 1876 – 1946. V strednej
časti pamätníka je včelí plást s ôsmymi bunkami a včelou.
Pod tým nápis Zaslúžil sa o slovenské včelárstvo. Pamätník
navrhol František Bizub. Zhotovilo ho a osadilo Kamenárstvo Radovan Kouřil z Liptovskej Porúbky.
Na zabezpečení programu oslavy sa podieľali najmä
Liptáci. Scenár a réžiu programu mal na starosti František
Bizub z Kráľovej Lehoty, moderovania programu sa veľmi
dobre zhostila riaditeľka Materskej školy v Kráľovej Lehote Irena Piovarčiová, hlavný referát predniesol podpredseda Slovenského zväzu včelárov v Bratislave, starosta obce
Hybe Martin Piovarči, štátnu hymnu, pochod slovenských
včelárov a hymnickú pieseň zahrala liptovskohrádocká dychovka pod vedením Ing. Ľubora Patscha.
Mnohí obetaví dobrovoľníci pred oslavou odpracovali
na včelárskej paseke množstvo brigádnických hodín, práce
neúnavne koordinoval predseda ZO SZV Nové Mesto nad
Váhom Tibor Valovič. Zásluhou nich a členov prípravnej
komisie bola oslava 80. výročia Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci dôstojná.

Vynovená hlavná budova Včelárskej paseky

Pohľad na účastníkov oslavy 80. výročia Včelárskej paseky

Odhalenie pamätníka iniciátorovi výstavby Včelárskej paseky
Dr. Jánovi Gašperíkovi
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Na nás sa dá vždy spoľahnúť
O činnosti Červeného kríža
Druhý polrok odštartovali členovia miestnej organizácie Červeného kríža zájazdom do susedného Rakúska, kde
navštívili Hauswirth Kittsee /závod na výrobu čokolády/
a zámok Schönbrünn vo Viedni s nádhernou expozíciou.
Celú exkurziu ukončili prehliadkou historického centra
Viedne. V septembri sa uskutočnil posledný a to tretí odber
krvi v tomto roku, ktorého sa zúčastnilo aj najviac darcov
krvi. Práve septembrový odber nám robí najviac problémov
čo sa týka vyradených darcov, nakoľko v letných mesiacoch
navštevujú darci exotické krajiny a tu platí ochranná lehota
/ tzv. trojmesačná karanténa/ na prenos niektorých chorôb.
Odberu sa zúčastnili M. Ferenczi, J. Scholczová, S. Čaputa,
D. Čaputová, B. Kováč, M. Kováčová, P. Kucejová, J. Kuczej,
I. Gräczer, P. Duraj, M. Linduška, J. Lindušková, I. Petrík,
M. Ragasová, L. Ježovič, M. Ježovič, K. Konečný, P. Koiš, R.
Molnárová, P. Podolský, S. Vargová, E. Vrábelová, R. Ruman, Ľ. Klúčik, I. Németh, Š. Kučera, R. Klenovský, P. Vravko, M. Guldanová, J. Konečný, Ing.B. Urbanovičová, A. Ferencziová a prvodarci Lenka Millová, Ivan Ježovič, Rómeo
Tengeri, Peter Chovanec. Sedem darcov bolo vyradených.
Šiesti darcovia darovali krv pre jedného občana na záchranu ľudského života. Všetkým patrí srdečná vďaka a verím,
že takýto úspešný rok bude aj rok 2013. V mesiaci október
sme navštívili starších členov ČK, ročník 1933 a potešili
sme ich potravinovým darčekovým balíčkom. Jožka Černý s jeho nádhernými piesňami potešil niektorých našich
členov v MsKS v Senci, kde si mnohí s ním aj zanôtili známe ľudové pesničky. Ako je už zvykom v novembri usporadúvame tradičnú „Katarínsku zábavu“ pred blížiacimi sa
sviatkami a ukončenie roku. Ako posledná činnosť nášho
miestneho spolku bola výročná členská schôdza, kde sme
zhodnotili celoročnú práca a činnosť Červeného kríža v našej obci.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nás podporujú po celý rok, nakoľko je naša organizácia
nezisková a financie máme iba z predaja členských známok
a dotácie obce. S týmito financiami by naša organizácia nemohla robiť toľko aktivít ako robí. Tohtoročnými sponzormi boli starostovia obce Kráľová p/S a Hrubá Borša, ďalej
rod. R. Farkaša, M. Roku, A. Szabu, I. Keszöczeho, G. Bučekovej, Milana Mačaja, J. Révaya, D. Šeboka, P. Blahu, M.

Šuplatu, I. Krivosuckého, J. Koišovej-Bednárovej, A. Jedličkovej, Z. Polakovičovej, J. Štiglicovej, Bella Bianca Galovičová, ALICA – A. Benická, Kráľovský dvor, Pneuservis
Javor, Textil Dadová, Kaderníctvo Andrea, Potraviny BALLA –Packa, Potraviny Bognárová, J. Žemlička, A. Vyletelová, prof. M. Daniš, CSc., MUDr. R. Baran, MI GEO Marek
Roka, Veľkosklad krmív Sejak, Súk. roľ. J. Mačaj, Pekáreň
Stanislav a syn, Kvety Eva, Kvetinárstvo Jarka, Dahlia S. Letušeková, Občerstvenie Eva, Pegas Expres – Marek Mafina,
TOMDUS Bánoczký, Intersad Kráľová p/S, Záhr.tech. Kubovčák, Sklenárstvo Sedlárik, Rozličný tov. Maja, Poľovnícke zdr. Kráľová p/S, Hostinec u Petra, ABW Kráľová p/S,
MS Farby-laky, Mäso – údeniny Belzár, Pohrebníctvo R.
Odnechta, Kamenárstvo Petrovič, Viazanie vencov A. Kardošová, Lekáreň.
V závere článku si Vás dovoľujeme v mene našej
miestnej organizácie už teraz predbežne pozvať na odbery krvi v roku 2013. Plánované sú termíny – 23.1.2013,
22.5.2013 a 25.9.2013.
V mene celého výboru MSČK vám chcem zaželať všetko
dobré do Nového roku, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, úspechov v práci. Sme si vedomí že sme tu pre každého
z vás kto našu pomoc potrebuje a bude potrebovať a verte,
že na nás sa dá vždy spoľahnúť.
Jarmila Koišová, predsedníčka MOČK

Členovia ČK na zájazde vo Viedni.

Výročná členská schôdza
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Vystúpenie detí z MŠ na výročnej členskej schôdzi
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Dobrovoľní hasiči v druhom polroku 2012
Činnosť nášho Dobrovoľného hasičského zboru aj tradícii budeme o rok pokračovať druhým ročníkom.
Poďakovanie tu patrí aj všetkým sponzorom a hlavnév druhom polroku 2012 bola bohatá a rôznorodá.
Začíname mesiacom júl. Aj napriek tomu že boli mu rozhodcovi podujatia, pánovi Júliusovi Tóthovi. Čleprázdniny, neustále sme dostávali pozvánky na pohárové novia našej organizácie pomáhali o týždeň aj pri organisúťaže. Skoro každú sobotu sme sa zúčastňovali súťaží so zovaní cyklistických pretekov pri usmerňovaní dopravy.
September sme zavŕšili našou najvýznamnejšou akženským, mužským alebo obidvoma družstvami. Napríklad v Dolných Janíkoch, Zlatých Klasoch, Boldogu, Pav- ciou roka - „Kráľovským pohárom“.
Je to už štvrťstoročie, čo naša DHZ prišla s nápadom
liciach, Zelenči, Topoľčiankach, Zálesí či Šišove.
Okrem súťaží sme počas prázdnin na školskom ihris- organizovať pohárovú súťaž.
Jej začiatky veru neboli jednoduché a súťažilo na nich
ku za telocvičňou vybetónovali základy pre dve garáže,
ktoré budú slúžiť jedna hasičom a druhá základnej ško- len málo družstiev ( štyri, päť). Postupne súťaž získavala
le. Bolo to skutočne potrebné, nakoľko sme všetky veci stále viac záujemcov až do dnešných tridsať až štyridsať
museli stále prenášať zo zbrojnice na každý tréning a tým družstiev. Skvalitnila sa, vyvíjala sa a stále sa zdokonaľuje.
22.9.2012 sme teda mali už jubilejný XXV. ročník.
sa nám zbytočne opotrebovával náš materiál. Materiál na
výstavbu sme dostali od stavebnín FIF sponzorsky za čo Okrem súťažných družstiev prišlo aj veľa pozvaných
hostí. Pri slávnostnom nástupe, predsedníčka DHZ Luin aj touto cestou ďakujeme.
V auguste sa každoročne zúčastňujeme spomienko- cia Čaplová privítala p. starostu A. Koiša, viceprezidenta
vej súťaže v našej družobnej obci Batizovce. Bolo tam DPO SR p. Urdoviča, predsedkyňu
ÚzV Pezinsko-Seneckémužské aj ženské súťažné
ho p. D. Mesárošovú, velitedružstvo. Cestovali sme tam
ľa ÚzV Pez.-Seneckého p. F.
v sobotu ráno. Počas soboty
Daniša, vedúce sekretariátu
sme absolvovali malý výlet
DPO SR p. Ing. J. Parčiša,
na Štrbskom Plese a v neriaditeľa OV DPO Poprad
deľu doobeda sme súťažili.
p. M. Šerfela, veliteľa hasičNa túto súťaž sa vždy veľmi
skej stanice HaZZ Senec p.
tešíme, nakoľko je to aj taká
Ďuriša, hlavného rozhodcu
malá odmena za celoročp. M. Blaha a čiarového roznú činnosť, ale hlavne tam
hodcu p. Š. Antaleca, ako
máme veľa kamarátov.
i všetky družstvá a hlavne
Začiatkom septembra
našich kamarátov z družobsa zameriavame na pomoc
nej obce Batizovce.
pri organizovaní obecných
Po privítaní sa ujal slova
slávností.
starosta obce. Privítal všetMedzi členmi DHZ pakých na pôde obce, poďakodol návrh usporiadať na Členovia DHZ na súťaži v Batizovciach
val DHZ za zorganizovanie
deň obce súťaž aj pre mladých hasičov, aby sa prezentovali aj pred svojimi rodičmi, tejto súťaže a poprial všetkým veľa šťastia pri športových
spolužiakmi a občanmi našej obce. Záštitu nad touto sú- výkonoch. Ďalej sa ujal slova vedúci sekretariátu p. Ing.
Parčiš, ktorý v prvom rade tlmočil pozdrav od generálťažou s radosťou prijal pán starosta.
Súťaž sa konala 8.9.2012 na futbalovom ihrisku v Krá- neho sekretára DPO SR p. V. Horvátha a odovzdal v jeho
ľovej pri Senci. Zišlo sa na nej 8 družstiev mladých hasičov mene dar pre DHZ pani predsedníčke. V rámci nástupu
zo širšieho okolia obce. Po privítaní a slávnostnom prího- ešte vystúpila predsedkyňa ÚzV Pezinsko-Seneckého p.
vore pána starostu, začali družstvá súťažiť v požiarnom Mesárošová a vyhlásila výsledky súťaže žiakov v maľovaní
útoku. Je obdivuhodné, že už aj tak malé deti vedia bez s hasičskou tematikou. Z našej školy v III. kategórii zvíťaproblémov zvládnuť svoje natrénované činnosti, ale vedia zili Patrik Ruman a Peter Minárik a obdržali vecné ceny.
aj pohotovo zareagovať na prípadné chyby. Po ukončení Nasledovala porada veliteľov a následne začala samotná
útokov sa všetky družstvá premiestnili k bufetu, kde im súťaž.
Prvé nastúpili domáce ženy a podali pekný výkon. Ďalej
DHZ pripravila občerstvenie. Vyhodnotenie sa konalo
počas programu obecných osláv na pódiu, takže bolo o to súťažili družstvá podľa vopred nahláseného poradia. Každé
slávnostnejšie. Víťaznému družstvu zo Zelenča II. zahrali družstvo sme si na štarte nafotili a natočili na video, ktoré
tuš pre víťaza. Starosta obce Alojz Koiš odovzdal prvým sme sprístupnili na našej internetovej stránke www.dhztrom družstvám poháre a naša organizácia medaily. Os- kralovaprisenci.eu. Družstvá dosahovali skutočne výborné
tatné družstvá boli obdarované sladkou odmenou. Naše výsledky. U mužov vyhralo družstvo zo Šenkvíc s časom
družstvá obsadili piate a ôsme miesto. Veríme že v tejto 14.29 s., druhé boli Zlaté Klasy 14.71 s. a tretie Trenčianske
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25. ročník Kráľovského pohára

Družstvo žien DHZ

Súťaž mladých hasičov

Vyhodnotenie súťaže mladých hasičov
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Bohuslavice 14.76 s. Naši muži s časom 17.11 s. skončili
„až“ na 11. mieste. V ženskej kategórii vyhrali ženy zo
Suchej nad Parnou s časom 18.32 s., druhé boli zo Zelenča 19.15 s. a tretie naše ženy s časom 20.07 s.
Víťazným družstvám boli odovzdané krásne poháre a vecné ceny až do šiesteho miesta. V ženskej kategórii dostali ženy medaile a kytice kvetov pre víťazné družstvá.
Počas súťaže si prišli na svoje aj deti. Bol pre nich pripravený hrad na skákanie, maľovanie na tvár a prišiel aj
predavač s cukrovou vatou. Po slávnostnom vyhodnotení začala oslava víťazstiev a už tradičná diskotéka.
Pekným okamihom akcie bolo po zotmení aj vypúšťanie balónov šťastia s nápismi viacerých DHZ na znak
spoločného priateľstva. Za to, že sa podujatie opäť podarilo vďačíme každému kto sa o to akokoľvek pričinil
- organizácii, pánovi starostovi, všetkým sponzorom,
družstvám ale i divákom, bez ktorých by to nemalo tú
atmosféru.
Pohárové súťaže sa aj napriek chladnejšiemu počasiu organizovali aj v októbri. Boli sme na súťaži v Tomašíkove s družstvom mladých hasičov, ktorí tu súťažili v štafete a hasičskom útoku. O týždeň neskôr toto
družstvo sa zúčastnilo na brannom preteku v Blatnom,
kde museli zabehnúť 3 km trať so stanovišťami o hasičskej tematike, prenos figuríny v tuneli, hod granátom
na cieľ, streľbu zo vzduchovky, viazanie uzlov ale aj dopravnú výchovu. Tu získala jedna naša hliadka krásne
tretie miesto.
V mesiacoch október, november sme zazimovali
techniku, upratali sme zasadačku, umyli víťazné poháre, okná, dlážku a muži upratali garáž.
V novembri sme začali so zimnou prípravou v telocvični. Každý pondelok chodia všetky tri družstvá:
muži, ženy a deti.V tomto mesiaci sa členovia mužského družstva zúčastnili taktického cvičenia, organizovaného HaZZ Pezinok na Zochovej chate. Zúčastnili sa
ho profesionáli a niekoľko DHZ z nášho okresu. Išlo tu
hlavne o zosúladenie spolupráce dobrovoľníkov s profesionálmi a preverenie možností jednotlivých zborov.
V novembri nás postihla aj smutná udalosť - navždy
sme sa rozlúčili s naším veľmi dobrým kamarátom
a sponzorom Petrom Zajacom. „Peťo, ešte raz Ti ďakujeme za všetko čo si pre náš zbor urobil a pevne veríme,
že sa tam z hora na nás pozeráš a že nám aj tam fandíš.
Nikdy na Teba nezabudneme!“
V decembri sme sa tento rok prvý raz zúčastnili súťaže „O vianočného kapra“ v Zelenči. Bola to naozajstná previerka aj v mrazivom počasí. Posledný tréning
v tomto roku sme mali tak trocha zábavný. Boli sme
v Senci hrať kolky. Rozdelení sme boli na dve zmiešané
družstvá /ženy, muži aj deti/. Touto zábavnou súťažou
sme zavŕšili činnosť v roku 2012.
Za to, že môžeme vyvíjať takúto bohatú činnosť
v prvom rade ďakujeme predsedníčke a výboru DHZ,
ďalej pánovi starostovi obce a OÚ za podporu a zvlášť
všetkým sponzorom, ktorí nám akokoľvek prispeli
k činnosti.
Viera Gašparová
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VII. ročník Kráľovských slávností a Dňa obce
8. 9. 2012 bol obecným dňom. Už tradične v druhú
septembrovú sobotu sa konali celodenné obecné Kráľovské slávnosti. O ôsmej hodine rannej sa v Kostole
sv. Jána Krstiteľa uskutočnila svätá omša. Od pol desiatej začala športová súťaž mládeže na cyklodráhe –
Kráľovský okruh. Tu si zmerali sily deti zo Základnej
školy. Záujemcovia o stolný tenis sa mohli zúčastniť
turnaja o Pohár starostu v telocvični ZŠ, ktorý organizovali športovci z klubu armwrestlerov.
V poobedňajších hodinách od pol druhej do tretej
hodiny popoludní si na tréningovom futbalovom ihrisku na Sigotke vyskúšali obratnosť a rýchlosť družstvá mladých hasičov a zároveň na hlavnom ihrisku prebiehal majstrovský zápas našich dorastencov
s mužstvom Slovenského Gróbu. Od pol štvrtej začala návštevníkom slávností vyhrávať dychová hudba
Bučkovanka a o zábavu sa postaral ľudový rozprávač.
O piatej boli vyhodnotené športové zápolenia a na-

sledoval umelecký program žiakov ZŠ. Následne prítomných zabávala hudobná skupina Kamion v duchu
country muziky. Vo večerných hodinách vystúpila
s hudobným programom Zuzana Haasová a Martin
Kostka so skupinou divadla Haaf. Od deviatej hodiny
večernej hrala do disko tanca muzika DJ Mirca.
Počas všetkých spomenutých podujatí boli otvorené stánky s občerstvením a naši občania i návštevníci podujatia sa mohli dosýta zabaviť a porozprávať.
Kráľovská slávnosť sa i tento rok podarila a za úspešný priebeh je potrebné poďakovať všetkým sponzorom, Základnej škole, aktívnej účasti spoločenských
organizácií v obci – MŠK, Poľovníckemu združeniu,
AWK, Jednote dôchodcov, Červenému krížu, Hasičskému dobrovoľnému zboru. Vďaka patrí aj zamestnancom Obecného úradu a vedeniu obce na čele s p.
starostom, A. Koišom.
M-D

Odovzdávanie cien žiakom ZŠ

Divácka kulisa osláv

Hudobná skupina Kamion

Dychová hudba Bučkovanka
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Úspešný rok Armwrestlerov
v Kráľovej pri Senci
Rok 2012 nám opäť ubehol ako voda. Už tradične si na neraz siahli až na dno svojich síl, všetko za povzbudzovania
konci roka pripomíname dosiahnuté úspechy a hodnotí- prítomných divákov ale aj svojich súperov. Pomyselná latka
me čo sa nášmu klubu podarilo realizovať. V skratke tak výkonnosti sa tak posunula oproti minulému ročníku opäť
môžme pripomenúť reprezentáciu klubu na súťažiach v ar- vyššie a jej hodnota je aktuálne na čísle 200kg v tlaku. Prví
mwrestlingu a naturálnej kulturistike a tiež realizáciu špor- traja získali diplomy a prevzali si ceny od sponzorov súťaže
tových podujatí v našej obci (stolný tenis, armwrestling, (výsledky súťaže boli uverejnené v minulom čísle Kráľovtlaky na lavičke).
ských zvestí). Verím, že na budúPre rok 2012 sme mali stanovené
com ročníku tejto súťaže privítame
„tradičné“ciele, ako je usporiadanie
nových športovcov a že znova prídu
športových súťaží ale predovšetkým
aj tohtoroční účastníci porovnať si
reprezentáciu klubu na súťažiach v
opäť svoju výkonnosť. Práve takéto
armwrestlingu a silových športoch,
amatérske súťaže sú dobrou možzveľadenie našich priestorov a zapánosťou overenia si svojich možností
janie sa do diania v obci (brigády, poa následne aj odrazovým mostíkom
riadková služba počas Kráľovských
na prípadné profesionálne súťaže,
slávností atď.)
nehovoriac už o motivácii do ďalších
Začiatkom roka 28.1. sme zavítréningov.
tali do neďalekého Červeníka kde sa
Počas septembrových Kráľovkonalo 3.kolo súťaže Slovenskej náských slávností sa už tradične orgarodnej ligy pretláčania (SNLP). Pre
nizoval stolnotenisový turnaj o „Poklub sme vybojovali v súťaži ľavou
hár starostu“ Bol to už jeho dvanásty
rukou 3. miesto D. Petrová (+ 60kg)
ročník. V troch kategóriach súťažila
a v súťaži pravou rukou 5. miesto. Na
skoro tridsiatka súťažiacich, teší nás
tejto súťaži pôsobil v úlohe rozhodcu
predovšetkým pekná účasť v ženskej
R. Brettschneider. Počas zimných
kategórii. Súťažiaci boli rozdelení
mesiacov sme sily koncentrovali na
do skupín kde hral každý s každým.
prípravu aby sme sa 30.3. zúčastnili
Následne podľa dosiahnutých bodov
medzinárodnej súťaže Senecká ruka,
boli súťažiaci nasadení do pavúka.
ktorá bola zároveň aj posledným ko- M. Poláček na súťaži v naturálnej kulturistike
Videli sme veľmi pekné súboje a vílom SNLP a poslednou možnosťou
ťazi jednotlivých kategórií sa tešili
získať body do celkového hodnotenia SNLP. Choroba a zra- z pekných pohárov a hodnotných cien, ktoré venoval do
nenia nám však neumožnili štart na tejto prestížnej súťaži. súťaže náš klub AWK a sponzori. Celkový víťaz sa tešil z
Dňa 25.2. sme organizovali našu tradičnú amatérsku krásneho pohára, ktorý zabezpečil Obecný úrad a víťazovi
súťaž v tlakoch na lavičke – Kráľovský Benchpress. Tento ho odovzdal p. starosta A. Koiš. Už tradične sa o občerstverok to bol už šiesty ročník. V priestoroch posilňovne sa zišli nie na súťaži postaral Jozef Gašpar-Sendy. Všetci súťažiaci
športovci, ktorí si prišli zmerať sily a porovnať svoje výkony si tak mohli pochutnať nielen na jeho preslávenej cigánskej
v tlaku. Súťažiaci predviedli skvelé výkony a mnohí z nich ale nechýbala ani plnená kačka a lokše. Na tomto mieste by

Stolnotenisový turnaj
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sme tiež radi poďakovali vedeniu ZŠ
a p. riaditeľke V. Klúčarovej za zapožičanie priestorov školskej telocvične
pre súťaž.
O týždeň neskôr 15.9. sa v našej
obci konalo 18. kolo SP masters Merida Road Cup cyklistické preteky pod
záštitou Obce a CK Falnage Bratislava.
Súťažilo sa vo viacerých kategóriách
a predovšetkým v cieľovej rovinke
sme mohli vidieť pekné cyklistické
súboje jednotlivcov. Za náš klub sa
Open kategórie pre neregistrovaných
športovcov zúčastnila D. Petrová a v
ženskej kategórii obsadila 1. miesto
časom 18:50 min a v celkovom poradí dospelých 3. miesto. Škoda len že sa
na súťaži nezúčastnilo viac domácich
pretekárov. Na súťaži naši členovia
A. Peťovský a S. Kočan tiež pomáhali
pri zabezpečovaní organizácie pretekov za čo im aj touto cestou ďakujeme.

Šport

AWK KRÁĽOVÁ PRI SENCI

PORIADA NÁBOR NOVÝCH ČLENOV
Hľadáme nových členov armwrestlingového klubu
Kráľová pri Senci!
Armwrestling (pretláčanie rukou) je zaujímavý, rýchlo a dynamicky sa rozvíjajúci
šport. Medzi kontaktnými športami je najbezpečnejší, avšak o adrenalín v ňom nie
je núdza. Je vhodný pre mužov aj ženy.
Armwrestling klub Kráľová pri Senci (zal. 1996) je jedným zo stabilných a tiež
úspešných klubov v slovenskom armwrestlingu. Stabilne sa naši reprezentanti
umiestňujú na popredných miestach na domácich či medzinárodných súťažiach.
O cenné kovy sme už bojovali na viac ako 150-tich armwrestlerských súťažiach.
V našom klube vyrástli juniorský majstri sveta Marián Javor či Ivana Hatalová.,
majstri Slovenska Radim Brettschneider, Dagmar Petrová, Jarolím Mrva.
Reprezentovali sme päťkrát Slovensko na Majstrovstvách Európy
a dva krát na Majstrovstvách Sveta.
Ženy v pretláčaní? Samozrejme! Stačí sa len pozrieť na paletu slovenských
reprezentantiek. Lucia Debnárová,, Rebeka Martinkovičová, Martina Pastuchová
….. pretláčanie im ich postavu určite nevzalo, treba to len skúsiť.

Kým v minulosti sa klub zameriaval predovšetkým na súťaže v pretláčaní rukou už v minulých rokoch
nás úspešne reprezentoval na súťaži
v naturálnej kulturistike M. FerenPokiaľ máte záujem stať sa súčasťou AWK Kráľová pri Senci,
ci. Na dosiahnuté úspechy z minupríďte sa pozrieť na tréning! Vítaní sú muži aj ženy od 15 rokov.
lého roku nadviazal tento rok ďalší
Tréningy sú každú stredu od 20-tej hodiny vo fitnessklube AWK,
náš člen M. Poláček, ktorý na svoKráľová pri Senci.
jej premiérovej súťaži obsadil pekné
5. miesto v kategórii do 174 cm a v
Náborové tréningy sú do 1. 4. 2013 každú stredu
celkovom hodnotení najúspešnejších športovcov SSNKF mu v tejto
o 20-tej hodine vo fitness klube AWK,
kategórii patrí 9. miesto. Za dosiahKráľová pri Senci, požiarna zbrojnica
nuté výsledky a reprezentáciu klubu
mu gratulujeme a prajeme veľa elánu
Bližšie info, kontakty:
do ďalších tréningov, aby sme sa opäť
0905162424 alebo na www.facebook.com – Awk Kralova pri Senci
mohli tešiť z krásnych výsledkov. Verím tiež, že sa ich výsledkami nechajú inšpirovať aj iní nádejní pretekári
športovcami (najmä Rusko, Ukrajina, Bulharsko, Maďara na súťažnom poli uvidíme aj ďalších našich členov. Ak sko, ČR). My však veríme, že sa aj reprezentantom Kráľona sebe ešte zapracujú určite by sa na súťažiach tohto typu vej podarí vybojovať pre klub cenné kovy a zabojovať tak
nestratili napr. T. Jarábka či T. Magyar.
o miestenky na Majstrovstvá Európy v Litve a MajstrovV úlohe rozhodcu R. Brettschneider v tomto roku roz- stvá sveta v poľskej Gdyni.
hodoval viacero súťaží v pretláčaní rukou. Počas 2. kola
Čo sa týka zlepšovania a skvalitňovania posilňovne
SNLP 8.12. v Trenčíne tiež absolvoval kurz na zvýšenie v tomto roku bola zakúpená polohovateľná lavička na
rozhodcovskej kvalifikácie na II. stupeň. Za zmienku určite tlaky a precvičovanie brušných svalov a boli zrekonštrustojí medzinárodná súťaž Senecká ruka a špecifická súťaž ované niektoré staršie posilňovacie stroje. Vymenili sme
Silná ruka stredných škôl-západ – oblastné kolo i finále, Sil- gumenú podlahu, nakoľko pôvodná bola už po rokoch
vestovská ruka a 2 kolá SNLP. Veríme že sa mu aj naďalej užívania v zlom stave a prečalúnili lavičky u ktorých to
bude dariť v úlohe rozhodcu a jeho rozhodovanie bude čo bolo taktiež potrebné. V decembri boli priestory posilnajobjektívnejšie.
ňovne kompletne vymaľované, vrátane náterov radiátorov
Najbližšími súťažnými previerkami našich armwrest- a skriniek v šatni a zreštaurované pôvodné maľby. Taktiež
lerov budú 3. kolo SNLP 2.2.2013 v Červeníku, kde by je plánovaná inštalácia novej zrkadlovej steny. V rámsa mali predstaviť v juniorskej kategórii naši noví ná- ci šetrenia nákladov na energie boli namontované nové
dejní športovci. Následne nás čaká medzinárodná súťaž snímače pohybu (šetrenie el. energie), inštalovaný časový
22.3.2013 Senecká ruka (ktorá bude zároveň aj štvrtým spínač na kotol (šetrenie plynu). V priebehu jari plánukolom SNLP). Najmä táto súťaž býva tradične veľmi kva- jeme opravu – rekonštrukciu schodov pri vstupe do bulitne obsadená domácimi aj zahraničnými skúsenými dovy nakoľko tieto sú v havarijnom stave. Priebežne boli
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vykonávané rôzne menšie, ale nevyhnutné opravy, ale aj
úprava okolia požiarnej zbrojnice - kosenie trávy, revitalizácia drevín.
Samozrejmosťou každého klubu ktorý chce dosahovať
dobré výsledky je tiež príprava nových perspektívnych
športovcov. Tu spomeniem že záujemcovia o armwrestling
/kulturistiku sa môžu prihlásiť do 1.3.2013 kedy prebieha
nábor nových členov. V súčasnosti v klube pôsobia piati
kvalifikovaní inštruktori/tréneri/ ale aj v tomto roku plánujeme pre záujemcov spomedzi našich členov možnosť
rozšíriť si svoje vedomosti na kurze kulturistiky a silového

trojboja (február 2013) či možnosť absolvovať kurz rozhodcu v pretláčaní rukou.
Na záver by som v mene celého klubu AWK rada poďakovala p. starostovi A. Koišovi, vedeniu obce a tiež všetkým
priaznivcom za podporu v našej športovej činnosti. Poďakovanie tiež patrí všetkým, ktorí svojou prácou prispeli
k úspechom nášho klubu. Verím, že vašu dôveru nesklameme a budeme naďalej úspešne reprezentovať našu obec.
Taktiež želám všetkým našim občanom všetko dobré v novom roku 2013. Športovcom samozrejme pevné zdravie a
veľa športových úspechov.
Dagmar Petrová

Karate krúžok v Kráľovej pri Senci
„Verte svojej ceste a vážte si ju. Verte svojím učiteľom
a vážte si ich, nebojte sa obetovať čas, úsilie a energiu.
Odmenou vám bude poznanie a schopnosť jeho šírenia“		
Choyu KIYUNA, žijúca legenda okinavského karate
Tohtoročná sezóna sa nám o niečo predĺžila, skončila
3.augusta. Dôvodom (predĺženia) bola tá skutočnosť, že
som sa s mojimi dvoma asistentami Petrom Gatialom a
Petrom Babničom zúčastnil 42. medzinárodného letného
sústredenia karate a kobudo konaného v Liptovskom
Mikuláši. Toto podujatie sa konalo pod vedením veľkých
majstrov z Okinawy a za účasti našich (slovenských)
najlepších inštruktorov okinawského karate a kobudo.
Vyvrcholením (sústredenia) boli skúšky technickej
vyspelosti, kde s veľkou hrdosťou môžem skonštatovať, že
obidvaja asistenti získali tehnický stupeň 1.DAN, čím sa
stali majstrami karate a tak získali právo „nosiť čierny pás“.
V tejto sezóne (mimochod už štvrtej) sa naše tréningy
začali zameriavať na nácviky súťažného karate a tak si naši
cvičenci vyskúšali aj prvé súťaženia. Prvého súťažného
zápolenia sa zúčastnili Nandy Bohony, ml. a Paťo Belányi
v športovom zápase KUMITE v Šali. Bolo to 4.kolo Pohára
Tréneri a realizačný výbor:
Miroslav Gatial, 3.Dan, hlavný tréner (sensei)
Peter Gatial, 1.Dan, asistent trénera na KATA a všeobecnú
technickú vyspelosť
Peter Babnič, 1.Dan, asistent trénera na KUMITE a
všeobecnú technickú vyspelosť
Ferdinand Bohony, st.,1.kyu, asistent trénera, člen
realizačného výboru
Členovia:
Lýdia Gatialová, 4.kyu
Bianka Hollósyová, 5.kyu
Patrik Ruman, 6.kyu
Patrik Belányi, 6.kyu
Timotej Petrik, 6.kyu
Andrej Molitoris, 8.kyu

Ferdinand Bohony, ml., 5.kyu
Jaroslav Olszewski, st., 6.kyu
Matej Kubovčák, 6.kyu
Alan Lengyel, 6.kyu
Gregor Hollósy, 7.kyu
Jaroslav Olszewski, ml. 8.kyu

Noví členovia
Zoltán Ravasz, Pavol Vyletel, Jakub Štefánik, Milan
Štefánik, 5.kyu, Nikolas Fodor
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Karatisti počas tréningu

Federácie, ktoré sa konalo dňa 17.3.2012. Napriek tomu,
že sme šli len na skusy, chlapci sa nezľakli skúsených
pretekárov (boli tam aj čierne pásy) a statočne sa držali,
dokonca Nandy aj jeden zápas vyhral.
Začiatkom júna (4.6.2012) sa konala v telocvični TJ
BUDO v Bratislave klubová súťaž (v kategóriach žiaci a
dorastenci) súborového cvičeniach KATA, ktorej sme sa
zúčastnli aj my. Súťažili Andrejko Molitoris, Timo Petrík,
Maťko Kubovčák, Paťko Ruman, Alan Lengyel, Nandy
Bohony a Paťo Belányi. V slušnej konkurencii (boli tam
aj oranžové, zelené a modré pásy) sa naši chlapci držali a
vo svojich kategóriach Paťo Ruman a Nandy obsadili tretie
miesta a Maťko Kubovčák dokonca druhé miesto.
Veľmi zaujímave boli aj záverečné skúšky technikej
vyspelosti KYU. Tentoraz sa páskovanie nekonalio v našej
telocvični v Kráľovej pri Senci ale centrálne v telocvični TJ
BUDO v Bratislave, pod vedením skúšajúceho komisára
senseia Divinca. Skúšky boli veľmi náročné (po kondičnej
stránke) ale z nášho pohľadu úspešné, lebo všetci skúšky
urobili, ba niektorí si už ako tradične “polepšili” o dva stupne.
Ing. Miroslav Gatial
Tréningy v sezóne 2012-2013
budú naďalej prebiehať v telocvični ZŠ Kráľová pri Senci,
vždy utorky a štvrtky od 16,30 do 18,00 hod.
e-mail: miroslav_gatial@stavtees.sk
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Prvý ročník cyklistických pretekov MERIDA ROAD CUP 2012
SZC – CPV
Obec Kráľová pri Senci a Cyklistický klub Falange Bratislava
usporiadali 18. kolo cyklistických pretekov SP Masters

Veľká cena Kráľovej pri Senci
1. ročník

Cyklistické preteky sa uskutočnili v Královej pri
Senci, sobota 15. septembra 2012 o 9,30 hod.
Riaditeľ pretekov: Alojz Koiš, starosta obce
Tajomník pretekov: Ing. Ján Hollý
Rozhodcovia: Zuzana Subovitsová, Daniel Fejo,
Ing. Štefan Malinovský
Hlavným stanovišťom bol Športový areál v Kráľovej pri Senci, miesto štartu a cieľa.
Štartovali: Registrovaní pretekári s platným
štartovným číslom pre rok 2012 v poradí podľa
štartu kategórií D, E, F, C a Ž, Muži B, masters A, B.
Trať: pravotočivý 9 km okruh: Kráľová pri Senci,
Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri
Senci

O 13:00:00 bol vložený pretek pre žiakov šiesteho až
deviateho ročníka ZŠ Kráľová pri Senci, pre všetkých cyklistov z obcí, ktorými prechádzali cyklistické preteky a pre
sponzorov. Ceny pre pretekárov boli odovzdané podľa organizačnej smernice Masters 2012, kde boli odmenení prví
traja pretekári v poradí. Vo vloženom preteku dostali krásne medaile / zlatá, strieborná, bronzová / prví traja žiaci,
ženy a muži.
Občerstvenie: Občerstvenie vo forme gulášu ako sponzoring dodal Ing. Dušan Stanislav. Kofolu ako aj priestory
poskytol Peter Ternenyi. Občerstvením po preteku pre pretekárov bol burčiak, venovaný Mgr.Michalom Čaplom.
Po ukončení preteku bola bohatá tombola, do ktorej
prispeli aj podnikatelia z Kráľovej pri Senci: Milan Bánoc-

ký, Jozef Révay, Anton Mafina, Z. Šmáliková, Martin
Paška, Ladislav Vidra - starosta Hrubá Borša, Ing. Juraj Mačaj, Ján Hollý.

Veľké poďakovanie patrí organizátorom, ktorý značnou
mierou prispeli k vydareným cyklistickým pretekom v Kráľovej pri Senci.
Problematickým u týchto pretekov je zabezpečiť plynulý
prejazd pretekárov celým okruhom, čo znamená zabezpečiť
najmä jednotlivé križovatky. Týmto sa chce CK FALANGE
poďakovať Jurajovi Deákovi a DHZ pri zabezpečení križovatky pri kostole, Dagmar Petrovej a klubu AWK pri moste
v Krmeši, Štefanovi Krutému a Marekovi Budajovi na križovatke v Kostolnej pri Dunaji a starostovi Hrubej Borše
na križovatke v Borši. Poďakovanie patrí aj ďalším organizátorom podujatia. Oficiálne výsledky preteku sú umiestnené na oficiálnej stránke slovenského cyklistického zväzu.

Profesionáli súťažili v piatich kategóriách. Preteku sa mohli
zúčastniť aj naši spoluobčania v dvoch kategóriách. V rámci neregistrovaných žiakov na 9 km zvíťazil Klaus Vogel.
Druhý bol Filip Guldan a tretí Michal Vrbovský. Preteku
sa ešte zúčastnili Nicolas Horváth, Jakub Kollár a Roman
Koiš. V rámci preteku neregistrovaných mužov a žien našu
obec úspešne reprezentovala Dagmar petrová celkovým
tretím miestom ( 1. v kategórii žien).
Cyklistický oddiel FALANGE Bratislava ďakuje obci
Kráľová pri Senci za možnosť zorganizovať tieto cyklistické preteky a dúfa, že bude môcť spoločne zorganizovať II.
ročník cyklistických pretekov VEĽKÁ CENA Kráľovej pri
Senci.

J. Hollý, tajomník pretekov
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Bronzová priečka našich futbalistov
Jesenná časť najvyššej súťaže bratislavského kraja vo
Futbale priniesla pre naše A mužstvo obrovský úspech.
Po 10. Mieste v predchádzajúcej sezóne sme sa dokázali
po krátkej letnej prestávke zmobilizovať a skončiť na
výbornej tretej priečke s rovnakým bodovým ziskom
ako na druhom mieste umiestnená Rača.
V jarnej časti sezóny sme zápasili s nedostatkom
hráčov, ktorí by spĺňali vysoké požiadavky na túto
kvalitu súťaže. Rozšírili sme káder hráčov nielen po
kvalitatívnej stránke, ale posilnili sme aj brankársky
post v osobe skúseného 29 ročného Štefana Kunyiho
zo Zlatých Klasov. Pišta sa rýchlo udomácnil a stal
sa skutočnou oporou. Bol vyhodnotený ako druhý
najlepší brankár súťaže a v 15 zápasoch inkasoval len
13 gólov. Aj do obrany prišiel skúsený hráč s domácimi,
kráľovskými koreňmi – Matej Šmálik, ktorý bol oporou
mužstva. Nesklamali ani mladí hráči, ktorí prišli v lete.
Csaba Huszár ( vnuk Janka Deáka), Adrián Ajpep,
Peter Potasch, Andrej Baša, Filip Kováč, Roman Vlček,
Miroslav Hoška, Michal Baus sa postupne dostávali do
zápasov a viacerí z nich si vybojovali miesto v základe.
Nesmieme však zabudnúť ani na hráčov, ktorí tu pôsobia niekoľko sezón a sú piliermi mužstva. Kráľovčania
Vlado Tušš ( kapitán mužstva), Peter Vigoda, Matej Ježovič, Senania – Gabriel Petrovič, Peter Vencel, Csaba
Gábriš, Lukáš Pomichal, Martin Adame, Matej Galovič, Jakub Blahutiak. Jozef Kulaš prišiel v lete z Báhoňa
a hneď sa stal špílmachrom mužstva. Dal 5 gólov a na
10 prihral. S 15 bodmi bol najlepší v tzv kanadskom bodovaní.
Oporami mužstva sa stali aj Martin Bočko, obranca so
skúsenosťami z vyšších súťaží a najlepší strelec mužstva
Roman Matuška (8 gólov v 15 zápasoch). Momentálne
máme v súťaži druhú najlepšiu obranu. Ťažký duel
sme predpokladali doma s Rovinkou, no napokon sme
ho jednoznačne vyhrali. Naopak nešťastný zápas bol
v Rohožníku, kde sme v polčase viedli a nakoniec len
remizovali 2:2. Do jarnej časti súťaže nás na začiatku
čakajú všetci súperi z hornej časti tabuľky na domácej
pôde, čo môže byť pre nás istá výhoda.
Z futbalovej štatistiky by som spomenul len niektoré
údaje. Počet divákov na domácich zápasoch počas
jesennej sezóny dosiahol počet 1150. Najvyššiu výhru
sme zaznamenali na domácej pôde s Rovinkou 5:0
a najhorším výsledkom skončil zápas s Bernolákovom
4:2. Mužstvo zozbieralo 22 žltých kariet a dve červené.
Zaznamenali sme 7 zápasov bez inkasovaného gólu.
Na záver by som sa chcel v mene celého klubu
poďakovať všetkým, ktorí ho podporujú a priložili
ruku k úspechom: všetkým sponzorom, fanúšikom,
pre ktorých futbal vlastne hráme, vedeniu MŠK na čele
s Mgr. Dušanom Šebokom, všetkým trénerom, vedúcim
mužstiev, rodičom a hráčom. V neposlednej rade
patrí poďakovanie aj vedeniu obce, pánovi starostovi
a poslancom OZ, ktorí futbalový šport v obci podporujú
a majú záujem o jeho napredovanie .
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Seniori A – 3. liga
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Družstvo
FC Rohožník
FK Rača Bratislava
MŠK Kráľová pri Senci
FK Inter Bratislava A
OŠK Slovenský Grob A
ŠK Bernolákovo
TJ Rovinka
ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká
ŠK Lozorno, FO
ŠKP Inter Dúbravka
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
Karpaty Limbach
ŠK Svätý Jur A
FC Ružinov Bratislava
FK Stupava
ŠFK Prenaks Jablonec

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

Družstvo
TJ Malinovo A
ŠKO Miloslavov
FC Slovan Častá
MŠK Kráľová pri Senci B
TJ Dubová
ŠK Nová Dedinka
Grinava
FC Slovan Modra
ŠK Kaplna
ŠK Svätý Jur B
OŠK Slovenský Grob B
ŠK Čataj - FK
OŠK Chorvátsky Grob
TJ Slovan Vištuk
TJ Družstevník Doľany
FK Družstevník Blatné

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
11
9
9
8
8
8
7
6
5
4
4
4
4
4
1
1

R
3
3
3
5
4
3
5
4
6
4
3
3
2
1
3
2

P
1
3
3
2
3
4
3
5
4
7
8
8
9
10
11
12

Skóre
38 : 16
39 : 12
30 : 13
26 : 17
31 : 14
23 : 16
31 : 19
34 : 22
18 : 16
16 : 27
22 : 29
12 : 28
14 : 23
18 : 31
13 : 48
11 : 45

Body
36
30
30
29
28
27
26
22
21
16
15
15
14
13
6
5

+/12
6
9
5
4
3
5
1
0
-8
-9
-6
-7
-8
-15
-19

Skóre
57 : 7
34 : 25
34 : 21
26 : 22
25 : 20
41 : 22
24 : 19
22 : 30
26 : 36
18 : 32
25 : 27
21 : 38
18 : 28
35 : 47
16 : 36
17 : 29

Body
40
28
26
26
25
24
23
21
18
17
16
16
15
15
14
11

+/19
4
2
5
1
3
2
-3
-6
-4
-8
-5
-6
-9
-10
-13

Body
31
31
28
28
20
19
17
13
12
10
8
4
3
0

+/16
7
13
13
2
-2
-1
-8
-6
-14
-13
-11
-12
0

Seniori B – 5. liga
Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
13
9
8
8
8
5
6
6
5
5
4
5
4
4
3
2

R
1
1
2
2
1
9
5
3
3
2
4
1
3
3
5
5

P
1
5
5
5
6
1
4
6
7
8
7
9
8
8
7
8

Dorast – 4. liga
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
ŠK Báhoň
ŠK Igram
MŠK Kráľová pri Senci
ŠK Nová Dedinka
TJ Baník Pezinok
TJ Malinovo
FC Slovan Modra
FC Budmerice
FC Slovan Častá
ŠK Šenkvice
OŠK Slovenský Grob
TJ Slovan Viničné
Karpaty Limbach
ŠKO Miloslavov
(odstúpené)

Z
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
0

V
10
10
9
9
6
6
5
4
4
3
2
1
1
0

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

P
1
1
2
2
4
5
5
7
8
8
8
10
11
0

Skóre
66 : 14
50 : 8
70 : 14
68 : 13
23 : 29
33 : 29
20 : 31
16 : 45
32 : 38
27 : 43
11 : 36
9 : 71
8 : 68
0:0

Žiaci
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Družstvo
OŠK Chorvátsky Grob
ŠK Nová Dedinka
TJ Hrubý Šúr
ŠK Tomášov
ŠK Igram
MŠK Kráľová pri Senci
FK Slovan Most pri B.
TJ Malinovo
FK Družstevník Blatné

Z
8
7
7
8
7
6
8
7
6

V
7
6
5
5
3
2
2
1
0

R
0
0
0
0
1
1
0
0
0

P
1
1
2
3
3
3
6
6
6

Skóre
38 : 12
27 : 7
38 : 9
45 : 21
17 : 17
19 : 20
18 : 34
9 : 54
7 : 44

Body
21
18
15
15
10
7
6
3
0

+/6
9
6
6
-5
4
-6
-9
-12
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Šport

Rozpočet obce na rok 2013
Schválené obecným zastupiteľstvom: dňa 11. 12. 2012,
číslo uznesenia : 138/OZ-2012

Položka

Príjmy celkom

tis €
789,28

Položka

tis. €

Verejná zeleň, z toho:

10,66

Tuhý komunálny odpad, z toho:

36,00

- odvoz komunálneho odpadu

35,00

Výdavky celkom

786,95

Dane, z toho:

432,66

Podielové dane - poukazované DU Senec
(od štátu)

315,00

- nákup smetných nádob

1,00

Verejné osvetlenie a miestny rozhlas:

21,00

Daň z pozemkov

73,00

Zdravotné stredisko:

14,32

Daň zo stavieb

42,00

Miestny športový klub, z toho:

14,10

Daň z bytov

0,50

- energie (voda, plyn, el.energia)

3,00

Daň za psa

1,00

- dopravné

3,65

Nedoplatok z dane z nehnuteľností

1,66

- údržba ihriska

2,50

Prenájom nehnuteľností a poplatky, z
toho:

12,88

- odvoz komunálneho odpadu

0,10

- príspevok

4,85

10,00

Knižnica:

5,15

Prenájom - kaderníctvo

0,27

Pohrebníctvo:

4,99

Prenájom bytu - obecný klub

0,60

Obecný klub:

9,16

Prenájom domu č. 35

0,32

Požiarna zbrojnica (TJ Požiarnik, Holubári), z toho:

9,50

Prenájom pozemku - kvetinárstvo
Dhalia

0,10

- energie (voda, plyn, el.energia)

3,30

Platby za služby domu smútku

0,43

- zákonné poistenie

1,00

Platby za obecný klub

1,16

- dotácia na činnosť - PO

5,00

Poplatky, z toho:

45,84

Správne poplatky

4,00

Odvoz komunálneho odpadu

36,00

Hrobové miesto

0,17

Cintorínsky poplatok po 10 rokoch

0,27

Poplatky MŠ - od rodičov

5,00

Ostatné poplatky (rozhlas, ambul. predaj
a pod.)

0,40

Ostatné príjmy, z toho:

6,10

Stravné - dôchodcovia

3,00

Stravné - zamestnanci

2,00

Viacúčelové ihrisko

0,60

Úroky z účtov - OcÚ, matrika, ZŠ, MŠ

0,50

Zdravotné stredisko - prenájom
miestností, bytu

Dotácie, z toho:
Dotácie - od štátnych subjektov matrika, život.prostred.
Minist.školsktva - dotácia
na základnú školu

291,80
1,80
290,00

- dotácia na činnosť - TJ Požiarnik

0,20

Spoločný stavebný úrad

2,80

Obec, z toho:

168,87

- energie (voda, plyn, el.energia)

5,00

- kolkové známky, advok.poplatky

0,66

- geometrické plány

0,33

- školenia

0,50

- revízia a kontrola plyno spotrebičov

0,50

- propagácie, repre

2,00

- cestovné

0,50

- poštovné, telefón, fax, internet

3,00

- výpočtová technika, kanc.potreby

3,00

- materiál na údržbu majetku obce

3,00

- knihy a časopisy

0,66

- pracovné odevy, obuv

0,17

- stravovanie

2,70

- oprava a údržba budovy

1,50

- deratizačné služby

0,23

- PHM

1,70

- servis, údržba auta

0,33

- parkovné

0,10
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Informatórium
Položka

tis. €

- mzdové náklady

95,00

- odvody

33,00

- odmeny poslancom

4,00

- dohody

5,00

- poistenie (autobus.prístrešok, Zvonica,
cyklotrasa, úrad)

1,50

- audítorske služby

1,00

- zákonné poistenie auta

0,33

- odškodné

0,33

- sociálny fond

1,33

- Poplatky - banke

1,50

Ostatné, z toho:

460,18

Výdaj novín - Kráľovské zvesti

4,00

Kultúrne podujatia

3,50

Príspevok ZMOS, RVC, ZPOZ,Podunajsko

1,50

Príspevok organi. CR - Region Senec

0,85

Príspevok Detská organizácia Fénix pri
ZŠ

0,33

Materská škola - mzdy, prevádzkové
náklady

120,00

Základná škola - prenes.kompetencie mzdy, prev.náklady

290,00

ŠKD, ŠJ pri ZŠ -origin.kompetencie mzdy, prev.náklady

40,00

Ostatné, z toho:

30,22

Opatrovateľská služba

25,00

Červený kríž - dotácia na činnosť

1,00

Jednota dôchodcov - dotácia na činnosť

1,00

Príspevok - Podhradie

1,66

Viacúčelové ihrisko - správa

1,20

Tvorba úspor pre maloleté dieťa v detskom domove

0,36

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2013
schválené obecným zastupiteľstvom : dňa 11.12.2012, číslo
uznesenia : 138/OZ-2012
Kapitálový príjem, z toho :
Finančné operácie - zostatok z roku 2012
Nadácia SPP - reštaurovanie Sv. J. Nepomuckého - II.etapa - zostatok fin. prostr.
Kapitálové výdavky, z toho :
Nadácia SPP - reštaurovanie Sv. J. Nepomuckého - II. etapa
Pripravované aktivity z vlastných prostriedkov obce, cudzích zdrojov a grantov
- oprava strechy na obecnom úrade
- obnova fasády na obecnom úrade
- výmena okien na zdravotnom stredisku zubná ambulancia
- reštaurovanie skulptúry Sv.Jána Nepomuckého - grant MK SR - III.etapa
- označenie ulíc
- zmeny a doplnky územného plánu obce dodatok
- obnova strechy a výmena okien na budove
Materskej školy
- oprava a údržba miestnych komunikácii

rozpočet
13,50
13,50
rozpočet
13,50
13,50

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v druhom polroku 2012
V druhom polroku 2012 obecné zastupiteľstvo obce zasadalo trikrát.
11. riadne zasadnutie OZ sa konalo 23.8.2012 na ktorom v rámci úvodných uznesení zobralo na vedomie
informáciu z rokovania komisie pre
výstavbu, dopravu a životné prostredie
a čerpanie rozpočtu obce za I. polrok
2012. Uznesením č. 113/OZ – 2012
OZ schválilo program VII. Kráľovských
slávností, ktoré sa konali dňa 08.9.2012.
Následne OZ zobralo na vedomie informáciu o cyklistických pretekoch Veľká
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cena Kráľovej pri Senci – 1. ročník, ktoré
sa konali dňa 15.9.2012. Usporiadateľmi boli obec a Cyklistický klub Falange
Bratislava. Uznesením č.115/OZ – 2012
OZ schválilo predaj pozemku - parcely
registra „C“ parc.č. 1245/34 o výmere
146 m2, zastavané plochy a nádvoria,
vytvoreného na základe geometrického plánu č. 23/2011 zo dňa 04.04.2011 a
parc.č. 1245/17 o výmere 2 762 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce,
v katastrálnom území Kráľová pri Senci,

v obci Kráľová pri Senci, evidovanom
Správou katastra Senec na liste vlastníctva č. 528, medzi účastníkmi:
Predávajúci :Obec Kráľová pri Senci a kupujúci : PER CENACOLO sídlo :
Špitálska 7, 814 92 Bratislava, za kúpnu
cenu vo výške 17,- EUR/ m2, t.j. kúpna
cena spolu 2482,- eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších právnych predpisov. Platnosť uznesenia je do 31.12.2013.
Odôvodnenie prípadu hodného osobit-
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ného zreteľa : Geodetickým zameraním
nehnuteľnosti bolo zistené, že prevádzaný pozemok zasahuje do stavby vo
vlastníctve PER CENACOLO. PER
CENACOLO ako náboženská fundácia
- účelové zariadenie cirkvi na predmetných nehnuteľnostiach v kat. úz. Kráľová
pri Senci vykonáva vzdelávaciu činnosť,
charitatívnu činnosť a liečbu závislostí
od civilizačných chorôb ( liečba alkoholizmu a drogovo závislých osôb). Obecné zastupiteľstvo preskúmalo žiadosť
o vysporiadanie a uznieslo sa na tom, že
uvedený prípad bude charakterizovaný
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
aby sa uviedli do právneho stavu. Týmto
uznesením sa dopĺňa uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci
číslo : 42/OZ- 2011 z 08.11.2011.
Uznesením č. 116OZ – 2012 OZ na
návrh komisie výstavby, životného prostredia a dopravy doplnila ďalšie lokalíty
v rámci zmien a doplnkov k ÚP obce
Kráľová pri Senci na využitie prístupovej cesty k Čistiarni odpadových vôd
a Zbernému dvoru. Uznesením č. 117/
OZ – 2012 zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku zapísaného v LV č. 528 kat.
úz. Kráľová pri Senci v registri „C“ ako
parc.č. 5/18 výmera 298 m2 druh pozemku orná pôda, Vladimírovi Guldanovi a manželke Milene v dohodnutej
kúpnej cene za predmet prevodu vlastníctva po 2,- EUR / 1 m2, t.j. kúpna cena
za predmet prevodu vlastníctva spolu vo
výške 596,- eur, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších právnych predpisov.
Predmet prevodu vlastníctva z majetku obce na kupujúcich tvorí pozemok predávajúceho, ktorý sa nachádza
pred rodinným domom vo vlastníctve
kupujúcich. Predaj nie je ojedinelý, realizuje sa spolu s ďalšími, susednými
vlastníkmi rodinných domov v predmetnej lokalite ako kupujúcimi : žiadatelia v predmetnej lokalite si dajú vypracovať na vlastné náklady zameranie geometrickým plánom a uhradia poplatok
z návrhu na vklad vlastníckeho práva na
nich - kupujúcich, t.j. na vlastníkov tam
sa nachádzajúcich rodinných domov.
Dňa 8.novembra 2012 sa uskutočnilo 12. riadne zasadnutie OZ v Kráľovej
pri Senci. OZ v rámci úvodných uznesení po voľbe overovateľov a návrhovej
komisie zobralo na vedomie informáciu
z rokovania Komisie pre výstavbu, dopravu a životné prostredie. Uznesením
č. 121/ OZ-2012 OZ schválilo dohodu

Informatórium
o umiestnení vodomernej šachty uzatvorenú medzi obcou Kráľová pri Senci
a Branislavom Kvasnicom na parc. číslo
1360/2 a 1283/1, kat. územie Kráľová
pri Senci t.j. na pozemkoch obce. Ide
o prípojku vodovodu z obce do areálu
letiska. Následne poslanci zobrali na
vedomie organizačné zabezpečenie na
vykonanie inventarizácie za rok 2012
a Správu o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti využitia prostriedkov EÚ a verejných
prostriedkov na výstavbu a údržbu
cyklotrás 2006 - 2011 v obci, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR
v roku 2012, kde sa konštatovalo, že
obec vynaložila finančné prostriedky na
vybudovanie cyklotrasy hospodárne,
efektívne a účelne. Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schválilo VZN
č. 1/2012 o určení Školského obvodu
Základnej školy v Kráľovej pri Senci,
do ktorého spadajú obce Kostolná pri
Dunaji, Hurbanova Ves a Nový Svet.
V prípade voľnej kapacity školy je možné doplniť žiakov z mimo uvedených
obcí ( Hrubá Borša a Hrubý Šúr). Ďalej
schválilo zmenu účelu využitia dotácie
z Fondu národ. majetku pre obec Kráľová pri Senci poskytnutej podľa zmluvy
č.70/2002/0667 zo dňa 18.2.2002 ako
náhradu nákladov za plynárenské zariadenie vo výške 14.276,- Sk t.j. 473,87
Eur uložených v Dexia Banke Pezinok,
na opravu strechy na Obecnom klube
v Kráľovej pri Senci.
Uznesením č.126/OZ-2012 zobrali
poslanci OT na vedomie informáciu o
predchádzajúcich kultúrno-spoločenských a športových podujatiach v Kráľovej pri Senci v roku 2012 - VII. ročník
Kráľovská slávnosť a I. ročník cyklistických pretekov o Veľkú cenu Kráľovej pri
Senci. Uznesením č.127 schválilo OZ
plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2012 predložený Ing. Erikou Petrikovou hlavnej kontrolórky obce a uznesením č. 128 režim verejného osvetlenia
v obci tak, že v dňoch nedeľa až štvrtok
nebude verejné osvetlenie v prevádzke
v čase od 23,45 - do 4,15 hod. V piatok a sobotu sa bude svietiť celú noc.
Následne poslanci schválili prevádzku Školského klubu detí od 6,30 hod.
Zároveň schválili finančné zabezpečenie dozoru pre žiakov na uvedený čas.
Uznesením č. 130 OZ schválilo uhradiť
členský podiel obce vo výške 0,50 Eur
na občana v roku 2013 pre Oblastnú
organizáciu cestovného ruchu regiónu
Senec /OOCR/.

Posledné riadne zasadnutie OZ sa
konalo 11. decembra 2012 na ktorom
poslanci prerokovali viaceré otázky a prijali nasledovné uznesenia. Schválili VZN
č.3/2012 o bližších podmienkach finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, VZN o dani z nehnuteľnosti
č.2/2012 s tým, že článok 2, § 6, ods. 1 sa
rozšíril o bod g) v znení : 0,30 Eur – ostatné stavby a spevnené plochy slúžiace na
uskladnenie tovaru a vlastnej produkcie
neuvedené pod písm. d) a e). Ďalej schválili dodatok číslo 1 k VZN číslo 2/2004
s 15.4.2004, ktorým bol schválený poriadok pre pohrebiská obce Kráľová pri
Senci. Článok 16. cintorínske poplatky
sa upravuje tak, že sa zaokrúhľujú na celé
jedno desatinné miesto.
Uznesením č. 136/OZ – 2012 Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci
schválilo úpravu bežného rozpočtu – výdavky v položkách : Odmeny poslancom
OZ boli schválené 4.000,- € upravujú sa
na : 500,- €. Vzniknutý rozdiel vo výške 3.500,- bol prerozdelený miestnym
organizáciám nasledovne :mimoriadny
príspevok MŠK – 1.250,- € ,mimoriadny príspevok ČK – 800,- €, mimoriadny príspevok JD – 400,- €, mimoriadny
príspevok DHZ – 400,- €, mimoriadny
príspevok MŠ – 250,- €, mimoriadny
príspevok ZŠ - 400,- €. Následne OZ
zobralo na vedomie stanovisko Ing. Eriky Petrikovej hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu na roky 2013 – 2015
ktorá konštatovala, že návrhy boli vypracované v súlade s príslušnými zákonmi a odporúča tieto schváliť.
Uznesením č.°138 OZ schválilo rozpočet obce na roky 2013 - 2015 s tým,
že bežný rozpočet / výdavky doplnilo
o položku poskytnutia úspor pre maloleté dieťa umiestnené v detskom domove
na rok 2013 podľa schváleného VZN č.
3/2012. Uznesením č. 139 OZ zobralo na
vedomie čerpanie kapitálového rozpočtu
obce na rok 2012, ktoré je nasledovné :
a/ Výdavky na opravu strechy materskej školy boli vo výške 8.990,- € z toho
dotácia BSK bola vo výške 4.000,- €
b/ Nadácia SPP poskytla na reštaurovanie skulptúry sv. Jána Nepomuckého
25 000,- Eur, realizácia v rokoch 20122013.
Čerpanie prostriedkov v roku 2012
predstavuje 11 508,- Eur. Zostatok prostriedkov bude vyčerpaný v roku 2013.
Uznesením č.140 OZ zobralo na vedomie informáciu Ing. Eriky Petrikovej,
hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch
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kontrol vykonaných v obci v roku 2012.
Na záver rokovania schválilo žiadosť
Jána Žemličku o predĺženie nájomného
bytu v Obecnom klube Kráľová pri Senci na rok 2013,žiadosť Juraja Kardoša
o predĺženie nájmu obecného domu 35
v Kráľovej pri Senci na rok 2013 žiadosť

stávkovej kancelárie Tipsport SK, a.s.,
Žilina zo dňa 15.11.2012 na prevádzku
stávkovej – kurzové stávky na rok 2013
v pohostinnom zariadení Kráľová pri
Senci 421. Zároveň schválilo predĺženie verejno – obchodnej súťaže na predaj turistickej ubytovne vo vlastníctve

Združenia Podhradsko- kráľovského
do 30.04.2012 a zobralo na vedomie
uzavretie zmluvy s poisťovňou UNIQA
za účelom poistenia budov Materskej
školy a Obecného úradu – proti živelným pohromám a rizikom krádeže
a vandalizmu.

Všeobecné záväzné nariadenia
o poplatkoch a daniach na rok 2013
Obecné zastupiteľstvo na rok 2013 upravilo len
niektoré sadzby daní, ktoré prinášame na stránkach KZ
v nasledovných položkách.
Ročná sadzba dane z pozemkov sa oproti vlaňajšiemu
roku nezmenila.

Ročná sadzba dane zo stavieb za m²:
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré
majú doplnkovú funkciu pre hlavnústavbu
stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
b/0,18 €
produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,stavby pre vodné
hospodárstvo
samostatne stojace garáže a samostatné
stavby hromadných garáží a stavby
c/0,40 €
určenéalebo používané na tieto účely,
postavené mimo bytových domov
priemyselné stavby, stavby
slúžiace energetike, stavby slúžiace
d/ 1,80 € stavebníctvu,stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
stavby na ostatnú podnikateľskú a
zárobkovú činnosť, skladovanie a
e/ 1,80 €
administratívusúvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou
ostatné stavby neuvedené v písmenách a/
f/ 0,30 €
až e/
ostatné stavby a spevnené plochy slúžiace
g/ 0,30 € na skladovanie tovaru a vlastnej produkcie
neuvedené pod písmenom d) a e)
Upravená sadzba dane zo stavieb uvedená v § 6 ods.1,
písm. a/ - f/, tohto všeobecne záväzného nariadenia sa
upravuje pri viacpodlažných stavbách o 0,084€/m² len
vtedy ak plocha podlažia je minimálne 2/3 z plochy prvého
nadzemného podlažia.
a/0,18 €

Ročná sadzba dane z bytov za m²:
a/ 0,16 €byty v prízemných rodinných domoch
b/ 0,40€nebytové priestory slúžiace ako garáže
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c/ 1,60 € nebytové priestory slúžiace na podnikanie a inú
zárobkovú činnosť
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Od dane sú oslobodené :
pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo
vlastníctve obce, ktorá je správcom dane
2. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov :
a/ pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie
sú založené alebo zriadené na podnikanie
b/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov
športovísk, kultúrnych zariadení vo vlastníctve
obce
c/ pozemky, na ktorých sú cintoríny,
d/ pozemky užívané školami a školskými
zariadeniami,
e/ časti pozemkov, na ktorých sú zriadené
meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej
energie, stĺpy telekomunikačného vedenia
f/ pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi
verejnej doprave
3. Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb a bytov :
a/ stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb,
ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie
b/ stavby alebo byty slúžiace školám, školským
zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam
c/ stavby a ich časti, ktoré slúžia na cirkevné obrady,
farské úradovne
4. Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb na bývanie
a dane z bytov vlastníkov /vedených na liste vlastníctva/,
ktorímajú trvalý pobyt v obci s podmienkou že:
a/ dosiahli 75 rokov a viac /aj jeden zo
spoluvlastníkov/
b/ sú uznaní ako ZŤP resp. sú držiteľmi preukazu
ZŤP a dosiahli vek 65 rokov a viac /aj jeden zo
spoluvlastníkov/
Ako nové všeobecné záväzné nariadenie prijalo OZ
VZN č. 3/2012 zo dňa 26.11.2012 o bližších podmienkach
poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
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Spoločenská kronika
Do stavu manželského v roku 2012 vstúpili
Ježovič Tomáš - Lančaričová Lucia 28.3.2012
Juhász Peter, Ing. - Hvizdová Jana, Ing. 28.4.2012
Konečný Dušan - Hubková Katarína, Mgr. 2.6.2012
Vrbiar Marcel - Mizerová Miroslava 13.7.2012
Križan Daniel, Ing - Lehotská Andrea 31.8.2012
Kiss Róbert - Kamenárová Kristína 29.9.2012
Pochylý Ladislav, Ing - Učníková Petra, Bc. 6.10.2012

V roku 2012 sa narodili
Ondrej Šuplata (3.1.), Samuel Kardoš (20.1.),
Vivien Blahová (15.2.), Júlia Langsfeldová (25.2.),
Filip Olgyai (12.3.), Daria Čechovičová (9.4.), Ema
Dorota Hudáková (17.4.), Filip Serafín (8.6.), Sofia
Nagyová (14.6.), Lea Ježovičová (20.6.), Jozef Nicolas
Révay (21.6.), Tomáš Árva (1.7.), Matúš Čelko (9.7.),

Vincent Adam Ryder (2.8.), Matteo Šuplata (6.8.),
Vanessa Dubačová (21.8.), Stela Tóthová (5.10.),
Sofia Tóthová (5.10), Tereza Csémiová (6.10),
Filip Hinca (17.10.), Michal Mačaj (9.11.), Hana
Kubíková (29.11.), Nina Grellová (1.12.), Vanesa
Kováčová (26.12)

V roku 2012 oslávili svoje okrúhle narodeniny
70 rokov :
Koiš František, Klučár František, Paušek Viliam,
Stanislav Ladislav, Gulár Viktor JUDr., Šebo Ján,
Boldišová Želmíra, Čaputová Irena, Farkašová
Ľudmila, Farkašová Anna, Koišová Štefánia,
Matyášová Mária, Mačajová Jarmila, Révayová Anna,
Skalská Alžbeta, Stanislavová Mária, Sedláriková
Margita, Štiglicová Alžbeta, Smorádková Oľga
75 rokov :
Boldiš Pavel, Gašpar Ladislav, Makovský Michal,
Tomášek Ján, Čaputová Zlata, Konečná Alžbeta,
Kanová Alžbeta, Peterková Anna, Susková Matilda,

Stanislavová Margita, Vošmerová Piroška, Benková
Alžbeta Ing.,
80 rokov :
Seko František, Dančíková Anna, Koišová Helena,
Keneréšová Štefánia, Šimoničová Terézia, Tóthová
Božena
85 rokov :
Bobrík Jozef, Dubeň Ladislav, Gašpar Jozef, Kolárik
Štefan, Koiš František, Čerňanská Júlia, Gašparová
Mária, Hlavandová Jana, Šuplatová Margita,
Šuplatová Helena, Štiglicová Jozefína

V roku 2012 nás navždy opustili
Šuplatová Anna (02.02.1924 - 06.01.2012),
Bobríková Jolana (14.03.1927 - 12.01.2012),
Kormanovičová Matilda ( 03.10.1926 - 18.01.2012),
Withalmová Magdaléna (25.08.1922 - 06.02.2012),
Bošela Pavol (07.06.1932 - 23.02.2012),
Františka Podolská (10.10.1926 - 23.02.2012),
Mačai Jaroslav (06.08.1939 - 07.03.2012),
Mészárosová Milina (23.06.1928 - 08.03.2012),
Ježovič Vladimír (06.04.1925 - 17.03.2012),

Repka Pavol (31.08.1928 - 12.04.2012),
Mésároš Jozef (20.02.1930 - 15.04.2012),
Bobrík Jozef (17.04.1950 - 22.06.2012),
Tóthová Mária (25.03.1921 - 06.08.2012),
Takáčová Marta (17.01.1949 - 11.08.2012),
Ing. Mačaj Imrich (11.04.1922 - 20.09.2012),
Oľga Filipovičová rod. Stankovičová 22.09.2012,
František Farkaš (10.11.1942 - 14.11.2012),
Emília Smiešková (02. 03.1936 - 27.11.2012)
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