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s letom prišiel čas dovoleniek a prázdnin, čas
v ktorom máme šancu trochu si odpočinúť od
každodenného kolobehu, nabrať energiu do
ďalšieho „kola“, ale aj šancu zažiť niečo nové.
Pri spätnom pohľade som si uvedomil, že
nedávne obdobie prinieslo niečo úplne nové
aj do nášho bežného života. Museli sme sa
učiť žiť s prebiehajúcou pandémiou a zvykať si
na obmedzenia, na ktoré sme predtým neboli
zvyknutí.
Aj naša obec, aktivity v nej, obecné projekty
a investície, toto všetko sa muselo prispôsobiť novej situácii. A myslím,
že v rámci možností sa nám to aj podarilo. Podarilo sa nám dokončiť
viaceré projekty: dobudovali sme chodník na Malokrmešskej ulici,
realizovali sme odvodnenie ciest a chodníkov a nahradili sme v materskej
škole zastaranú tridsaťročnú umývačku riadu novou.
Začali sme s revitalizáciou Sigotky, kde plánujeme postupne
vybudovať rozsiahlu oddychovo – relaxačnú zónu. S veľkou pomocou
dobrovoľníkov sme vyčistili celú plochu od náletových krov a brečtanu
a vytvorili sme priestor pre chodníky. Vybudovali sme ihrisko na plážový
volejbal, obnovili náter na prístrešku a zrenovovali tam stoly. Odborná
firma vykonala revitalizačný rez tridsiatich šiestich dospelých stromov.
Podarilo sa nám na Sigotke osadiť aj Máj, ale kvôli nepriazni počasia sme
sa z neho mohli tešiť len trinásť dní.
Väčšou dokončenou investíciou bolo vybudovanie pochôdznej fontány
v parku pred Obecným úradom. Na vybudovanie fontány, okrem
prostriedkov obce, prispel aj Bratislavský samosprávny kraj sumou
osem a pol tisíc eur. Verím, že fontána bude obyvateľom našej obce, ale
aj jej návštevníkom, prinášať radosť a poskytne im osvieženie v horúcich
letných dňoch.
Okrem obecných projektov v našej obci prebehlo viacero externých
investícií, ktoré však rovnako prispejú k zlepšeniu kvality života
v Kráľovej pri Senci. Bratislavská vodárenská spoločnosť pristúpila
k modernizácii vodovodnej siete a Západoslovenská distribučná zase
uskutočnila výmenu vedenia na Hasičskej ulici. V priestoroch obecného
trhoviska sme umožnili osadenie ALZA boxu a Z-BOXU, vďaka čomu
budeme mať dostupnejšie preberanie zásielok z internetových obchodov.
Na financovanie projektu prístavby budovy základnej školy sme koncom
júla podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Prebehlo už druhé
verejné obstarávanie na dodávateľa, nakoľko víťaz prvého obstarávania
nepristúpil k podpisu zmluvy z dôvodu radikálneho navýšenia cien
stavebných materiálov. Máme teda víťaza druhého verejného obstarávania
a začiatok výstavby predpokladáme na jeseň tohto roka. Jej ukončenie je
plánované najneskôr do štrnástich mesiacov od zahájenia.
Výrazne sme postúpili aj v realizácii projektu kanalizácie a čistiarne
odpadových vôd. Koncom mája sme podpísali zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku v sume takmer dvadsať jeden
miliónov eur. Stále prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa
a dúfame, že výstavba by mohla začať už v roku 2022.
Ako som v úvode spomenul, prispôsobujeme sa novým okolnostiam
a rovnako to bude aj s tohoročnou Kráľovskou slávnosťou. Ak to
epidemická situácia dovolí, slávnosť bude jednodňová a uskutoční sa
v sobotu, 11. septembra. Čaká nás rozmanitý program a ja verím, že
sa po minuloročnej, pandémiou vynútenej prestávke, opäť stretneme
a strávime spolu krásny sobotný deň. Teším sa na stretnutie s vami.
JUDr. Dušan Šebok, starosta obce

1

Kráľovské zvesti 1-2/2021

2

Osídlenie a život v chotári našej obci
v dobe bronzovej
Miroslav Daniš
Územie nášho regiónu bolo osídlené človekom už pred
viac ako 100 000 rokmi, na začiatku poslednej ľadovej
doby. Svedčia o tom nielen mamutie kosti (najbližší nález k našej obci pochádza zo štrkoviska na Guláške) ale
aj nálezy čelovej kosti človeka neandertálskeho, nájdené
pri Šali, staré 70 až 40 tisíc rokov pred naším letopočtom.
Ľudstvo muselo prejsť ešte veľmi dlhé obdobie, kým sa
spôsob ich života dostal do fázy usadeného života v osadách a do obdobia, ktoré prinieslo prudký rozvoj spracovania kovov. Po využívaní kameňa postupne človek
prešiel aj na využívanie kovov pri výrobe nielen náradia,
ale aj šperkov. Spočiatku to bolo zlato, neskôr meď. Ale až
doba bronzová priniesla do života človeka jeho uplatnenie sa vo všetkých sférach života. Od vojenstva, po výrobu náradia a rozvoj remesiel. Život sa naplno rozvinul tak
na úrovni poľnohospodárstva, remesla a nabral charakter vidieckej kultúry s mnohými zvyklosťami, obradmi
a sviatkami. Toto obdobie doby bronzovej sa časovo viaže
na roky 2300 až 800 pred naším letopočtom a archeologické nálezy z tejto doby v našom regióne sú už omnoho
častejšie zastúpené. Poznáme nálezy z Abrahámu, Čiernej
Vody, Matúškova, Galanty, Sládkovičova, Tomášikova,
Senca, Veľkého Grobu, Bernolákova, Jelky a len z nedávnej doby, pred dvoma rokmi, bolo nájdené pohrebisko
medzi Jelkou a Hrubou Boršou. Máme teda už priamy
dôkaz o živote pomerne kompaktného osídlenia u nás
v čase, ktoré je dokonca staršie ako obdobie vzniku najstarších a najvyspelejších civilizácii na európskom kontinente – gréckej a rímskej.
Bronz ako zliatina medi a cínu, bol tvrdšou a pevnejšou surovinou, vhodnou na výrobu pracovných nástrojov
a zbraní. Podnietil rozvoj metalurgie, výmenného obchodu a väčšieho tranzitu a obchodovania po krajine. Ľudia
stále viac zatláčali husté lesy, aby skultúrnili a premenili
na poľnohospodársku pôdu a pasienky. V poľnohospodárstve sa pestovali už známe kultúrne obilniny (raž, pšenica, proso, ovos a pod.)Pokrokom pri ich dorábaní bolo
využívanie ťažnej sily zvierat a drevený pluh. V období

doby bronzovej dochádza k rozloženiu poľnohospodárskych prác na väčšiu časť roka a zníženie rizika hladu
v porovnaní s monokultúrami, pretože aj v prípade nepriaznivého počasia polia priniesli nejakú úrodu. Vyčerpanosti polí sa predchádzalo úhorovaním a snáď i hnojením, takže pravidelné rozširovanie poľnohospodársky
obhospodarovanej pôdy na úkor lesa nebolo potrebné.
Veľkosť polí v dobe bronzovej je možné rekonštruovať
len hypoteticky. Uvažuje sa, že pre rodinu zo 4-6 členmi
postačovalo 0,8–3,7 ha plochy, podľa spôsobu obrábania
a sortimentu pestovaných plodín. Na zber úrody sa používali kosáky, spočiatku drevené so vsadenými kamennými čepeľami, od strednej doby bronzovej kovové. Úroda
sa uskladňovala do nádob i nadzemných sýpok, najlepšie
archeologicky zaznamenané sú valcovité zásobné jamy.
Pri chove dobytka sa uplatňoval už špecializovaný
chov, prispôsobený prostrediu. Vzrástol chov koní, ošípaných, kôz a oviec. Charakter hospodárenia svedčil
o rozvinutej spoločenskej deľbe práce so špecializovanými odvetviami výroby a tvorbou nadproduktu, ktorý sa
predával – vymieňal na rodiacich sa trhoviskách. Umožňoval hromadiť majetok a stúpala majetková nerovnosť.
Kolektívne hospodárstvo a spolurozhodovanie rodových
občín prešlo na jednotlivé rodiny. Rodové zväzky prechádzajú k územným, susedským vzťahom a k náznakom
administratívneho riadenia jednotlivých celkov. Objavuje sa v spoločnosti nadradená a privilegovaná vrstva
spoločnosti, na čele s vodcami. Rast bohatstva vyvolával
aj časté vojnové konflikty. Objavujú sa vo výzbroji nové
zbrane ako meč, pancier, prilba. Vznikali rôzne typy osád.
Okrem dočasných jestvoval i i trvalé sídliská. Naši predkovia ich budovali na vyvýšeninách, na dunách, prípadne
na temenách kopcov. Osady boli opevnené. Opevnenie
pozostávalo z priekop, valov z hliny či kameňa, prípadne
i palisád. Veľkosť osád mala zväčša rozlohu okolo 1 hektára s počtom obydlí okolo 20. Tieto osady neboli len ako
útočisko pred nájazdmi, ale aj ako strediská špecializovanej výroby a výmeny produktov, miestami miestneho

Kostrový nález v chotári obce.

Práca archeológov na odkrývaní pozostatkov dávnovekého hrobu.

História

kultu a správnymi jednotkami. V dobe bronzovej prevažovali stavby kolovej konštrukcie, najčastejšie obdĺžnikového pôdorysu. Mali symetricky usporiadané stĺpy, ktoré
tvorili kostru stien a niesli sedlovú strechu. Vyskytovali sa
aj stavby zrubovej konštrukcie s kamennou podmurovkou, ktoré sa vyskytovali skôr v horských a podhorských
oblastiach. V podstate typovo takéto stavby môžeme vidieť
v horských oblastiach dodnes. Stavby kolovej konštrukcie
prežívali v našom regióne na dedinách v podstate tiež až
do začiatku 20. storočia. Steny na stavbách boli vyplnené
prútím a vymazané masou z hliny a organického materiálu
(mach, slama). Dlážku tvorila udupaná hlina, len ojedinele
dosky. Stavby boli zväčša jednopriestorové s plochou 15 až
20 m2, no známe sú aj stavby dvoj a trojpriestorové s plochou nad 55 m2. Súčasťou interiérov boli otvorené ohniská
a výnimočne už aj kupolovité pece. V okolí obydlí sa našli
zásobné a odpadové jamy. V jednom dome žilo 6 až 8 ľudí.
V zásade môžeme povedať, že nositelia kultúr doby bronzovej na Slovensku väčšiu časť svojich mŕtvych pochovávali
na miestach k tomu účelu určených, na pohrebiskách. Počty
pochovaných sú na nich rôzne. Popri menších s desiatkami
hrobov sa podarilo odkryť pohrebiská, ktoré obsahujú stovky až tisíce pochovaných. Veľký počet pochovaných jedincov je dôsledkom stabilného, stovky rokov neprerušeného
života malej komunity a nie existencie rozsiahlych osád.
Je len samozrejmé, že počas tak dlhého obdobia zaznamenávame viac krát zmeny v osídlení z hľadiska obyvateľstva.
Jednotlivé kultúry sa nám tu striedali a ich pomenovania
nemajú ešte etnický charakter, ale sú pomenované podľa
charakteru archeologických nálezov, alebo miesta výskytu
nálezov. Tak potom vlastne rozoznávame postupom času
viacej kultúr doby bronzovej ako napríklad v najstaršom období tzv. nitrianska či maďarovská kultúra, neskôr kultúra
stredodunajských či karpatských mohýl, velatická a lužická
kultúra. V mladšej a neskorej dobe bronzovej sídlili na západe Slovenska nositelia čakanskej, velatickej kultúry a podolskej kultúry. Materiálny prejav ich nositeľov pretrval až
na počiatok doby železnej. Každá z týchto kultúr sa v niektorých jednotlivostiach od seba líšila, ktoré vedci stanovujú
podľa charakteru nálezov. V svojej podstate ich však všetky
charakterizuje používanie bronzu ako najvýznamnejšieho
materiálu vo všetkých sférach každodenného života. Na Slovensku sú nálezy a lokality doby bronzovej priradené zhruba
dvadsiatim archeologickým kultúram. V zjednodušenej podobe sa delí doba bronzová na tri obdobia: staršiu, strednú
a mladšiu.
Všetky informácie, ktoré vieme o vývoji spoločnosti, o remeslách, poľnohospodárstve a každodennom živote nám
dokladajú predovšetkým nálezy z pohrebísk, ktoré potom
archeológovia spolu s ďalšími odborníkmi – historikmi,
antropológmi, etnografmi a pod. analyzujú a vyhodnocujú.
Ako príklad uvediem jeden z posledných nálezov z neďalekej lokality medzi Hrubou Boršou a Jelkou, kde bol odkrytý
hrob mladej ženy s bohatou výbavou bronzových šperkov
a ďalšieho náradia. Tento hrob bol oproti iným omnoho bohatší, čo nám teda dokladá privilegované postavenie tejto
ženy (možno manželky spoločensky významnejšieho člena
usadlosti). Umelecká kvalita šperkov dokladá remeselnú
zručnosť a vysokú úroveň spracovania kovov. Na lebke bolo
zistené, že bola poškodená zbraňou, teda mohla zahynúť
v rámci nejakej vojenskej udalosti. Tieto údaje som uviedol
iba ako príklad na to ako sa dajú na základe hrobového nálezu definovať rôzne aspekty vtedajšieho života. Nálezy v hro-

Obydlie zo strednej doby bronzovej.

boch majú skutočne
najrôznejší charakter:
od keramiky, zbraní,
rôznych nádob, šperkov, pracovného náradia, ostatkov stravy
a pod. Omnoho bohatšie a ešte pestrejšie bývajú archeologické nálezy pri odkrývaní základov usadlostí, kde
okrem rozmerov budov a ich účelu využitia sa môžu nájsť pece,
kultové ozdoby, studne, smetiská s množstvom kostí zvierat
a pod. Posledný nález Bronzové kosáky z mladšej doby
v chotári našej obce bronzovej.
predstavuje dvojhrob
ženy s dieťaťom, vedľa ktorého bola umiestnená nádoba.
Jej podrobnejší výskum ešte pokračuje a archeológovia
po mnohých analýzach a skúškach materiálov budú napokon môcť vysloviť konečný názor o náleze. V každom
prípade, obdobie doby bronzovej prinieslo aj do života
v našom chotári nové impulzy v rozvoji života človeka.
Striedali sa tu osídlenia no natrvalo zanechali stopy charakteru hospodárenia a rozvoja remesla a nových podôb
spolunažívania a využívania okolitých zdrojov prírody.

Použitá literatúra:
BÁTORA, J.: Slovensko v staršej dobe bronzovej. Bratislava, 2018.
FURMÁNEK, V., VELIAČIK, L., VLADÁR, J.: Slovensko v dobe
bronzovej. Veda, Bratislava, 1991.
KRONIKA SLOVENSKA. Od najstarších čias do konca 19. storočia.
Fortuna print, Bratislava, 1998.
NOVOTNÁ, M.: Svedectvá predkov. Matica Slovenská, Martin, 1994.
NOVOTNÝ, B. a kol.: Encyklopédia archeológie. Obzor, Bratislava, 1986.
http://archeologiask.sk/slovenska-archeologia/chronologia-a-kultury/
doba-bronzova.html
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Obdobie napoleonských vojen na Slovensku
a obec Kráľová
Matej Čapo – Miroslav Daniš
Napoleonské vojny na začiatku 19.
storočia ovplyvňovali vývoj udalostí
v Európe a poznačili aj dianie na území
dnešného Slovenska. Stalo sa tak najmä
v rokoch 1805 a 1809. V oboch prípadoch zohral rozhodujúcu úlohu Prešporok, dnešná Bratislava. Obce Kráľová a Krmeš boli nielen v tesnej blízkosti
k Bratislave, ale ako významné majetky
Františka Pálffyho (1780-1852) sa stali
priamo zainteresované do vtedajšieho
diania. Viacerí obyvatelia obce museli narukovať do rakúskej armády pod
zástavami Pálffyovcov. V tom čase
bola rakúska armáda už zreformovaná
a vojenská služba v pechote bola stanovená na 10 rokov, v jazdectve 12 rokov
a v delostrelectve 14 rokov. Hlavnou
zbraňou pešiaka bola puška s kresadlovou zámkou. Granátnici nosili aj šable.
V čase napoleonských vojen sa zvýšil
počet narukovaných vojakov z našich
obcí do služieb habsburskej armády
a tak zníženie počtu mužskej populácie
zhoršovalo aj ekonomickú situáciu pre
tých, čo ostávali doma. Dedinčania boli
povinní odvádzať vyššie dávky a v prípade potreby starať sa v obci o ubytovanie a zásobovanie vojenských jednotiek, ktoré sem prichádzali. V tomto
období boli v Kráľovej plne obsadené
pálffyovské kasárne. Vojaci boli rozmiestnení aj po jednotlivých domoch
a vo vojenských táboroch v okolí. Dedina musela znášať vojenské povinnosti aj mimo období, kedy bola rakúska
monarchia vo vojnovom stave, no to
bývalo zriedkakedy a tak na povinnosti
odvádzať do vojenských plukov regrútov bolo naše obyvateľstvo zvyknuté.
V čase vojen sa však počty odvodov
výrazne zvyšovali. Počet odvedených
mohol presahovať i polovicu práceschopných mužov v dedine. Okrem
toho sa rekrutoval dobytok, kone, rôzne potraviny a odvody sa týkali aj peňažných dávok. Pre našich občanov to
boli ťažké časy, nehovoriac o stratách na
životoch. Kontrolu nad odvodmi mal
na starosti zemepán. Obdobie napoleonských vojen, do ktorých bola naša
krajina zapojená viac ako desať rokov
boli ťažkými i pre samotného zemepána, Karola Pálffyho. Zvýšené vojenské
odvody pre štát výrazne ochudobňovali aj jeho kasu a odchod veľkého

počtu mužov do bojov znižoval počet
práceschopného obyvateľstva na robotovanie na panskom. V hospodárení
pálffyovského kráľovského panstva na
začiatku 19. storočia zaznamenávame
prudký úpadok hospodárenia, následky ktorého trvali až do polovice 19.
storočia. Prispeli k tomu aj o niekoľko
rokov neskôr morové epidémie (prvá
väčšia v roku 1831), kedy v Kráľovej
a v Krmeši zomrela viac ako tretina
obyvateľstva. Obdobie napoleonských
vojen sa tak pre náš región stalo ťažkým obdobím biedy a veľkých strát na
životoch. Uhorsko za celé obdobie protinapoleonských vojen v 15. peších a 12
husárskych plukoch stratilo vyše 120
tisíc mužov, z ktorých veľkú časť zverbovali na Slovensku. Možno sa nám raz
v archívoch podarí vypátrať mená tých
obyvateľov Kráľovej a Krmeša, ktorí vo
vojnách proti Napoleonovi bojovali.
Už v roku 1799 prechádzali našimi
obcami ruské vojenské jednotky, smerujúce do boja proti Napoleonovi na
talianske bojiská v rámci rakúsko-ruskej koalície. Bol to krátky pobyt 2. pešieho pluku, vedeného plukovníkom
Pošetčinom, ktorý v počte 1849 mužov
a 500 koní tiahol v smere od Nových
Zámkov, cez Galantu, Sládkovičovo,
Senec na Bratislavu a ďalej na Viedeň.
Ruské vojská maršála M. Kutuzovova
sa naším regiónom presúvali aj v roku
1805 po bitke pri Slavkove na Morave.
Styk s ruským vojskom ako spojencov
bol pre našich obyvateľov aj zážitkom,
ktoré ovplyvnilo ich formovanie slovanského cítenia. O 10 rokov neskôr
(1809) počas bojov rakúskej armády
s napoleonskými vojskami pri Bratislave, naše obce Kráľová a Krmeš opäť
naplno pocítili ťažobu vojny. Vojenské
jednotky 10. husárskeho pluku Stipsicz
v auguste roku 1809 táborili aj pri Kráľovej, kam sa presunuli tiež jazdecké
oddiely Dolnorakúskej armády arcivojvodu Jána.
Ako vyzerala v tomto období vojensko-diplomatická situácia v krajine, do
ktorej boli vtiahnutí aj naši spoluobčania na začiatku 19. storočia, nám podrobnejšie priblížil historik Matej Čapo.
V roku 1805 tu bol uzatvorený Prešporský mier, ktorý ukončil vojnu tretej
protifrancúzskej koalície, vďaka čomu
sa mesto navždy zapísalo do dejín diplomacie. Mierové obdobie však netrva-
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lo dlho. Už o necelé štyri roky neskôr
obyvateľstvo prešporskej stolice v plnej miere pocítilo hrôzy novej vojny.
V apríli 1809 ju Napoleonovi vyhlásil
rakúsky cisár František I. s cieľom získať späť územia a vplyv stratené v dôsledku prešporskej mierovej zmluvy.
V dôsledku toho rakúske armády napadli francúzskych spojencov, a to Bavorsko, Talianske kráľovstvo a Varšavské kniežatstvo. Napriek tomu, že vojenské operácie sa zo začiatku vyvíjali
v prospech Rakúskeho cisárstva, Napoleon prinútil rakúsku Hlavnú armádu,
pod velením arcivojvodu Karola, ustúpiť z bavorského územia až k Viedni,
ktorú 13. mája obsadil. Na zmenu situácie musela reagovať aj Dolnorakúska
armáda, dislokovaná v Talianskom
kráľovstve, ktorej veliteľ, arcivojvoda
Ján, prijal rozkaz urýchlene ustúpiť do
Uhorska a pomôcť Hlavnej armáde.
V súvislosti s uvedeným vzrástol
strategický význam Prešporka a jeho
predmostia. Rakúske velenie sa spoliehalo na to, že ustupujúce jednotky Dolnorakúskej armády sa práve tu prepravia na ľavý dunajský breh, aby sa spojili
s Hlavnou armádou sústredenou na
severnom brehu Dunaja oproti Viedni. V prvej polovici mája sa na území
dnešnej Petržalky, na ktorom v tom
čase dunajské ramená tvorili sústavu
ostrovov, začalo s opevňovacími prácami. Za základ vojenských opevnení
bol zvolený ostrov Bruck Au (Mostná

nenia v Auparku. Pokusy francúzskej
strany o jeho ovládnutie však skončili
neúspechom. Dňa 4. júna v skorých
ranných hodinách Francúzi k obci
Engerau dopravili 24 diel. Dve hodiny
pálili na opevnenie v Auparku, avšak
bez väčšieho účinku. Následne pozornosť obrátili na Prešporok, ktorý rovnako približne dve hodiny ostreľovali,
čo si v meste vyžiadalo obete na životoch a materiálne škody.
V nasledujúcich dňoch na oboch
stranách pokračovali opevňovacie práce a vojenská činnosť sa obmedzila na
akcie menších oddielov. Dňa 12. júna
sa časť Davoutovho zboru presunula
od prešporského predmostia k Rábu,
kde sa koncentrovala Dolnorakúska
armáda, ktorá sa spojila s jednotkami
uhorskej insurekcie. Taliansky vicekráľ
a Napoleonov adoptívny syn Eugène de
Beauharnais, prenasledujúci ustupujúceho arcivojvodu Jána, 14. júna prinútil
spojené rakúske a uhorské sily pri Rábe
k bitke, ktorá sa skončila ich veľkou porážkou. Dolnorakúska armáda musela
ustúpiť ku Komárnu a do Prešporka
dorazila až 23. júna. Rakúska strana
mala v tom čase v priestore Prešporka k dispozícii 16 779 mužov pechoty,
3 542 jazdcov a 50 diel. Po tom, čo 22.
júna kapitulovala pevnosť v Rábe, sa
jednotky Grande Armée opäť presunuli
k prešporskému predmostiu. Početnosť vojsk na oboch stranách dosiahla
okolo 40 000 mužov pechoty i jazdy

a vyše 100 diel. Maršal Davout, ktorému Napoleon vyjadril svoju nespokojnosť s tým, že prešporské predmostie
odoláva, sa ho rozhodol dobyť za každú cenu. Napoleon navyše rozkázal delostrelecky bombardovať aj Prešporok,
pretože ho považoval za centrum skladov zásob. Bombardovanie, ktoré začalo v noci 26. júna, s prestávkami trvalo
až do skorých ranných hodín 29. júna.
Na Prešporok bolo vypálených približne 4 000 striel. Z dobových prameňov
vyplýva, že v meste zhorelo 123 domov
a takmer nebolo budovy, ktorá by nebola poškodená. Okrem obetí, ktoré si
vyžiadalo, bombardovanie spôsobilo
škody, ktoré prevýšili sumu jeden milión zlatých.
Prešporok napriek tomu odolal
a jeho predmostie sa podarilo ubrániť
aj pred ďalšími útokmi nepriateľa. Situácia sa zmenila po tom, čo Napoleon
v dňoch 5. a 6. júla v bitke pri Deutsch-Wagrame porazil Hlavnú armádu.
K porážke prispela aj váhavosť arcivojvodu Jána, ktorý na bojisko dorazil neskoro. V dôsledku ďalších bojov, ktoré
sa odohrali pri Znojme, rakúska strana
požiadala o uzatvorenie prímeria. Na
jeho základe jednotky Grande Armée
dočasne ako záruku mieru okupovali
značnú časť Rakúskeho cisárstva. Francúzska strana demarkačnej línie zahŕňala aj úzky pás západného Uhorska.
V rámci hraníc dnešného Slovenska
išlo o územie od Moravského Sväté-
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niva), na ktorom sa nachádzal Aupark,
dnešný Sad Janka Kráľa. Opevňovacie
práce sa zintenzívnili po tom, čo velenie obrany prešporského predmostia
koncom mája prevzal rakúsky generálmajor talianskeho pôvodu Vinzenz
Friedrich Bianchi. Disponoval zborom
v sile 5 672 mužov pechoty, 870 jazdcov
a 22 diel. Intenzita opevňovacích prác
Napoleona viedla k tomu, že rozkázal
maršalovi Louisovi-Nicolasovi Davoutovi zmocniť sa pravého brehu Dunaja
pred Prešporkom.
Francúzske snahy o ovládnutie
prešporského predmostia, ktoré pretrvávali takmer poldruha mesiaca, sa
začali 1. júna. V podvečer toho dňa
maršal Davout uskutočnil prieskum
bojom. K obci Engerau, ktorá sa nachádzala na rovnomennom ostrove,
presunul 4 000 mužov pechoty, jazdeckú kolónu a štyri delá. Polovica
pechoty, podporovaná delostrelectvom, tu zaútočila na rakúske jednotky. Keďže v tme nebolo možné
rozpoznať systém rakúskych opevnení, útok Francúzom nepriniesol
požadovaný úspech. Maršal Davout
preto po značných stratách zavelil na
ústup. Ďalší útok naplánoval na 3.
júna. Podľa generálmajora Bianchiho
maršal Davout popri jazde disponoval
pechotou v sile 18 000 mužov a 20-30
delami. Rakúske sily, ktoré sa nachádzali v obci Engerau, sa pred presilou
nepriateľa museli stiahnuť do opev-
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ho Jána po mesto Prešporok vrátane
jeho okolia v okruhu pol míle. Dňa 14.
júla 1809 Prešporok obsadili jednotky
IX. zboru Grande Armée, tvoreného
Napoleonovými saskými spojencami,
pod velením generála Jeana Louisa
Reyniera.
Už v prvých dňoch okupácie bolo
v Prešporku, ktorý mal v tom čase okolo 25 000 obyvateľov, potrebné zabezpečiť ubytovanie pre početné nepriateľské vojsko pozostávajúce z približne
10 000 mužov. Všetky domy v meste
boli natoľko preplnené, že vojaci bývali dokonca v šopách a stodolách.
Podľa významného prešporského rabína Chatama Sofera na jednu rodinu častokrát pripadalo šesť až desať
vojakov. Ubytovanie a zaopatrovanie
okupačných jednotiek bolo záťažou
nielen pre chudobnejšie, ale aj pre
bohatšie obyvateľstvo, na ktoré navyše doľahla povinnosť platenia vysokej
vojnovej dane. Francúzska strana totiž
vyrubila okupovanej časti Prešporskej
stolice kontribúciu vo výške viac než
1 505 883 frankov, z ktorej 2/5 pripadli
na Prešporok.
Vážny problém na okupovanom
území predstavovalo zásobovanie
potravinami a krmivom pre kone.
Zásoby mesta Prešporok, ktoré už
pred obsadením zaopatrovalo rakúske jednotky, sa čoskoro vyčerpali.
Zabezpečovanie potravín a krmiva
spoza demarkačnej línie bolo komplikované, keďže ich potrebovali rakúske
jednotky, ktoré rovnako čelili zložitej
situácii. Pokiaľ ide o Hlavnú armádu,
tá v dôsledku uzatvorenia prímeria
dostala rozkaz presunúť sa do Horného Uhorska, teda na územie dnešného Slovenska. Dňa 31. júla rakúske
jednotky táborili v okolí Olomouca,
9. augusta pri Uherskom Hradišti
a Skalici. Následne sa Hlavná armáda
rozdelila na dve časti. Jedna pokračovala cez Jablonicu a Trstín, druhá
cez Uherský Brod a Trenčín. Dňa 13.
augusta sa obe spojili v Trnave a svoje určené pozície zaujali 16. augusta.
Celá armáda pozostávala z piatich
zborov, ktoré sa skladali zo 111 práporov a 69 eskadrón, pričom jej stav
predstavoval 93 441 mužov a 9 179
koní. Hlavný stan bol zriadený v Nových Zámkoch. Zbory boli umiestnené nasledovne: I. pri Seredi, II. pri
Močenku, III. v Galante, V. v Trnave
a VI. v Hlohovci. Granátnici sa nachádzali v Nitre a jazdecké zálohy v Šuranoch. Vojaci jednotlivých plukov boli
ubytovaní v okolitých obciach. Na-

príklad 9. peší pluk Czartoryski bol
umiestnený v Ružindole, Štefanovej,
Borovej a Budmericiach. 10. peší pluk
Mittrowsky bol dislokovaný v obciach
Križovany nad Dudváhom, Modranka, Zavar a Zeleneč. 15. peší pluk Zach
bol ubytovaný v obciach Pata a Hájske. Vojenské jednotky 10. husárskeho
pluku Stipsicz v auguste táborili aj pri
Kráľovej pri Senci, kam sa tiež presunuli jazdecké oddiely Dolnorakúskej
armády arcivojvodu Jána.
S ubytovaním a zásobovaním početného vojska, ktoré v niektorých obciach
dokonca prevyšovalo počet ich obyvateľov, boli spojené veľké problémy. Čo
sa týka skúseností domáceho obyvateľstva s vojakmi, tie boli vo viacerých
prípadoch negatívne. Uhorskí sedliaci
v Komárne na adresu insurgentov hovorievali: „Francúz je statočný vojak,
Bavor je zlodej, ale ani jeden nie je taký
zlý ako uhorský insurgent.“
Mierové rokovania, ktoré od polovice augusta prebiehali v uhorskom
meste Magyaróvár, sa medzitým bezúspešne vliekli. Ani jedna z rokujúcich strán totiž nechcela poľaviť zo
svojich predstáv. Prímerie, pôvodne
uzatvorené na jeden mesiac, muselo byť viackrát predĺžené. Pre obavy
z opätovného rozpútania vojenských
operácií začala rakúska strana na pravom brehu Váhu pri Seredi budovať
opevnené predmostie pre 6 000 mužov. Za týmto účelom bol 10. septembra pridelený jeden dôstojník a 110
vojakov, ktorých 20. septembra vystriedalo ďalších 230 mužov. V Seredi
sa etablovala prijímacia nemocnica č.
11 patriaca I. zboru rakúskej armády, ktorá bola podľa môjho zistenia
umiestnená v kaštieli grófa Eszterházyho. Z dobových prameňov vyplýva,
že jednotky Hlavnej armády sužovali
rôzne choroby, najmä týfus. Epidémia
škvrnitého týfusu, ktorá si vyžiadala mnoho obetí z radov vojakov i civilistov, zúrila aj v Prešporku, kde sa
okupačné sily rovnako pripravovali na
pokračovanie vojny. Dňa 31. augusta
Prešporok navštívil samotný cisár Napoleon, ktorý sa chcel ubezpečiť, či by
jednotky Grande Armée dokázali odolať prípadnému útoku rakúskej strany.
Napätú situáciu ukončilo až podpísanie mierovej zmluvy, ku ktorému
došlo 14. októbra v Schönbrunne. Na
jej základe mali francúzske oddiely
a ich spojenci opustiť územie Uhorska
v priebehu dva a pol mesiaca od výmeny ratifikačných listín. Evakuácia
jednotiek Grande Armée sa nakoniec

uskutočnila skôr. Čo sa týka Prešporka, poslední príslušníci okupačného
vojska s výnimkou niekoľkých chorých a ranených, mesto opustili 19.
novembra 1809. V súvislosti s tým sa
do svojich mierových posádok začali
presúvať aj rakúske sily. Podmienky
schönbrunnskej mierovej zmluvy boli
pre Rakúske cisárstvo veľkým pokorením. Monarchia stratila tretinu
územia a tri a pol milióna obyvateľov.
Musela sa tiež podriadiť kontinentálnej blokáde a obmedziť stav ozbrojených síl na 150 000 mužov. Napriek
vyčerpanej štátnej pokladnici bola
navyše nútená zaplatiť kontribúciu vo
výške 85 miliónov frankov. Rakúsko
tak vstupovalo do najťažšieho obdobia svojej histórie. Hospodárstvo krajiny bolo vyčerpané natoľko, že v roku
1811 bol vyhlásený štátny bankrot.
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Činnosť dobrovoľných hasičov ani
v tejto nepriaznivej dobe neutícha. Naopak. Je orientovaná na pomoc, na minimalizáciu dopadov nákazy ochorenia
Covid-19, ako aj na zdokonaľovanie
a zvyšovanie vedomostí, skúseností členov zásahovej hasičskej jednotky.
Od začiatku roka sme boli 10 krát
dezinfikovať priestory po antigénovom
testovaní našich občanov. V januári
tohto roka (14.1.) dvaja naši členovia
absolvovali základné školenie obsluhy
motorových píl. Jedného člena, Mateja
Brunovského, sme poslali na základnú
prípravu členov hasičských jednotiek,
ktorú vykonávala DPO SR.
V marci (27.3.) sme mali taký trochu
netradičný plánovaný zásah. Pomáhali sme pri hasení vybuchnutého auta.
Uvedený zásah bol natáčaný ako profesionálny videoklip, ktorý poslúži ako
vzorová ukážka pre činnosť ako sa má
pri takomto zásahu postupovať. Sme
vďační aj za takúto možnosť tréningu
našich členov a preskúšanie techniky.
V máji sme si zorganizovali brigádu.
Chlapci robili v garáži, resp. vo veži
stavali schodisko, aby sme vedeli vežu
efektívne využívať na sušenie hadíc.
Dievčatá zase upratali priestory v zasadačke a pred zbrojnicou.
V júni (12.6.) sme mali protipovodňové cvičenie na cyklotrase pri detskom ihrisku, kde sme preskúšali materiál a malú techniku z protipovodňového vozíka. Zúčastnili sa ho členovia
Martin Chrapáň, Ruman Dominik,
Juraj Deák, Igor Ježovič, Juraj Oboňa a
Ruman Adrián.
V tomto mesiaci sme sa zúčastnili aj
okresného IMZ /inštruktážno- metodického zamestnania/, za účasti viacerých zborov z okresu .

Preskúšanie malej techniky na Čiernej vode.

V júli (5.7.) sme boli pozvaní na praktický výcvik členov hasičskej zásahovej
jednotky. Jeho zameranie bolo na dopravné nehody, zabezpečenie miesta
nehody a prvá pomoc raneným. Ďalej
to bola diaľková doprava vody , vytvorenie čerpacieho stanoviska s následným vytvorením dopravného vedenia
na 2B a útočného vedenia 2C. Tohto
výcviku sa zúčastnili Dominik a Adrián Rumanoví, Deák Juraj, Oboňa Juraj
a Juríček Adrián.
V prvej polovici roka sme mali aj dva
výjazdy k požiarom. Raz nás zavolalo
krajské riaditeľstvo k požiaru na Guláške. Našťastie kým sme prišli, oheň
bol uhasený. Len sme požiarovisko
skontrolovali a vrátili sa späť. Druhý
požiar bol spôsobený nedbalosťou ľudí
pri opekaní na Sigotke. Oheň sa pomaly
rozširoval a boli sme nútení zasiahnuť.
Každý rok sme nápomocní pri organizovaní obecnej oslavy MDD. Bohužiaľ aj tento rok sa kvôli pandémii Covidu-19 nemohlo zhromažďovať veľa
ľudí, tak sme deti po dedine opäť obdarovávali z vyzdobeného hasičského
auta. Deti nám nakreslili krásne obrázky, či už o hasičoch alebo čo najradšej
robia. Ďakujeme im a tešíme sa.
Tento rok prechádza obnovou a rekonštrukciou fara pri kostole a naši
hasiči boli nápomocní pri prečistení
studne. Vzhľadom na to, že sme zaradení do celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov hasičských jednotiek na
území Slovenskej republiky, ohlásila sa
nám z okresného riaditeľstva HaZZ Pezinok hĺbková kontrola. Bola zameraná
na vybavenie zboru ochrannými prostriedkami, zásahové vybavenie a taktiež kontrola podkladov ku všetkým
strojom, ktoré máme v správe.

Život okolo nás

Kráľovskí hasiči

Záchrana osôb z havarovaného vozidla,
poskytnutie prvej pomoci.

Budovanie schodišťa vo veži hasičskej
zbrojnice.

Čo sa týka tréningov, v tomto mimoriadne ťažkom období sme takmer
vôbec netrénovali. Pracujeme momentálne na znovu oživení žiackeho družstva a snažíme sa vytvoriť družstvo
dorastu, ktoré sa nám už rysuje. Plánujeme v spolupráci s obecným úradom
vytvoriť na prízemí zbrojnice šatňu,
v ktorej budú zásahové obleky, aby mali
zasahujúci členovia dôstojné miesto na
prezliekanie.
Tak ako vždy, chceli by sme poďakovať obecnému úradu za pomoc
a podporu, všetkým našim sponzorom
v tomto období, najmä p. Heričovi za
opracovanie dreva a kráľovským stavebninám Tomáša Salaya - Fif.
Na záver v tomto zložitom období
prajeme všetkým veľa zdravia, rodinnej
pohody a úspechov.
Lucia Čaplová, Viera Gašparová
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Základná škola v školskom roku 2020/21
Nadišiel čas na hodnotenie ...
Prišiel júl a opäť nastal ten správny
čas na zhodnotenie desaťmesačného
obdobia – obdobia školského roku
2020- 2021. Hoci to bolo len obdobie
desiatich mesiacov, no vďaka pretrvávajúcemu covidu to bolo opäť také
nezvyčajné a zdalo sa byť nesmierne
dlhé. Kladie sa otázka, prečo nezvyčajné? Všetci vieme, že viac ako rok
prežívame veľmi zvláštnu a náročnú
dobu pre všetkých – pre deti, rodičov, pedagogických pracovníkov.
Jednoducho pre všetkých ľudí v spoločnosti. Tak, ako vo všetkých odvetviach, tak aj v školách chod a život
jednotlivých škôl podliehal protipandemickým opatreniam, ktoré vo vysokej miere ovplyvnili tradičný spôsob vzdelávania. Nebolo to inak ani
na našej škole.
Mnohých táto doba priamo zasiahla, či už zdravotne alebo finančne. Každá rodina musela tejto dobe
prispôsobiť chod domácnosti, každá
škola jej musela prispôsobiť vyučovací proces. Dištančná výučba bola pre
každého náročná z hľadiska technického, ale i psychického. Žiaci 2. stupňa strávili na riadnej- prezenčnej výučbe iba 4 mesiace, žiaci 1. stupňa 7,5
mesiaca. V tomto náročnom období
dištančného vzdelávania
rodičia
častokrát suplovali učiteľa. Trpezlivo
a s ochotou pomáhali svojim detičkám s úlohami rôzneho druhu, vysvetľovali učivo a neraz museli oprášiť svoje vedomosti z prvouky, vlastivedy či matematiky i slovenčiny. Bolo
to veľmi náročné pre všetkých a my
ďakujeme rodičom aj touto cestou
za ich ochotu, trpezlivosť i vytrvalosť pri podpore svojich detí, aj keď
to ani samotní dospelí nemali jednoduché. Vďaka ich obetavosti každé
dieťa - či už prvého, tretieho alebo
deviateho ročníka zvládlo ročníkové
učivo podľa svojich individuálnych
možností. Svedčia o tom záverečné
odmeny, vysvedčenia – z ktorých vyplynuli všetky tieto skutočnosti.
Veľké ďakujem patrí teda všetkým
žiakom, ktorí si svedomite plnili svoje povinnosti počas dištančnej, ale aj
prezenčnej výučby, rodičom za ich
obrovskú trpezlivosť a pomoc svojim
deťom pri riešení nielen technických
problémov a pedagógom za ich pev-

Reprezentanti školy

né nervy, početné hodiny strávené
pri príprave poznámok, prezentácií
a testov hlavne pri dištančnej výučbe, ale aj za pochopenie žiakov pri
prechode z jednej formy výučby na
druhú. Výborná spolupráca rodičov
s učiteľmi zabezpečila dosiahnutie
spoločného cieľa – výborne zvládnuté ročníkové učivo. Taktiež žiaci
deviateho ročníka vďaka usilovnosti a cieľavedomej príprave bravúrne
zvládli prijímacie skúšky na vytúžené
stredné školy. Aj touto cestou im želáme úspešný štart na stredných školách. Ďakujeme všetkým ešte raz.

ka Kocková, Marianna Piovarčiová,
Viktória Kulinová, Šarlota Schulzová,
školská špeciálna pedagogička Mgr.
Jana Antolová a asistent učiteľa Mgr.
Andrej Spišiak. V školskom klube detí
trávilo čas v 7. oddeleniach 165 detí.

A teraz v skratke bilancia v číslach...
V školskom roku 2020/2021 navštevovalo Základnú školu v Kráľovej
pri Senci 355 žiakov. O ich výchovu
a vzdelávanie sa staral pedagogický
zbor v zložení: PhDr. Alžbeta Krajčovičová, Mgr. Lýdia Jurčová, Mgr.
Miroslava Skubeňová, Mgr. Ľubomíra
Reindlová, Mgr. Miroslava Hincová,
Mgr. Iveta Štrajaneková, Mgr. Alena
Šimková, Mgr. Denisa Szimethová,
Mgr. Bronislava Lysá, Mgr. Marianna
Čontošová, Mgr. Viera Tomášková,
Mgr. Denisa Lukáčová, Mgr. Claudia
Szikhartová, Mgr. Marta Kucerová,
Mgr. Eva Bausová, Mgr. Jozef Turanec, Mgr. Anna Veselovská, Mgr. Teodora Fabušová, Mgr. Eva Okenwa,
PhDr. Iveta Chovančíková - zástupkyňa školy, Mgr. Darina Deáková- riaditeľka školy, katechétka Mgr.
Edita Šuplatová, kňaz Mgr. Miroslav
Michalka a vychovávatelia Vladimír
Molnár, Mgr. Sylvia Vargová, Len-

Dochádzka
V tomto školskom roku vymeškali
žiaci 17 130 ospravedlnených hodín,
čo je 48,25 hodín na jedného žiaka.
Taktiež bolo vymeškaných 60 neospravedlnených hodín, za ktoré boli
udelené niekoľkým žiakom pokarhania triednymi učiteľmi a riaditeľkou
školy.

Správanie
Pedagogická rada pri hodnotení správania za druhý polrok udelila všetkým
žiakom školy stupeň 1. Napomenutie
triednou učiteľkou dostalo 7 žiakov,
pokarhanie triednou učiteľkou 2 žiaci a pokarhanie riaditeľkou školy bolo
udelené 6 žiakom.

Prospech
Všetci žiaci prvého ročníka zvládli
dané učivo z čítania, písania, matematiky aj prvouky a boli hodnotení.
Výborný prospech dosiahli:
1. A
Thomas Couston, Bianka Filipská,
Andrej Fröhlich, Dominik Gál, Matúš
Horský, Richard Hudček, Milan Jonis,
Pavol Kadar, Peter Kadar, Sára Konečná, Lukáš Kuciak, Romana Kučerová,
Hana Langsfeldová, Lucia Latináková,
Liliana Malíková, Júlia Mihalcová, Michal Michálek, Nina Podolská, Adrián
Sklenka, Lukáš Šimonek, Sophia Šule-

Rozlúčka s deviatakmi

4. B
Michal Bartušek, Michaela Čaplová,
Ema Deáková, Paulína Javorová, Júlia
Ježovičová, Damián Kardoš, Dávid
Klčo, Ava Kollát, Kristína Kuciaková,
Richard Kučera, Žofia Mačajová, Karolína Šimová, Peter Šulek
5. A
Šimon Bugoš, Nela Dobošová
5. B
Radka Čechovičová, Viktória Fusková, Andrea Kuľhavá, Nina Mastiliaková, Mia Mészárosová, Šimon
Pajerchin
6. A
Tereza Ježovičová, Ela Kováčová,
Laura Lattová, Ivana Máčajová, Michal Smělík, Radka Stanislavová
6. B
Leonie Barborová, Michaela Charvátová, Simona Letušeková, Hana Machová, Sofia Sedláriková
7.
Samuel Črep, Simona Dekýšová, Nataša Pajerchinová, Laura Rumanová,
Tereza Szikhartová, Nela Takáčová
8.
Timea Áčová, Filip Barbora, Magdaléna Charvátová, Ester Szimethová,
Oliver Szimeth, Laura Venjarská
9.
Dominika Dekýšová, Sofia Dobošová, Lenka Farkašová, Tereza Holcsíková, Viktória Lindušková, Veronika
Róková, Anna Szikhartová
Výsledky testovania Komparo
Naša škola sa pravidelne zapája do
testovania žiakov Komparo. Je to nástroj spätnej väzby nielen pre školu,
učiteľov, ale i samotných žiakov a rodičov. Ukáže im, ako ktorí žiaci učivo
zvládajú, kde sú ich silné aj slabšie
stránky.

Tento školský rok sa do testovania zapojili žiaci 4., 6., 8. a 9. ročníka. Lepšie
výsledky ako celoslovenský priemer
získali deviataci zo slovenského jazyka,
ôsmaci zo slovenského jazyka a dejepisu, štvrtáci z vlastivedy a prírodovedy.
Najlepšie výsledky dosiahli šiestaci, ktorí sa svojimi výsledkami zo slovenského
jazyka, matematiky, biológie a geografie
zaradili medzi 25 % najúspešnejších
škôl. Výsledkami z geografie sa v rámci SR spomedzi 56 škôl umiestnili na
1. mieste a zo slovenského jazyka na 2.
mieste. Blahoželáme!

Život okolo nás

ková, Šimon Šuplata, Viktória Vydrová, Lea Zmeková
1. B
Tobias Adame, Mia Blahová,Vanesa
Brídová, Olly Burger, Matej Daniš,
Ján Deák, Natália Fojtová, Veronika
Kissová, Michal Kocka, Michal Konečný, Sára Lalík, Viktória Lančaričová, Oliver Limbeck, Rebeka Lupíneková, Goran Martinkovič, Zara
Mészárosová, Celestína Okenwa,
Viktória Pikna, Gabriel Szabó, Jakub
Urbanovič, Zoja Vargová
2. A
Matúš Čelko, Lukáš Farkaš, Nina
Grellová, Filip Hinca, Stanko Kardoš,
Adam Konušiak, Adam Lučanský,
Matúš Mackovich, Jakub Polgár, Júlia
Rybáriková, Marianna Šinaľová, Ondrej Šuplata, Martin Tomášov, Sofia
Tóthová, Stela Tóthová, Jonáš Žúbor
2. B
Alexandra Duchnická, Tomáš Hideghéty, Danka Kardošová, Bruno
Kollát, Lukáš Konečný, Natália Pospíchalová, Selma Schmiedl, Natanael Suchý, Šimon Vikrut
3. A
Daria Čechovičová, Jakub Čirka, Jakub Jurčaga, Samuel Kardoš, Adriana
Kučerová, Lucia Kuľhavá, Júlia Landsfeldová, Patrícia Máčajová, Martin
Rusnák, Sofia Sejáková, Kristián Šimonič, Matteo Šuplata, Nina Ulická
3. B
Izabela Bitterová, Lukáš Dóci, Lukáš
Duchnický, Leonard Gurský, Simona
Kovalovská, Sebastián Miško, Lukáš
Sabo, Olívia Siposová, Zuzana Smělíková, Melánia Rybáriková
4. A
Diana Danišová, Monika Jonisová,
Adela Marková, Sofia Miklóšová, Samuel Miško

Vedomostné súťaže,
olympiády, aktivity
Počas celého školského roka, aj keď
pandemického, sa žiaci podľa možností zapájali do rôznych predmetových olympiád a aktivít. Tí najaktívnejší boli rodičovským združením
odmenení. Patria medzi nich:
Izabela Bitterová, Ivana Máčajová,
Eliška Konečná, Richard Cipík, Matej Petrik, Michal Kapuscinský, Nela
Takáčová, Tereza Szikhartová, Filip
Barbora, Magdaléna Charvátová, Veronika Róková, Dominika Dekýšová,
Anna Szikhartová.
Pochvala riaditeľkou školy za reprezentáciu školy počas celej školskej dochádzky bola udelená dvom
žiačkam 9. ročníka – Dominike Dekýšovej a Anne Szikhartovej. Dominika reprezentovala školu v matematických súťažiach a olympiádach
z biológie. Anna reprezentovala
školu najmä v dejepisnej olympiáde,
kde dosiahla výborné umiestnenia
v okresných a krajských kolách. Tento školský rok krajské kolo vyhrala
a postúpila do celoslovenského kola,
v ktorom získala krásne 4. miesto.
Obom dievčatám ďakujeme a prajeme veľa úspechov na strednej škole.
Okrem menovaných žiakov patrí
poďakovanie všetkým tým, ktorí sa
svojou aktivitou pričinili o reprezentáciu našej školy a prispeli k šíreniu
jej dobrého mena.
Na záver patrí poďakovanie všetkým kolegom a zamestnancom školy za vynaložené úsilie, za svedomité a zodpovedné vykonávanie svojej
práce. Ďakujem výboru rodičovského združenia, vedeniu obce Kráľová
pri Senci za dobrú spoluprácu a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k zveľaďovaniu našej školy.
Mgr. Marta Kucerová. PhDr. Iveta
Chovančíková, Mgr. Darina Deáková
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Materská škola a jej činnosť v roku pandémie
Tak ako sme v júni 2020 dúfali, že sa všetko od septembra vráti do „starých koľají“,
to sa aj splnilo. Otvorili sme
brány našej materskej školy
a začali školský rok v plnej
prevádzke, teda v piatich
triedach. Tri triedy v hlavnej
budove, jedna ešte naďalej
nad obecným úradom a keď
že sa realizovala nadstavba
na novej budove, dočasne
sme mali vytvorenú triedu
predškolákov v obecnom
klube, kde sme si takúto prevádzku už mali možnosť pred
pár rokmi vyskúšať, v čase,
keď sa nová budova ešte len
stavala.
Pribudli opatrenia, obmedzenia v podobe povinnosti
zamestnancov nosiť rúška, či
každodenného merania teploty všetkým deťom a kontroly rôznych potvrdení ako
i zmien vo výchovno- vzdelávacom procese. Ale zvládali sme to. Triedy fungovali
v tzv. bublinách, aby sme
v prípade výskytu covidu
zabránili uzavretiu celej MŠ.
Takto sa do karantény dostali
len dve triedy. Jedna v novembri a jedna vo februári.
Zhoršovanie pandemickej situácie a následne vydané vyhlášky s opatreniami nám zasiahli do normálneho chodu.
Materskú školu od januára
do začiatku apríla navštevovali len deti rodičov, pracujúcich v kritickej infraštruktúre

a tých, ktorým povaha práce
neumožňovala vykonávať
home Office (prácu z domu).
V priebehu mimoriadnej
situácie sme využívali iné
formy vzdelávania. Zamerali
sme sa hlavne na deti, ktoré
mali rok pred plnením školskej dochádzky. Triedne učiteľky týždenne pripravovali
vhodné pracovné listy a rodičom boli odosielané na mailové adresy. Rovnakým spôsobom rodičia detí všetkých
tried obdržali raz mesačne
súbor námetov na rôzne aktivity k týždenným témam,
ktorými sa mohli rodičia inšpirovať pri individuálnom
vzdelávaní hravou formou
v domácom prostredí.
Od februára po dohode so
zriaďovateľom, nastúpili do
MŠ všetci predškoláci, aby
tak bola zabezpečená kvalitná a najmä jednotná výchova a vzdelávanie, resp. zaškoľovanie a príprava na vstup
do prvého ročníka základnej
školy. Pripravovali sme 33
detí, z ktorých 28 odchádza
do ZŠ a piati budú pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní ešte na našej
MŠ.
V letných mesiacoch sa
opatrenia uvoľnili, preto sme
deťom mohli dopriať aj niečo
viac, ako im každodenne ponúkame. Deň detí sme spojili s karnevalom, ktorý deti
tak veľmi obľubujú. Navštívil

nás v materskej škole sokoliar, ujo Alex s pohybovým
predstavením a deti sa tešili aj z predstavenia Danka
a Janka. Predškoláci boli aj
na zbere jahôd v Dunajskej
Lužnej.
Väčšina detí nemala problém so zmenami, ktoré nám
pandémia priniesla, našli sa
však aj takí, ktorí ťažko chápali, prečo niekedy mohli,
inokedy nemohli našu materskú školu navštevovať.
Ale aj takí, najmä tí najmenší, ktorí už adaptáciu mali
v septembri za sebou, ale po
dlhšom čase neprítomnosti
si znova zvykali na nás, na režim, triedne pravidlá, celkový život v škôlke. Snažili sme
sa čo najviac im to uľahčiť,
veď aj pre nás „dospelákov“
boli a sú tieto zmeny náročné
a rôzne sa s nimi pasujeme.
Podobne, ako takto pred

rokom, všetci dúfame, že
s prichádzajúcim školským
rokom prídu už nie len pozitívni ľudia ale aj pozitívne
správy, že budeme môcť privítať všetky deti. Tešíme sa
aj na tie „nové“, ktoré prvýkrát spoznajú čaro kolektívu,
spolupráce, kamarátstva ale
aj potrebu zvyknúť si na učiteľky, stotožniť sa s nastaveným režimom, či pravidlami
triedy a to všetko bez milovanej maminky a tatinka.
Kolektív materskej školy,
v ktorom budú od septembra aj tri nové učiteľky vám,
aj vašim deťom praje ešte
krásne leto a našim „odídencom“- už školákom a ich rodičom veľa nadšenia, radosti
ale aj trpezlivosti. A hlavne...
všetci spoločne si želajme
fungujúce,
bezcovidové,
otvorené školy.
Beata Tvarušková

Po dlhej odmlke nášho MS
SČK, spôsobené pandémiou vás chcem informovať o činnosti za obdobie
od septembra 2020. Na jeseň sme navštívili našich
seniorov, ktorí sa dožili
krásneho jubilea osemdesiatin a odovzdali sme im
malú pozornosť. Všetci
naši členovia dostali malý
vianočný darček, nakoľko
sa nemohla konať výročná
schôdza. Celé obdobie od
jesene skoro do tohto leta
sa naše členky zúčastňovali
na celoplošnom testovaní,
kde vládla dobrá nálada
celého kolektívu. Bolo to
aj vďaka pánovi starostovi,
ktorý perfektne zabezpečoval celý chod tohto testovania.
V júni, po uvoľnení opatrení sme zorganizovali
v našej obci odber krvi,
ktorého sa zúčastnilo 30
bezpríspevkových darcov
krvi. Nároky zo strany NTS
Bratislava - Ružinov, boli
veľké, preto mnohým ani
krv neodobrali, čo nás veľmi mrzí. Na druhej strane
boli darcovia veľmi ochotný darovať krv pre jednu
pani, ktorej sa pokúsili zachrániť život.
Ešte pred rokom sme
vás pozývali na školenie
a ukážky s defibrilátorom
srdca, ktorej sa zúčastnilo
veľmi málo ľudí. Všetci ste

Členky nášho miestneho
spolku ČK.

si vtedy hovorili: „mňa sa
to netýka“, „bojím sa“ a podobne. Nikdy však neviete,
kedy ho môže potrebovať
váš rodinný príslušník, sused, alebo okoloidúci. Pár
mesiacov dozadu bol tento
prístroj použitý nášmu občanovi na záchranu života.
Vďaka pánovi starostovi
a záchranárke Májke.
Tradične býva oceňovanie darcov krvi v júni
v Senci. Vzhľadom na situáciu sme tento rok Plakety MUDr. J. Jánskeho
doručili oceneným osobne
domov. Lucii Sokolovskej
a Jurajovi Déakovi bronzovú; Adriánovi Sokolovskému- bronzovú, striebornú
a zlatú, Tomášovi Csémimu striebornú a Martinovi
Dinkovi zlatú.
Na sviatok Sv. Cyrila
a Metoda sa uskutočňuje
v našej obci Kráľovský beh
a inak tomu nebolo ani tento rok. Náš miestny spolok
ČK mal tradične štyri stanovištia, kde sa mohli bežci na trati osviežiť.
8. júla nás Hotel Senec pozval robiť ukážky prvej pomoci pre deti do 15 rokov.
Deti to zaujímalo. Rozdelili
sme si ich do dvoch skupín.
Menším sa venovala Ľubka
Blahová a Jarka Bednárová
Koišová, staršie deti si zobrala na starosť Mária Mlynarčíková so svojou dcérou Eni.
Na konci ukážok boli všetci
odmenení a odchádzali s novými a užitočnými poznatkami. Takáto akcia nás čaká aj
5.augusta. Verím, že budeme
rovnako úspešní. V rámci
programu BECEP, v spolupráci so štátnou políciou sme
12., 13. a 14. júla kontrolovali
vodičom v okrese Malacky,
Senec a Pezinok lekárničky
a poskytovanie PP – resuscitáciu. Ukázalo sa, že niektorí
vodiči by naozaj dokázali
zachrániť človeka. Takéto akcie sa robia každoročne a je
vidieť že sa situácia v tomto
ohľade zlepšuje.

Život okolo nás

Obdobie pandémie je zložité pre všetkých

MSČK zabezpečoval zdravotnú pomoc počas Behu obce.

Akcia MSČK v hoteli Senec.

Na mesiac august máme
naplánovaný trojdňový zájazd do Bardejova. Chceli
by sme cestou zastaviť v Starej Bystrici pozrieť si orloj a
Važeckú jaskyňu. Druhý
deň by bola naplánovaná
návšteva Dukelského priesmyku, drevené kostolíky
a nočná prehliadka Bardejova. Na spiatočnej ceste
prehliadka Levoče. Dúfame, že sa prihlási dostatočný počet účastníkov,
aby sme podujatie mohli

uskutočniť. V septembri
bude na Slovensku návšteva
Sv. Otca, kde ideme zabezpečovať zdravotný dozor.
Uvidíme, čo sa nám ešte
podarí splniť z naplánovaných činností a veríme, že
situácia s pandémiou sa už
postupne zlepší. Všetkým
vám prajem aj v mene našej
organizácie veľa zdravia,
šťastia a pohody v kruhu
rodiny.
Jarmila Bednárová Koišová
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Dozvonilo srdce pani učiteľky
Márie Pinčekovej

Odišiel od nás Imrich Keszöcze,
záhradník s dušou ľudomila.

(25. 3. 1934 - 5. 3. 2021)

1.5.1941-23.6.2021

Staršia a stredná generácia si
ešte dobre pamätá učiteľovanie pani učiteľky M. Pinčekovej. Prísna ale spravodlivá,
dôsledná a náročná, no bez
prehnaných nárokov. Jej odborné a pracovné nasadenie
však zďaleka presahovalo jej
celoživotné poslanie pedagóga. Bola aktívna členka viacerých spoločenských a kultúrnych organizácií v obci a v
okrese, dlhoročná predsedníčka MSČK, fotografka a
v mladšom veku zanietená ochotnícka herečka. Po celý
život sa rozdávala a verila vo vyššie princípy zušľachťovania človeka tak na poli vzdelávania ako aj morálky.
Do poslednej chvíle svojho života v obci (pred odchodom do starobného penziónu) vždy keď prechádzala
obcou všímala si svoje okolie, upozorňovala na nedostatky a keď videla nedisciplinované deti na ulici, nebola
ľahostajná a upozorňovala ich na drobnosti nesprávnej
etikety a správania.
Pani učiteľka Mária Pinčeková sa narodila v Kráľovej, v rodine vychýreného tesára Antona Farkaša ako
jediné dievča medzi troma bratmi. Už od mladosti si vypestovala vzťah k ručným prácam, pleteniu, vyšívaniu,
háčkovaniu, zhotovovaniu rôznych výrobkov a ozdôb
z textilu a k týmto zručnostiam viedla aj deti v škole. Už
od detstva chcela byť pani učiteľkou. Na základnú školu
chodila v Kráľovej. V roku 1946 nastúpila do seneckej
meštianky a neskôr prestúpila do gymnázia. Po jeho absolvovaní, keďže bolo v tom čase nedostatok kvalifikovaných učiteľov, ako nadaná absolventka gymnázia nastúpila na miesto učiteľky v Jelke v roku 1952. Už v roku
1953 si na jeden rok vyskúšala miesto riaditeľky školy
v Hrubom Šúri, no opäť sa vrátila do Jelky. Keď ukončila vysokoškolské štúdia začala učiť prírodopis, zemepis a práce na pozemku na druhom stupni osemročnej
strednej školy vo Veľkých Úľanoch, kde spoznala a vydala sa za svojho kolegu Viliama Pinčeka v roku 1963.
V školskom roku 1964/65 prestúpila na školu do Kráľovej pri Senci, kde učila až do roku 1993. Ešte aj v penzii učila v rámci výpomoci a jej poslednou triedou boli
prváčikovia v školskom roku 1995/96. Od detstva rada
spievala a cez spev sa dopracovala aj k ochotníckemu
divadelníctvu. Dlhé roky pracovala ako predsedníčka
MS ČK a dvadsať rokov viedla v dedine miestnu organizáciu Zväzu žien.
Odišla vo veku 87 rokov a zanechala po sebe niekoľko generácií mladších pokolení v snahe pomôcť im nájsť
v živote svoj cieľ a smerovanie. Dokázala byť osožná
vždy a všade. Žila a pracovala pre druhých. Príklad
hodný nasledovania a úcty nás všetkých.
M. Daniš

Na samom rozbresku tohtoročného leta nás navždy
opustil nestor záhradníctva
a veľký obdivovateľ prírody,
Imrich Keszöcze, pre dôverne známych, Imriško. A tých
dôverne známych bolo okolo neho naozaj veľa. Človek,
ktorý sa vyznal v celej prírode
– v rastlinách, zvieratách ale
i ľuďoch. Keď ako mladý začínajúci záhradník po absolvovaní strednej školy v Malinove nastúpil do zamestnania
na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci, našiel tento
svetom zabudnutý kút v hrozivom stave. Jeho obrovské
pracovné nasadenie však systematickou prácou a schopnosťou zanietiť ostatných pre krásu a dobro čoskoro
priniesli úrodu. Včelárska paseka sa pod jeho rukami
stala vzorovým a prekvitajúcim areálom a práve jeho
zásluhou tu vyrástol aj skanzen včelárstva, navštevovaný odborníkmi a turistami z celého sveta. Veľkou oporou
a pomocníčkou mu bola aj jeho manželka Margitka,
ktorá ho vždy a všade s veľkou dávkou pracovitosti sprevádzala a podporovala. I napriek tomu že sa Imriško
príchodom do Kráľovej dostal do takmer čisto slovenského prostredia, svojou lámanou slovenčinou, ako rodený
Maďar, nikdy v ľuďoch nevyvolával posmešné úsmevy.
Naopak. Pre svoju dobrotu a ochotu každému pomáhať
si ho všetci vždy vážili a uznávali. Ako hlboko veriaci
človek bol vždy presvedčený o svojom poslaní byť služobníkom tých, ktorí to potrebujú.
Nespočetne krát nezištne obdarovával ľudí a obec
ovocnými a okrasnými stromčekmi, dlhé roky organizoval dianie v miestnom záhradkárskom spolku, zo
svojho rozsiahleho sadu putovala zelenina a ovocie do
detských domovov, starobincov, nemocníc a k ľuďom,
ktorí to potrebovali. Celý jeho život bol naplnený prácou
a starostlivosťou o svojich blízkych a priateľov. Imriško
bol zanietený milovník histórie a všetkého, čo vytváralo
a vytvára v spoločnosti tradíciu a rešpekt k hodnotám,
ktoré vybudovali naši predkovia.
Imrich Keszöcze bol vysoko váženým a uznávaným
včelárom nielen na Slovensku ale i ďaleko za hranicami. Nikdy ho nelákala politika, ale v 90. rokoch minulého
storočia zastával v obci post poslanca obecného zastupiteľstva a pre obec bol až takmer do konca svojej životnej púte
normotvorným článkom pri výsadbe a parkových úpravách. Jeho záhradnícky rukopis je viditeľný všade okolo
nás. Väčšina záhrad, sadov a parkov nielen v našej obci je
dielom jeho šikovných a odborne zdatných rúk. Hoci nikdy nestál za učiteľskou katedrou, bol naším veľkým učiteľom. Je veľká škoda, že tá obrovská studnica vedomostí
a múdrostí o prírode sa už nenávratne odobrala na večný
odpočinok.
Na zemi ostalo mnoho tvojich dlžníkov, no ty si odišiel
bez dlhov. 
M. Daniš

Prvá polovica roku 2021 ubehla ako voda a opäť bola
väčšina jej času poznačená epidémiou Covid -19 a s ňou
spojené obmedzenia, ktoré sa dotkli nás všetkých a šport
nebol výnimkou. Prvé tri-štyri mesiace boli poznačené
hlavne rôznymi obmedzeniami. Tréningy sa mohli
realizovať len individuálne, bez možnosti stretávať sa
vo väčšom počte. Prakticky do júna boli zrušené všetky
súťaže, tak ligové (kolá SNLP), ako prakticky všetky väčšie
podujatia. Presunuté boli aj májové Majstrovstvá Európy.
Avšak napriek týmto skutočnostiam sme nezaháľali
a snažili sa svedomito pripravovať. Hneď ako sa opatrenia
začali uvoľňovať, mali sme naplánované sústredenie
reprezentácie, tradične na Orave, vo Vavrečke, kde sme
sa po dlhých mesiacoch opäť mohli stretnúť a spoločne
si zatrénovať. Samozrejme za dodržania prísnych
hygienických opatrení.
Po náročnej zime a jari bez možnosti súťažiť, bol prvou
súťažou roka rovno „vrchol“ sezóny -júnové Majstrovstvá
Slovenska, ktoré sa konali v Revúcej, historicky známej
prvým slovenským gymnáziom a ako rodisko nášho
14-násobného majstra sveta, Jána Germánusa. Do Revúcej sme cestovali už dva dni vopred, aby sme čas využili
na spoznávanie okolia, kultúry a dobre sa pred súťažou
zregenerovali. Na majstrovstvách nás reprezentovali D.
Petrová a M. Mináriková a môžme povedať že veľmi
úspešne. Pre klub sme získali zásluhou D. Petrovej dva
majstrovské tituly a M. Mináriková pridala dve strieborné medaily v kategórii masters OPEN. D. Petrová k dvom
titulom z masters kategórie pridala v najťažšej ženskej seniorskej kategórii striebro v pravej ruke a na ľavú ruku
obsadila 4. miesto. Na tomto vrcholnom podujatí Slovenska sme sa aktívne súčastnili aj čo sa týka technickej
stránky. Celú súťaž ako hlavný výsledkár viedla M. Mináriková a D. Petrová pôsobila v úlohe rozhodcu. Napriek
tomu, že sme sa obávali aký vlastne po takom dlhom lockdowne bude záujem súťažiť, nakoniec sa obavy nenaplnili a súťaže sa zúčastnilo takmer 120 športovcov z celého

Šport

Armwrestling so ziskom
majstrovských titulov aj v roku 2021

M. Mináriková a D. Petrová a s majstrovskými medailami

Slovenska. Šampionát sa vydaril a veľká vďaka patrí hlavne organizátorovi AWK Magnezit Revúca a prezidentovi
SAPR Jánovi Germánusovi, ako i celej asociácii SAPR.
Druhou súťažou, ktorú naši športovci absolvovali bola
jediná medzinárodná súťaž, ktorá sa ale konala na Slovensku, v obci Dobrá Voda. Súťaže sa zúčastnili športovci zo
štyroch krajín (Slovensko, Česko, Maďarsko, Holandsko).
Súťaž opäť prebiehala za prísnych bezpečnostných opatrení, pričom všetci zúčastnení museli byť pred súťažou
pretestovaní na Covid-19. Súťaž mala vysokú športovú
úroveň a hlavne, športovci mali radosť, že sa opäť mohli
postaviť za súťažný stôl. Videli sme napínavé zápasy, ktoré
medzi sebou zviedla takmer 80-tka športovcov. Ak môžem skonštatovať, najkrajšie zápasy dňa zviedli medzi
sebou v ženskej kategórii do 65kg vo finále L. Debnárová a R. Martinkovičová. Náš klub úspešne reprezentovali
ziskom 2 strieborných a 2 bronzových medailí D. Petrová
a M. Mináriková v kategórii ženy seniori +65 kg. Obe
taktiež súťaž zabezpečovali technicky, či ako rozhodca.
Medzi jednotlivými súťažami naši reprezentanti absolvovali ďalšie prípravné sústredenie na Orave, ktoré už
bolo len pre širšiu nomináciu Slovenska. Výber stanovili
na základe výsledkov z Majstrovstiev Slovenska pre nadchádzajúce Majstrovstvá sveta v Gruzínsku reprezentační
tréneri. Za náš klub bola na šampionát nominovaná D.
Petrová v kategórii masters. Na sústredení sme si mohli
overiť aktuálnu formu a doladiť detaily na ktorých treba
ešte popracovať. Reprezentanti tu taktiež dostali informácie čo sa týka septembrového šampionátu, detaily o
doprave a náležitosti, ktoré bude treba absolvovať. Nakoľko sa aktuálne situácia okolo Covid-19 opäť celosvetovo
zhoršuje, čakáme na potvrdenie konania šampionátu od
WAF a pevne veríme že sa konať bude. V prípade ak by
ho svetová federácia WAF zrušila, sústredíme sa na Majstrovstvá Európy v Litve koncom októbra. Všetko je teda
ešte otvorené a bude záležať od vývoja epidémie. Všetci
ale veríme, že sa nám aspoň jeden šampionát podarí absolvovať a priniesť pre Slovensko opäť cenné kovy.
Dagmar Petrová
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Kráľovský beh 2021

Kráľovské deti na Kráľovskom behu

Kráľovčania na Kráľovskom behu

Tohtoročná súťaž Kráľovského behu
na desať a päť kilometrov sa i v roku
2021 konala v špecifických podmienkach, ovplyvnených obmedzeniami,
ohľadne rozšírenej pandémie koronavírusu COVID-19. Tento rok sa na
podujatie prihlásilo 201 účastníkov
(131 mužov a 70 žien). Štartovalo
však 189 bežcov a bežkýň. Organizátori opäť zabezpečili popri celej trase
občerstvovacie stanoviská. Súťaž sa
uskutočnila 5. júla. Tento rok behali
10 a 5 km trasu tak muži ako aj ženy.
Výsledky súťaže boli kategorizované
podľa veku (muži do 39 rokov, do 49
rokov, do 59 rokov a kategória nad 60

rokov; u žien boli tri kategórie – do
39 rokov, do 49 rokov a nad 50 rokov). Vyhlásený boli aj absolútni víťazi, teda tí, ktorí dosiahli najlepšie
časy bez rozdielu kategórie. Vidieť,
že táto súťaž začína byť populárna
aj pre našich spoluobčanov pretože
z roka na rok sa ich na ňu prihlasuje viacej. Bežalo sa po asfaltovej ceste a keďže trasa prechádzala aj cez
cesty prvej triedy, organizátori museli veľmi dôsledne zabezpečiť chod
premávky a bezpečnosť súťažiacich.
Štart a cieľ súťaže bol umiestnený pri
moste, ktorým sa vstupuje do športového areálu Sigotka. Na podujatí so

zdravotníckou službou vypomáhali
aj hliadky červeného kríža v zastúpení členov nášho MSČK Kráľová pri
Senci. Celkové výsledky si môžete
pozrieť na internetovej stránke ak do
vyhľadávača zadáte heslo Kráľovský
beh 2021. Behu obce sa už tradične
zúčastňuje aj náš pán starosta obce,
JUDr. Dušan Šebok ktorý si tento
rok vylepšil čas o vynikajúcich 40 sekúnd. Z vlaňajších 45 min. 59 sekúnd
na tohtoročných 45 min. 19. sekúnd
a celkovo v absolútnom hodnotení
skončil na výbornom 29. mieste.
M. Daniš

Dohranie futbalových súťaží v ročníku 2020/21
Situácia s pandémiou COVID19
priniesla doteraz nepoznané veci
a rozdelila riadiace orgány futbalových zväzov a klubov na dva tábory.
Jedna skupina bola za zrušenie ročníka 2020/2021 a druhá za dohranie
jesennej časti, aby nové nariadenie
SFZ o postupujúcom a zostupujúcom mohlo byť právoplatné. Bolo
podmienené odohratím minimálne
polovice zápasov v súťažnom ročníku. Niektoré zväzy dali klubom hlasovať, iné rozhodli podľa vlastného
uváženia.
BFZ a OBFZ-mesto na základe pokynov od SFZ spustilo dohrávky iba
v kategórii mužov a dorastu za prísnych podmienok a nariadení pandemickej komisie.
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Muži

Väčšine mužstiev zostávalo odohrať
4 zápasy a nám 5. Vedeli sme, že ak by
sme aj vyhrali všetkých päť zápasov,
prvé miesto v tabuľke by sme aj tak vo
vlastných „rukách“ nemali. Po vhodnom doplnení kádra (väčšinou hráčmi z Rakúska a to z dôvodu , že tam
boli súťaže zrušené) a krátkej príprave
sme začali hrať súťažné zápasy.
Z piatich dohrávok sme štyri
krát vyhrali a raz prehrali. (Prehra
s NŠK 1922 Bratislava, vďaka čomu
nás predbehli v tabuľke). Konečné
umiestnenie po 13 kolách na prvých
troch miestach bolo nasledovné:

TJ JAROVCE Bratislava 11-2-0 55:12
NŠK 1922 Bratislava
11-1-1 40:10
MŠK Kráľová pri Senci 9-2-2 52:23

Dorast

Ako nováčik III. ligy dorastu BFZ
sme odohrali 4 zápasy. Zo súťaže odstúpil FC Zohor. Naši chlapci skončili na jedenástom mieste so skóre 5:80.
Bola to pre všetkých veľká skúsenosť
a veríme, že po vhodnom doplnení
kádra, nadobudnuté skúsenosti zúročíme v novom ročníku 2021/2022.
Do novej sezóny sme prihlásili mužstvá v kategóriách: Prípravka
U8, U9 a U11, Mladší žiaci U13, Dorast U19 a Muži
Zostáva nám iba veriť, že v novom
ročníku sa situácia z predchádzajúceho roku nezopakuje a súťaže budú
prebiehať vo všetkých kategóriách
bez obmedzení a prerušení.

Marián Bobrík ml.

Po dlhých prípravách (projektová
dokumentácia, výkaz, výmer) a vyriešení spôsobu financovania sme
v čase od 14. novembra 2020 do 19.
apríla 2021 začali rozsiahlu rekonštrukciu v interiéri ako aj v exteriéri
MŠK. Celý projekt bol od začiatku
nastavený s cieľom vytvoriť ešte lepšie podmienky pre všetkých hráčov
a trénerov MŠK, zabezpečiť energetickú úsporu a vybudovať sauny
(fínska a infra) aj pre iné organizácie
v obci, priaznivcov a podporovateľov
MŠK Kráľová pri Senci.
Podarilo sa vymeniť niekoľko okien
a dverí, nová elektroinštalácia s LED
osvetlením, nový rozvod kúrenia
s kondenzačným kotlom a plynovým
bojlerom, nový rozvod vody, rozvod
vzduchu od kompresora, interiér
v šatni mužov, znížené a zateplené
stropy s vymaľovaním. S novým dispozičným riešením (nová technická
miestnosť a nový sklad s práčovňou
/dve práčky a dve sušičky/) nám
umožnili vybudovať regeneračnú
miestnosť s fínskou saunou (kapacita 6 ľudí) a infra-saunou (kapacita
2 ľudia). K tomu nová kúpeľňa so
šiestimi pod omietkovými sprchami
a ochladzovacím vedierkom (po saune) s výlevkou. V exteriéri sme vybudovaním jedného nového trativodu
a zvedením dažďovej vody do nich
(nové zvody). Zároveň novú kanalizáciu s centrálnou čistiacou šachtou
a nový oporný múrik so zábradlím
a chodníkom. K tomu všetkému ešte
nová konštrukcia pre taktiež novú
svetelnú (LED) tabuľu s diaľkovým
ovládaním.
Za to všetko ďakujeme starostovi obce s obecným zastupiteľstvom a

sponzorom: Agromačaj a.s. ; PD KpS;
ELSD; Kráľovská pekáreň; Pneuservis
Javor; Stavebniny FIF; Sklenárstvo Jozef Sedlárik; Dobrovič Vladimír, Ježovič Ladislav.
Veľká vďaka patrí aj realizátorom
prác: Švenda Boris; Dubny Roman;
Šuplata Jaroslav; Petrovič Gabriel;
Ruman Anton; Deák Róbert; Mozolík Ľudovít; Vrbovský Martin; Hubík Ján; Králik Štefan; Róka Marek;
Tomšík Vladimír a priaznivcom nášho klubu, čo priložili ruku k dielu.
Pozitívum v tejto Covid 19 dobe
bolo, že sme neboli tlačený termínmi
začiatku zimných príprav a pôvodne
vyžrebovaných začiatkov súťaží a nemuseli riešiť náhradné priestory pre
našich futbalistov. Ešte nás čaká (po
dôkladnom vysušení) nová omietka
v pivničných priestoroch so skladovými regálmi a nový nábytok do poslednej šatne.
Veríme, že raz sa nám podarí aj výmena posledných okien a zateplenie
fasády s novou omietkou.

Šport

Rekonštrukcia sociálneho zázemia
MŠK Kráľová pri Senci

Pripravujeme
oslavy výročia
Futbal v Kráľovej pri Senci má dlhoročnú existenciu a ako sme už
avizovali v minulom čísle KZ na
budúci rok pripravuje oslavy
jubilejných 90 rokov od jeho založenia klubovej činnosti. Budeme
radi, ak nám budete naďalej posielať zo svojich rodinných albumov fotografie o futbale v našej
obci, alebo príspevky a postrehy.
Materiál môžete posielať na elektronickú poštu gianini77@gmail.
com alebo posielať na adresu
Marián Bobrík ml., 90050 Kráľová
pri Senci, Krmešská 66, poprípade
zavolať na číslo +421905753920.

Marián Bobrík ml.
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
V rámci prvého polroku 2021 sa poslanci
obecného zastupiteľstva stretli okrem pracovných zasadnutí na štyroch riadnych zasadnutiach OZ v Kráľovej pri Senci a schválili vyše 50 uznesení, týkajúcich sa všetkých
oblastí verejného života v obci.
14. riadne zasadnutie sa konalo dňa 3.
marca a zúčastnilo sa ho všetkých 9 poslancov. Po úvodnom schválení overovateľov
zápisnice a zapisovateľa, uznesením č. 182
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci
schválilo elektronické hlasovanie a účasť
na obecných zastupiteľstvách v Kráľovej pri
Senci v súlade s § 30f ods. 2 Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení č.
369/1990 Zb.
Následne OZ zobralo na vedomie uznesením č. 183 informáciu o plnení uznesení
z 13. zasadnutia OZ a uznesením č. 184 informáciu starostu o dianí v obci za uplynulé
obdobie.
Uznesením č. 185 Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci v súlade s § 11
ods. 4 písm. j) a 18f ods. 1 písm. b) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Kráľová pri Senci na 1. polrok 2021 a poverilo hlavnú kontrolórku výkonom kontrol
podľa plánu kontrolnej činnosti.
Uznesením č. 186 poslanci OZ schválili
hlavnej kontrolórke obce výkon podnikateľskej činnosti alebo inej zárobkovej činnosti
a funkciu člena riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Uznesením č. 187 OZ zrušilo uznesenia
č. 421/OZ-2018 a č. 422/OZ-2018 zo dňa
24.10.2018. Uznesením č. 188 OZ schválilo:
prevod vlastníckeho práva v podiele
1/1 k nasledovným pozemkom: parc. č.
1658/46, parcela registra „C“, o výmere 195
m2, druh pozemku: ostatná plocha a parc. č.
1658/70, parcela registra „C“, o výmere 25
m2, druh pozemku: ostatná plocha, nachádzajúce sa v katastrálnom území Kráľová pri
Senci, zapísané na LV č. 369, zo spoločnosti
LIGNUS, s.r.o., na obec Kráľová pri Senci
za kúpnu cenu 1,- EUR.
Zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra zabezpečí a náklady hradí
kupujúci.
Následne uznesením č. 189 Obecné zastupiteľstvo v Kráľ. pri Senci schválilo:
prevod vlastníckeho práva v podiele 1/1
k nasledovným stavbám: a) cestná stavba pozemná komunikácia nachádzajúca sa na
pozemku parc. č. 1658/55, parcela registra
„C“, o výmere 5037 m2, druh pozemku: ostatná plocha, katastrálne územie Kráľová pri
Senci, zapísaná na LV č. 1728, a b) cestná
stavba – pozemná komunikácia nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 1658/56 parcela
registra „C“, o výmere 1593 m2, druh: orná
pôda, katastrálne územie Kráľová pri Senci,
zapísaná na LV č. 97

zo spoločnosti LIGNUS, s.r.o., na obec
Kráľová pri Senci za kúpnu cenu 2,- EUR.
Zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra zabezpečí a náklady hradí
kupujúci.
Uznesením č. 190 poslanci OZ schválili:
prevod vlastníckeho práva v podiele 1/1
k pozemku - parc. č. 1658/55, parcela registra „C“, o výmere 5037 m2, druh pozemku
ostatná plocha nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Kráľová pri Senci, zapísanému na LV č. 1728 zo spoločnosti LIGNUS REAL, s.r.o. na obec Kráľová pri Senci
za kúpnu cenu 1,- EUR.
Zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
do katastra zabezpečí a náklady hradí kupujúci.
Uznesením č. 191 Obecné zastupiteľstvo
v Kráľovej pri Senci schvalilo prenechanie
pozemkov vo vlastníctve Ing. Petra Jakubca v podiele 1/1 do nájmu obce Kráľová pri
Senci na obdobie 12 rokov odo dňa začatia
doby nájmu, a to pozemkov v katastrálnom
území Kráľová pri Senci vedených:
a) na LV č. 942 ako parcely registra „E“
evidované na mape určeného operátu:
p.č. 90, druh pozemku: orná pôda o výmere 679 m2;
p.č. 1519, druh pozemku: orná pôda
o výmere 2 604 m2;
p.č. 1521, druh pozemku: orná pôda
o výmere 1 879 m2;
p.č. 1522, druh pozemku: orná pôda
o výmere 3 092 m2;
p.č. 1523, druh pozemku: orná pôda
o výmere 2 507 m2;
p.č. 1524, druh pozemku: orná pôda
o výmere 2 050 m2;
b) na LV č. 950 ako parcely registra „E“
evidované na mape určeného operátu:
p.č. 1525, druh pozemku: orná pôda
o výmere 2 039 m2;
p.č. 1526, druh pozemku: orná pôda
o výmere 1 953 m2;
p.č. 1527, druh pozemku: orná pôda
o výmere 4 859 m2;
Nájom nehnuteľností podľa bodu 1 na
účely športu, telovýchovy, voľného času
a verejného priestranstva.
Nájom nehnuteľností podľa bodu 1 za odplatu v celkovej výške 1,-EUR/rok.
Uznesením č. 192 poslanci OZ schválili
zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej je budúci prevod pozemku
novo navrhovaná parcela č. 90/14 o výmere 975 m2, katastrálne územie Kráľová
pri Senci (vytvorená z časti parciel reg. E
a to: parc.č. 1524 o výmere 93 m2, parc.č. 1525 o výmere 141 m2, parc.č. 1526
o výmere 187 m2, parc.č. 1527 o výmere
532 m2 a parc.č. 1523 o výmere 22 m2
viď príloha č. 1) vo výlučnom vlastníctve
(1/1) predávajúceho Ing. Petra Jakubca
do výlučného vlastníctva (1/1) obce Kráľová pri Senci za odplatu v celkovej výške
1,- EUR/m2.

Uznesením č. 193 OZ schválilo odpredaj
obecného pozemku - novovytvorenej parcely reg. „C“ parc. č. 304/7 o výmere 119
m2, katastrálne územie Kráľová pri Senci,
(vytvorená z parcely registra „C“ KN, parc.
č. 304/1, katastrálne územie Kráľová pri
Senci, vedenej na LV č. 528, Geometrickým
plánom č. 75/2020 za predajnú cenu 6.500,Eur žiadateľom Dáša Sýkorová a MUDr.
Pavol Sýkora, z dôvodu osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má túto
časť parcely oplotenú pred rodinným domom súpisné č. 392 viac ako 28 rokov a ide
o zarovnanie uličnej čiary. Zápis do katastra
zabezpečí a náklady hradí kupujúci.
Platnosť tohto uznesenia je obmedzená
na 6 mesiacov od schválenia.
Uznesením č. 194 OZ schválilo zámer na
majetkovo právne vysporiadanie jestvujúcej
miestnej komunikácie „Hasičská ulica„.
Uznesením č. 195 poslanci OZ schválili
prenájom časti pozemkov vo vlastníctve
obce Kráľová pri Senci:
a) par. reg. „E“ parc. č. 307, katastrálne
územie Kráľ. pri Senci o výmere 240,24 m2,
vedenej na LV č. 1241
b) par. reg. „C“ parc. č. 304/1, katastrálne
územie Kráľová pri Senci o výmere 99,46
m2, vedenej LV č. 528 žiadateľovi VITACARE s.r.o. za účelom ich využitia ako prístupové komunikácie, parkovanie a sadové
úpravy k pripravovanej stavbe polyfunkčného objektu s ambulanciou lekára na parc.
165/1 a 165/2 k.ú. Kráľová pri Senci na dobu
10 rokov bezodplatne.
Uznesením č. 196 OZ schválilo prenájom
1-izbového služobného bytu v objekte zdravotného strediska Gabriele Gazdíkovej na
dobu určitú do 14.2.2022 za cenu prenájmu
150,- Eur/mesačne.
Uznesením č. 197 OZ zobralo na vedomie informáciu o správnych poplatkoch za
stavebný úrad za rok 2020 a uznesením č.
198 informáciu o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov 2021 v obci Kráľová pri Senci.
Uznesením č. 199 Obecné zastupiteľstvo
schválilo zámenu
parcely registra „E“, parc. č. 543/4 o výmere 1906 m2, druh: orná pôda, v katastrálnom území: Krmeš, obec: Kráľová pri Senci,
okres: Senec, evidovanej Okresným úradom
Senec, katastrálnym odborom na LV č. 128,
vo výlučnom vlastníctve (1/1) obce Kráľová
pri Senci a parcely registra „E“, parc. č. 299
o výmere 6952 m2, druh: orná pôda, v katastrálnom území: Krmeš, obec: Kráľová pri
Senci, okres: Senec, evidovanej Okresným
úradom Senec, katastrálnym odborom na
LV č. 1027, v podielovom spoluvlastníctve
5/16 Jozefa Áča.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa,
ktorý na základe zámeny dovolí zrealizovať
verejnoprospešnú stavbu – rekonštrukcia
a zrealizovanie nového vyústenia miestnej
komunikácie „ Termálna „zámenu pozemkov pod bodom 1 bezodplatne.

Príloha č. 1

Dňa 21. apríla 2021 sa konalo 15. zasadnutie OZ za účasti 9. poslancov.
Po schválení overovateľov zápisnice a zapisovateľa uznesením č. 202 zobralo OZ
na vedomie informáciu o plnení uznesení
zo 14. zasadnutia OZ a uznesením č. 203 informáciu starostu o dianí v obci za uplynulé
obdobie.
Následne poslanci uznesením č. 204 prerokovali predložený návrh VZN č. 1/2021
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Kráľová pri Senci a uzniesli sa na ňom.
Uznesením č. 205 OZ zobralo na vedomie
informáciu o prerokovaní Územného plánu
obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky
č. 3/2020 a uznesením č. 206 prerokovali
predložený návrh Dodatku č. 1 k VZN č.
6/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Kráľová pri Senci na
ktorom sa uzniesli.
Uznesením č. 207 OZ schválilo urbanistickú štúdiu „Obytný súbor GREEN
LAND„ v lokalite č. 29 2/2017 v zmysle
platného územného plánu č. 2/2017 predloženú GREEN LAND s.r.o., Dubnická 6, 851
01 Bratislava.
Uznesením č. 208 poslanci schválili:
predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Prístavba základnej školy
a telocvične v Kráľovej pri Senci“ realizovaného v rámci výzvy IROP, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným programom rozvoja obce;
zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. v sume 97 315,50 EUR;
zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Uznesením č. 209 Obecné zastupiteľstvo
schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2021
(príloha č. 1).Následne uznesením č.
210 poslanci zobrali na vedomie vyradenie majetku obce Kráľová pri Senci .
Uznesením č. 211 OZ schválilo Dodatok č. 1/2021 k Delimitačný protokol č.
1/2020 o odovzdaní a prevzatí majetku
do správy Základnej školy v Kráľovej pri
Senci.
Uznesením č. 212 OZ schválilo poplatok
za nájom domu smútku za zosnulého vo
výške 10,- Eur.
Uznesením č. 213 OZ vyzvalo majiteľa
IHCC s.r.o., kde sa nachádza objekt a pozemok parkoviska par.č. 107/3, katastrálne
územie Krmeš, aby dal objekt a pozemok
parkoviska do súladu s platnými dopravnými predpismi.

Príjmy
Názov

Schválený

úprava

po úprave

Daň za užívanie verejného priestranstva

150,00 €

1 000,00 €

1 150,00 €

Pokuty za porušenie predpisov

-€

1 400,00 €

1 400,00 €

Za smetné nádoby

1 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

Za znečisťovanie ovzdušia

-€

50,00 €

50,00 €

Z dobropisov

-€

895,16 €

895,16 €

Ostatné príjmy

500,00 €

2 000,00 €

2 500,00 €

Ostatné príjmy

-€

90,50 €

90,50 €

Dotácia na matriku

-€

3 250,70 €

3 250,70 €

Dotácie- voľby, sčítanie obyvateľstva

-€

4 752,38 €

4 752,38 €

Dotacie - registre obyv., adries

-€

781,22 €

781,22 €

Dotácia - životné prostredie

-€

207,16 €

207,16 €

COVID – 19

-€

40 565,00 €

40 565,00 €

Dotácia na predškolskú výchovu

-€

2 913,00 €

2 913,00 €

Z rozpočtu obce - príspevok na ŠKD

-€

2 000,00 €

2 000,00 €

1-bežný rozpočet

2 114 276,00 €

62 905,12 €

2 177 181,12 €

Prijem z predaja pozemkov

-€

6 500,00 €

6 500,00 €

Zo štátneho rozpočtu - nadstavba MŠ

-€

99 086,64 €

99 086,64 €

2-kapitálový rozpočet

6 946 627,77 € 105 586,64 €

7 052 214,41 €

3-finančné operácie

215 685,00 €

215 685,00 €

celkom schválené

9 276 588,77 € 168 491,76 €

9 445 080,53 €

Schválený

úprava

po úprave

6 970,00 €

2 502,00 €

9 472,00 €

-€

1 515,90 €

1 515,90 €

9 000,00 €

- 2 000,00 €

7 000,00 €

370,00 €

2 225,00 €

2 595,00 €

-€

533,95 €

533,95 €

2 600,00 €

23 482,78 €

26 082,78 €

10,00 €

704,73 €

714,73 €

-€

4 752,38 €

4 752,38 €

270,00 €

912,94 €

1 182,94 €

1-bežný rozpočet

2-kapitálový rozpočet

Informatórium

Zápis do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam zabezpečí a náklady hradí Obec
Kráľová pri Senci.
Uznesením č. 200 OZ schválilo navýšenie
platu starostu o 60% od 1.4.2021.

-€

-€

Výdavky
Názov
bežný rozpočet
riadenie a koordinácia
materiál a služby
obecné zastupiteľstvo a orgány obce
poskytnuté príspevky
Samosprávne organizácie, združenia
poskytnuté príspevky
Finančné ústavy
materiál a služby
Verejné osvetlenie
materiál a služby
Verejná zeleň
materiál a služby
Objekty, budovy a komunikácie
materiál a služby
Matrika a administratívne služby
materiál a služby
Informovanosť a kom. s občanmi
materiál a služby
Ochrana pred požiarmi
materiál a služby

-€

493,20 €

493,20 €

poskytnuté príspevky

6 000,00 €

- 1 000,00 €

5 000,00 €

materiál a služby

-€

17 015,92 €

17 015,92 €

poskytnuté príspevky

-€

1 678,00 €

1 678,00 €

1 100,00 €

3 868,60 €

4 968,60 €

2 000,00 €

- 2 000,00 €

-€

160 000,00 €

- 15 000,00 €

145 000,00 €

Civilná obrana

Odpadové hospodárstvo
materiál a služby
Zdravotníctvo
materiál a služby
Materská škola
mzdy a príplatky
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16. júna 2021 sa uskutočnilo 16. zasadnutie OZ za účasti 8 poslancov kde po
schválení overovateľov zápisnice a zapisovateľky uznesením č. 215 zobralo OZ na vedomie informáciu o plnení uznesení z 15. zasadnutia OZ ,uznesením č. 216 informáciu
starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie
a uznesením č. 217 informáciu predsedov
komisií pri OZ za uplynulé obdobie.
Uznesením č. 218 OZ schválilo prevod:
parcely KN C p.č. 240/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 256 m2 , parcely KN C p.č. 240/6, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 5 m2, ktoré boli geometrickým plánom č. 10/2020 zo dňa 15.7.2020 overeným
Okresným úradom Senec, katastrálnym
odborom dňa 3.8.2020 pod. č. 1294/2020
vytvorené z parcely KN E p.č. 239, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 657 m2, ktorá je zapísaná na liste
vlastníctva č. 1252 parcely KN C p.č. 240/7,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 107 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 10/2020 zo dňa 15.7.2020
overeným Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom dňa 3.8.2020 pod. č.
1294/2020 vytvorená z parcely KN E p.č.
240, druh pozemku záhrada o výmere 1068
m2, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č.
1252, z predávajúceho Andrássy Gejza, podiel 1/1 t.j. 368 m2 v zastúpení Slovenským
pozemkovým fondom, na základe § 16 ods.
1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z. do
vlastníctva obce Kráľová pri Senci na základe kúpnej zmluvy za účelom vysporiadania
verejného priestranstva obce Kráľová pri
Senci.
Prevod nehnuteľnosti podľa bodu 1 a 2 za
odplatu 45,99,-Eur/m2, t.j. v celkovej výške
16.924,32 Eur.
Zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
do katastra zabezpečí a náklady hradí obec.
Uznesením č. 219 OZ v súlade s § 11 ods.
4 písm. j) a 18f ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Kráľová pri Senci na 2. polrok 2021 a poverilo hlavnú kontrolórku výkonom kontrol
podľa plánu kontrolnej činnosti.
Uznesením č. 220 OZ zobralo na vedomie správu audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a uznesením č.
221 stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k Záverečnému účtu a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2020 obce Kráľová pri
Senci.
Následne poslanci OZ schválili uznesením č. 222 „Záverečný účet a rozpočtové
hospodárenie za rok 2020 obce Kráľová pri
Senci“ bez výhrad.
Uznesením č. 223 OZ schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 110.686,23Eur. Obecné zastupiteľstvo
schválilo použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške
36.644,31 Eur.

Príloha č. 1
Výdavky
materiál a služby

775,00 €

775,00 €

1 550,00 €

mzdy a príplatky

39 950,00 €

- 1 000,00 €

38 950,00 €

materiál a služby

14 000,00 €

- 10 000,00 €

4 000,00 €

materiál a služby

12 000,00 €

- 2 000,00 €

10 000,00 €

bežný rozpočet

2 054 600,00 €

27 460,40 €

2 082 060,40 €

Pozemkov

-€

2,00 €

2,00 €

Betlehem Krmeš

-€

2 580,00 €

2 580,00 €

Nákup technika VZ

-€

4 730,00 €

4 730,00 €

Komunikačnej infraštruktúry

-€

2,00 €

2,00 €

MV Peugeot
-€
Prípravná a projektová dokumentácia ZŠ/
klu
-€

3 540,00 €

3 540,00 €

5 400,00 €

5 400,00 €

Nadstavba MŠ

-€

5 982,00 €

5 982,00 €

MŠ prístavba

-€

115 546,96 €

115 546,96 €

MŠ vybavenie

-€

3 248,40 €

3 248,40 €

kapitálový rozpočet

7 094 644,77 €

141 031,36 €

7 235 676,13 €

9 276 588,77 €

168 491,76 €

9 445 080,53 €

Školská jedáleň pri MŠ

Kultúra

kapitálový rozpočet

finančné operácie
celkom schválené

Uznesením č. 224 OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2021.
Uznesením č. 225 poslanci OZ schválili
kapitálový transfer pre Združenie obcí Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša vo výške 10.000,00 Eur na financovanie spoločného projektu vybudovania
verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových
vôd v obci Kráľová pri Senci, obci Kostolná
pri Dunaji a obci Hrubá Borša.
Uznesením č. 226 PZ zobralo na vedomie
informáciu o prerokovaní „Územného plánu obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 3/2020“
Uznesením č. 227 OZ zobralo na vedomie
informáciu o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov 2021 v obci Kráľová pri Senci.
Uznesením č. 228 OZ schválilo:
1. prevod parcely registra „E“, parc. č.
65, druh: orná pôda o výmere 396 m2, katastrálne územie: Kráľová pri Senci, zapísanej na LV č. 939 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, z predávajúceho Anna Klinková, do vlastníctva
obce Kráľová pri Senci na základe kúpnej
zmluvy za účelom vysporiadania verejného
priestranstva obce Kráľová pri Senci.
2. Prevod nehnuteľnosti podľa bodu 1
za odplatu 10,- Eur/m2, t.j. v celkovej výške
3.960,- Eur. Zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra zabezpečí a náklady
hradí obec.
Uznesením č. 229 OZ zobralo na
vedomie informáciu firmy EWIA a.s.
o možnosti investície v lokalite 04 – 2/2017
Územného plánu Kráľová pri Senci na vybudovanie miesta na triedenie komunálneho odpadu.
Uznesením č. 230 OZ súhlasilo s menovaním za veliteľa DHZO Juraja Deáka.

Dňa 21. júla 2021 sa konalo 17. zasadnutie OZ v Kráľovej pri Senci, za účasti 9.
poslancov. Po schválení overovateľov zápisnice a zapisovateľky, uznesením č. 232 OZ
zobralo na vedomie informáciu o plnení
uznesení zo 16. zasadnutia OZ.
Uznesením č. 233 zrušilo uznesenie č.
208/OZ-2021 zo dňa 21.4.2021.
Uznesením č. 234 OZ schválilo:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie
projektu „Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci“, realizovaného
v rámci výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom
rozvoja obce; - zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; - zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 115 580,90 EUR
- zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Uznesením č. 235 poslanci OZ prerokovali predložený návrh VZN č. 2/2021ktorým
sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v základných
a materských školách a uzniesli sa na ňom.
Uznesením č. 236 OZ zobralo na vedomie informáciu o prerokovaní „Územného
plánu obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 3/2020“
Uznesením č. 237 OZ schválilo prenájom priestorov bývalej detskej ambulancie
s čakárňou v budove zdravotného strediska
spoločnosti VITACARE s.r.o., na dobu určitú od 1.1.2022 do 31.12.2022. Cena nájmu
bude stanovená v nájomnej zmluve.
Uznesením č. 238 OZ schválilo povolenie na uverejnenie erbu obce na webovej
stránke www.sksymbol.sk.
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hygienické potreby.
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PATRÍ: Nevratné obaly zo skla,
sklenené nádoby, sklenené
črepy, tabuľové sklo.
NEPATRÍ: Autosklo, bezpeč.
sklo, drôtené sklo, porcelán,
keramika, zrkadlá, TV
obrazovky, žiarovky a žiarivky.
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PATRÍ: zošliapnuté čisté PET
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skratkami: PE, PE-HD, PP,
PET fľaše od čistiacich
prostriedkov, šampónov,
tekutých mydiel, destilovanej
vody, rastlinných olejov a pod.,
PE-LD čistá fólia ako napr.
igelitové tašky, fólie z
prac.práškov, stavebné fólie,
strečové fólie a PS -čistý biely
polystyrén, čisté obaly VKM/
Tetrapak, konzervy, kovové
výrobky a súčiastky, alobal,
nápojové plechovky, alobalové
a hliníkové časti obalov:
sťahovacie časti z jogurtov,
hliníkové nádobky z čajových
sviečok
NEPATRÍ: Plastové obaly od
nebezpečných látok (motorové
oleje, chemikálie, farbivá),
linoleum, molitan,znečistené
plastové obaly, kovové obaly
kombinované s iným
materiálom.
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Separovaný zber PLAST - Obaly musia byť zošliapnuté a nesmú obsahovať potraviny, olej, farby a pod.
Separovaný zber PAPIER - Papierové obaly musia byť zošliapnuté a nesmú obsahovať potraviny, olej, farby a pod.
ZELENÉ ZBERNÉ NÁDOBY na sklo sú rozmiestnené v rámci obce
TKO STREDA - párny týždeň - dvojtýždňový vývoz
TKO STREDA - mesačný vývoz - v týždni 4t, 8t, 12t, 16t, 20t, 24t, 28t, 32t, 36t, 40t, 44t, 48t, 52t
Nádoby (resp. vrecia na separovaný zber) je potrebné vyložiť v deň zberu do 6.00 hod. na verejne prístupné miesto,
v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie.
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
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ZELENÉ ZBERNÉ NÁDOBY na sklo sú rozmiestnené v rámci obce
Nádoby (resp. vrecia na separovaný zber) je potrebné vyložiť v deň zberu do 6.00 hod. na verejne prístupné miesto,
v bezprostrednej
blízkosti
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komunikácie.
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Nádoby (resp. vrecia na separovaný zber) je potrebné vyložiť v deň zberu do 6.00 hod. na verejne prístupné miesto,
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