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1 ÚVOD
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je strednodobým programovacím
dokumentom. Vypracováva sa ako podporný dokument pre stanovenie priorít a opatrení rozvoja
obce, regiónu na nasledujúcich niekoľko (spravidla 7-10) rokov. Je spracovaný na základe
legislatívneho rámca stanoveného zákonom č. 351/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 503/2001 o podpore regionálneho rozvoja, a ktorý stanovuje "vypracovávať, schvaľovať, riadiť
a pravidelne vyhodnocovať plnenie programu rozvoja obce či inej územnej jednotky“. Obsahuje
analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavne smery jej vývoja a ciele prvoradých
potrieb v tejto oblasti.
PHSR obce Kráľová pri Senci sa delí na dve základné časti:
-

analytická časť (fyzickogeografická a humanogeografická analýza, analýzy SWOT).

-

strategická časť (formulovanie vízie a strategických cieľov rozvoja obce).

Pre poznanie územia, pre ktoré sa Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej
len PHSR) vypracováva, je nevyhnutne poznať užšie a aj širšie vzťahy územia s jednotlivými
zložkami krajinnej a humánnej sféry a pochopiť zákonitosti ich rozšírenia. PHSR tak podáva
základné charakteristiky týchto zložiek, na druhej strane sa však ich charakteristika nezužuje len na
opis, ale v zmysle systémového prístupu je diferenciácia kvality jednotlivých zložiek v priestore a
čase vysvetľovaná na základe väzieb s ostatnými zložkami krajiny.
Po analytickej časti nasleduje tzv. strategická (plánovacia) časť, ktorej podstata spočíva v
regionálnom rozvoji (rozvoji územia), čiže popise procesu orientovaného na dosiahnutie určitého
cieľa, ktorý závisí od hodnotových predstáv v priestore a čase. Jednou z najdôležitejších kapitol je
SWOT analýza, ktorá sa následne využíva pri vypracovávaní rozvojových stratégií a špecifikácií
rozvojových cieľov regionálneho rozvoja ako súčasti strategického plánovania a pri rozhodovacom
procese. Princípom je jednoduchá, výstižná, vyčerpávajúca a objektívna charakteristika silných a
slabých stránok, príležitostí a ohrození ďalšieho rozvoja. Potom nasleduje vypracovanie
konkrétnych rozvojových stratégií územia, pri ktorých sa vychádza z rôznych analytických a
koncepčných štúdií a dokumentov obsiahnutých v záverečných kapitolách.
Rozvoj regiónov predstavuje dynamicky sa vyvíjajúci proces, ktorý so sebou prináša
nevyhnutnosť riešenia viacerých závažných problémov. Regionálna a štrukturálna politika
ponúkajú nielen návody, ale aj možnosti riešenia týchto problémov. Úspešnosť a efektivita však
závisí od schopnosti implementácie jednotlivých nástrojov v podmienkach konkrétnych regiónov.
To však predstavuje zložitý a neustále sa meniaci proces, ktorý si v prvom rade vyžaduje vysokú
informovanosť obyvateľstva a schopnosť aktívne sa zapojiť do procesu implementácie
rozvojových prvkov.
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2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE
2.1 CHARAKTERISTIKA
NÁZOV
ŠTATÚT
SÍDLO
VYŠŠÍ ÚZEMNÝ CELOK
OKRES
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
POLOHA
NADMORSKÁ VÝŠKA (m)
VÝMERA (km2)
POČET OBYVATEĽOV
HUSTOTA

Obec Kráľová pri Senci
obec
Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci
Bratislavský samosprávny kraj
Senec
1335
48º11'51.72'' s. z. š., 17º28'52.6'' v. z. d.
128 m. n. m.
19,91
1 505 (k 31. 12. 2007)
72, 3 obyv./km2

2.2 HISTÓRIA
Oblasť západného Slovenska a Kráľovej pri Senci bola osídlená už v mladšej dobe
kamennej, čo dokladuje prebiehajúci archeologický výskum v tomto regióne. Už začiatkom prvého
tisícročia bol chotár obce osídlený starými Germánskymi kmeňmi a archeológovia preto práve tu
lokalizujú centrum Marobudovej ríše. Najmä z obdobia Veľkomoravskej ríše máme doklady
o slovanskom osídlení, keď povedľa obce Kráľová viedla významná stredoveká cesta z Bratislavy
do Nitry. Obec Kráľová sa v stredoveku pýšila prívlastkom „villa regia“, čiže kráľovská obec,
pretože bola majetkom uhorských kráľov a obec Krmeš (dnes súčasť Kráľovej) bola už od raného
stredoveku hospodárskym cirkevným majetkom bratislavskej Kapituly. Už v prvej polovici
15. storočia bola Kráľová veľmi obľúbeným miestom kráľa Žigmunda Luxemburského, ktorý tu
vlastnil poľovnícky zámoček. Na poľovačky do Kráľovej rád chodil aj uhorský kráľ Matej Korvín.
Sedemnáste storočie znamenalo pre obec významnú zmenu – stala sa, spolu s Krmešom,
majetkom šľachtického rodu Pálffyovcov, ktorí tu počas svojej dvestoročnej éry vybudovali
vzorový hospodársko – poľnohospodársky podnik. V rokoch 1712 – 1715 dali v barokovom slohu
prestavať tunajší kaštieľ a okolo neho vysadili francúzsku záhradu a anglický park, ktoré spájal
barokový most stojaci až do dnešných čias. V roku 1908, po smrti posledného predstaviteľa rodu
Pálffyovcov – Jána, začal kaštieľ postupne chátrať. Po druhej svetovej vojne bol zničený úplne.
Zachovala sa len kaštieľna kaplnka, ako nemý svedok histórie, ktorú spoločenstvo občanov
odkúpilo od štátu a v posledných rokoch zrenovovala.

Pôvodný kaštieľ rodu Pálffyovcov (fotografia z roku 1935)
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Vedeniu i občanom obce veľmi záleží na zachovaní jej kultúrneho dedičstva a preto sa
všemožne zasadzujú za uchovanie historických pamiatok obce, ako aj o rozvoj kultúry. Kráľová
pri Senci je známa i tým, že tu žije a pôsobí jeden z najvýznamnejších slovenských literátov, básnik
Katolíckej moderny a kňaz, páter Svetloslav Veigl.

2.3

HISTORICKÉ MEDZNÍKY VÝVOJA OBCE

1245 – z tohto roku sa zachovalo najstaršie pomenovanie obce Krmeš ako majetok
bratislavskej Kapituly Diaki (Dijaki, Dyaki) alias Kermesd. V neskoršom období sa nám objavujú
aj ďalšie modifikácie tohto názvu ako Körmesd, Kurmusd a pod., až po miestne pomenovanie
Kermeš a pomenovanie obce z 20. storočia – Krmeš. Názvoslovie Kráľovej sa nám začína
v písomných prameňoch objavovať v 14. storočí, v roku 1335.
1545 – prvé stavebné začiatky Krmeša nachádzame na križovatke ciest v smere
z Kráľovej pri Senci do Senca, pri kríži, ktorý dodnes symbolizuje miesto kaplnky, ktorá bola
centrom bývalej obce a stála až do roku 1700, kedy dal ostrihomský arcibiskup Leopold Kollonich
zbúrať jej ruiny. V roku 1663 bola Kráľová, spolu s Krmešom
a ďalšími okolitými obcami zničená a vypálená nájazdom Turkov.
Do dnešných chotárnych hraníc a obecnej zástavby na
brehoch Čiernej Vody, oproti dedine Kráľová sa Krmeš premiestnil na
konci 16. storočia, keď obec kúpil jeden z najvýznamnejších
predstaviteľov rodiny Pálffyovcov – Mikuláš Pálffy.
Mikuláš Pálffy odkúpil susednú obec Krmeš od bratislavskej Kapituly .
Šľachtický rod Pálffyovcov obýval Kráľovú pri Senci až do roku 1908,
kedy zomrel posledný Pálffyovec, gróf Ján Pálffy.

gróf Mikuláš Pálffy
1945 – Kráľová pri Senci až do roku 1945 predstavovala dve samostatné obce, Kráľovú
a Krmeš. Povereníctvo Slovenskej národnej rady najvyšším nariadením v októbri 1945 potvrdilo
zlúčenie obcí Kráľová a Krmeš do jedinej obce – vznikla obec ako ju poznáme v súčasnosti –
Kráľová pri Senci.
2005 – 2008 – obec v týchto rokoch zrealizovala projekty, ktorých cieľom bola
revitalizácia verejných priestranstiev (výstavba lávky pre peších, chodníkov, parkoviska, dvoch
parkov)a realizácia I. a II. etapy cyklotrasy. Reštaurovanie barokovo secesného mosta. Žiadnu
z týchto aktivít by však nemohla vykonať bez významnej podpory štrukturálnych fondov
Európskej únie a nadácie SPP.

2.4 INSÍGNIE OBCE
Medzi najdôležitejšie insígnie každej obce patria: erb, zástava a pečať.
Erb je v európskej tradícii trvalé znamenie umiestnené na štíte, ktoré bolo vytvorené pri
rešpektovaní heraldických pravidiel a jeho úlohou je symbolizovať fyzickú, právnickú osobu,
skupinu osôb, územie, mesto alebo obec.
Erb Kráľovej pri Senci v takejto kompozícii odporúčali obci už heraldici z Maďarského
krajinského archívu v Budapešti na začiatku 20. storočia. Jeho heraldicky šrafovanú podobu
v pečiatke obce vyhotovil rytec Felsenfeld v roku 1910.
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Erb obce
Vo vyobrazení erbu je na pažiti pluh a za ním dva skrížené snopy. Na prednom
snope je priviazaný kosák a vpravo sa nachádza veľká kopa sena. Námet erbu
vystihuje poľnohospodársky charakter obce a regiónu, v ktorom sa nachádza.

Vlajka obce
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov rovnakej
šírky vo farbách bielej, zelenej, žltej, zelenej a modrej.
Ukončená je tromi cípmi.

Pečať obce je okrúhla, uprostred sa nachádza obecný symbol a vôkol kruhopis OBEC
KRÁĽOVÁ PRI SENCI
Od týchto symbolov je odvodená i zástava, krátka zástava a znaková zástava obce,
koruhva a veľká koruhva, štandarda starostu a napokon i pečiatky obce.
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3 PRÍRODNÉ PODMIENKY
3.1 VYMEDZENIE ÚZEMIA, POLOHA
Obec Kráľová pri Senci sa nachádza na západe Slovenska. Je súčasťou Bratislavského
kraja a v rámci neho spadá pod okres Senec, kde leží v jeho severovýchodnej časti na Podunajskej
nížine v západnej časti Žitného ostrova medzi Dunajom a Malým Dunajom. Celková výmera
katastra obce je 19,91 km2. K 31. 12. 2007 mala obec 1 505 obyvateľov, s priemernou hustotou
zaľudnenia 72,3 obyv./km 2.
Kataster obce hraničí s obcami Reca, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji, Hrubý Šúr,
Tureň, a Senec.
Obrázok č. 1 -

Poloha obce v rámci regiónu

Zdroj: http://www.plastwood.sk/kontakt/kontakt.html

Tabuľka č. 1 - Zhodnotenie dostupnosti obce v rámci SR

DOSTUPNOSŤ
Lokalita
Mesto
Senec
Trnava
Bratislava
Žilina
Košice
Hraničný priechod
Rakúsko - Petržalka - Berg
Maďarsko - Rusovce Rajka
ČR - Brodské - Lanžhot
Poľsko - Trstená
Ukrajina - Ubľa

Najkratšou cestnou
komunikáciou

Najrýchlejšou cestnou
komunikáciou

5 km
27 km
30 km
177 km
360 km

10 min.
25 min.
34 min.
1 hod. 38 min.
4 hod. 20 min.

34 km

31 min.

41 km
76 km
256 km
463 km

33 min.
1 hod. 5 min.
2 hod. 47 min.
5 hod. 12 min.

Zdroj: vlastný prieskum
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3.2
3.2.1

FYZICKOGEOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMIA OBCE

podnebie a vodstvo

Sledované územie sa nachádza v teplom klimatickom pásme s pravidelným striedaním
ročných období. Vzhľadom na predĺžený tvar územia v rovnobežkovom smere majú na západe
Slovenska o niečo väčší vplyv oceánske a na východe kontinentálne vzduchové hmoty.
Klíma obce Kráľová pri Senci je príjemná.
Väčšinu
roka
veje
západný
až
severozápadný vietor. Najsilnejšie vetry sú v marci a najslabšie v decembri. Mrazy začínajú
v polovici októbra, ale ozajstná zima trvá len asi 40 dní. Časté sú zimy bez snehu a snehová
pokrývka zriedkavo pretrváva po celý čas. Počet letných dní je okolo 100. Najteplejší mesiac je júl
s priemernou teplotou 20ºC. Slnko svieti 2000 – 2500 hodín ročne, pričom táto hodnota je
najväčšia v júli a najmenšia v decembri. Počet dní so zrážkami je najväčší v zime, ale najviac zrážok
spadne v lete, o niečo menej na jar. Priemerná ročná teplota je 9,3ºC.
Hoci Žitný ostrov má najmenší počet zrážok na celom území Slovenska (590 mm ročne),
jeho najväčším bohatstvom je voda. Pod povrchom sa nachádza asi 10 miliárd m³ kvalitnej pitnej
vody, ktorá je znova a znova doplňovaná vodou presakujúcou z riek. Keďže Dunaj a jeho ramená
neustále menili svoj smer vznikli riečne uloženiny v podobe tzv. aluviálnych nív. Ich materiál sa
skladá zo štrkov, pieskov a hlín. Množstvo podzemnej vody závisí od rozsahu, mocnosti
a priepustnosti týchto sedimentov. Podzemná voda je väčšinou 200 – 700 metrov pod povrchom,
ale v blízkosti Dunaja a Malého Dunaja iba v hĺbke 100 – 150 metrov.

3.2.2

pôdne pomery a reliéf

Povrch Žitného ostrova mierne klesá od Bratislavy smerom ku Komárnu. Nie sú tu
väčšie rozdiely v nadmorských výškach. Bratislava leží 134 m n. m., Komárno 108 m n. m..
Dunajská Streda 118-119 m n. m. a Kráľová pri Senci 129 m. n. m. Tento malý sklon vznikol
postupným ukladaním malých nánosov štrku, piesku a povodňových kalov. Nepatrný spád
spôsobuje, že voda má sťažený odtok.
Na Žitnom ostrove sa vyskytujú rôzne druhy pôd. Tam, kde je podzemná voda
dostatočne hlboko, sú černozeme. Na obvode černozemí sú hnedozeme. Lužné pôdy sa vyskytujú
vo východnej polovici Žitného ostrova Rašelinová pôda vypĺňa mŕtve ramená Dunaja. Nivné pôdy
vznikli na územiach kde sa rieky rozlievali do značnej šírky a to pozdĺž Dunaja a Malého Dunaja.

3.2.3

fauna a flóra

Keďže územie Žitného ostrova je veľmi úrodné najväčšie plochy boli premenené na
polia a zachovalo sa len veľmi málo lesov a lúk.
Popri Dunaji sa vyskytujú lužné lesy, v ktorých
rastie napr. topoľ biely, topoľ čierny, brest väz,
rôzne druhy vŕby, jelša lepkavá. V krovinnom a
bylinnom poschodí môžeme nájsť žihľavu
dvojdomú, lipkavca obyčajného, ostružinu ožinu,
svíba krvavého a bazu čiernu. Len v týchto lesoch
sa vyskytuje liana vinič lesný a hloh čierny. Taktiež

Lužné lesy v okolí ramena Malého Dunaja
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tu môžeme nájsť panónske dubové sucholesy s dubom letným, javorom poľným, brestom,
drieňom a inými druhmi v bylinnom poschodí, ako napr. kamienka modropurpurová, konvalinka
dubová. Ramená Dunaja a kanály, ktoré popretkávajú Žitný ostrov majú veľmi bohatú vegetáciu.
Spomedzi chránených druhov rastlín sa tu vyskytuje lekno biele, leknovec štítnatý a ďalšie.
Fauna Žitného ostrova je veľmi rôznorodá. Najvýznamnejšou nízkou zverou sú zajace,
bažanty a jarabice. Spomedzi vysokej zveri sa tu najviac vyskytujú srnce, jelene tzv. dunajské
a diviaky. Vládnucim prvkom živočíšstva je však vodné vtáctvo. Sú tu rôzne druhy kačíc, labutí
(najmä labuť spevavá), čajok, kormoránov a dropov atď. Vody Dunaja a jeho ramien obýva veľký
počet rýb napr. zubáč obyčajný, zubáč volžský, hrča obyčajná, karas obyčajný, blatniak, slnečnica
a ešte mnohé ďalšie.

3.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Z hľadiska životného prostredia patrí Bratislavský kraj k veľmi narušenému prostrediu.
V rámci kraja je najväčšia plocha územia zaradená do 4. stupňa (narušené prostredie). Z hľadiska
počtu dotknutých obyvateľov žije najvyšší počet v 5. stupni (prostredie silne narušené). Kvalita
životného prostredia v danom regióne je výsledkom nevyváženého využívania krajiny a prírodných
zdrojov (priemysel, doprava, poľnohospodárstvo).
Okres Senec a teda aj obec Kráľová pri Senci má síce vyhovujúce životné prostredie, avšak
hraničiace s prostredím narušeným. Do budúcnosti je potrebné venovať zvýšenú pozornosť
ochrane životného prostredia v tomto regióne a usilovať sa o zachovanie pôvodných podmienok
prostredia.
Obrázok č. 2 -

Environmentálna regionalizácia Bratislavského kraja a okresu Senec

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia
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4 INFRAŠTRUKTÚRA MIKROREGIÓNU
Dopravná sústava v obci pozostáva zo štátnej cesty IV. triedy a to v dĺžke 12, 6 km Na
túto cestnú komunikáciu je napojená štátna cesta II/62, ktorá zabezpečuje prístup do okresného
mesta Senec.
Cez okres Senec prechádzajú najvýznamnejšie dopravné koridory Slovenska – diaľnica
Bratislava – Trenčín – Žilina a medzinárodný železničný koridor Praha – Bratislava – Budapešť –
Balkán.
Chodcom v obci slúžia chodníky a cyklo cesty, ktoré boli novopostavené v rokoch 2005
– 2008.
Z hľadiska železničnej dostupnosti je obec v nevýhode, pretože nemá vlastnú stanicu.
Najbližšia železničná stanica sa nachádza v 5 km vzdialenom Senci.
Leteckú dopravu zastrešuje blízke medzinárodné letisko M. R. Štefánika v Bratislave,
ktoré je vzdialené od Kráľovej pri Senci približne 23 km. Odbavuje cestujúcich aj na
medzinárodných letoch, avšak nie v takej miere ako medzinárodné letisko vo Viedni – Schwechate
(cca. 90 km).
Autobusová doprava prechádza po cestách III. Triedy. Spojenie s okresným mestom
Senec je dobré a spoje do Bratislavy sú tiež relatívne výhodné.
Bratislavský samosprávny kraj v súčasnosti spracováva koncepciu Regionálnej integrovanej
dopravy, ktorá umožní ešte lepšiu dostupnosť obce (približne každých 30 minút spoj
do Bratislavy).

4.1 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
4.1.1

rozvod vody a kanalizácia

Obec Kráľová pri Senci má vybudovaný verejný vodovod. Počet domácností
napojených na verejný rozvod vody sa mierne zvyšuje, kým v roku 2001 to bolo 605 domácností,
v roku 2007 sa tento počet zvýšil na 640.
V súčasnosti obec nemá kanalizáciu ani čističku odpadových vôd, avšak v relatívne
blízkej budúcnosti sa uvažuje s jej výstavbou, nakoľko ide o veľmi dôležitý prvok infraštruktúry.

4.1.2

elektrifikácia a osvetlenie

Obec Kráľová pri Senci je plne elektrifikovaná, je zásobovaná elektrickou energiou
prostredníctvom vzdušných vedení z nadradenej prenosovej sústavy prostredníctvom prípojky.
Z tohto vedenia sú zrealizované odbočujúce 22 kW prípojky k siedmim trafostaniciam, z čoho je
šesť majetkom Západoslovenskej energetiky (6x400kVA) a jedna Poľnohospodárskeho družstva
(1x600kVA).
Verejné osvetlenie je realizované káblovým rozvodom v zemi a po stĺpoch sekundárnej
siete. Pozostáva z 223 lámp. Oproti roku 2001 sa ich počet zvýšil o 53, čo predstavuje nárast
o takmer 24 percent.
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4.1.3

plynofikácia a rozvod tepla

Obec je zásobovaná zemným plynom VTL prípojkou napojenou na diaľkový plynovod
DN 700. Prípojka je vedená do typovej regulačnej stanice plynu RSP 1200m3/hod, VTL/ST. Táto
vykrýva potrebu zemného plynu pre obec, tento sa používa na vykurovanie objektov, ohrev TÚV
a varenie v domácnostiach. Distribučné vedenie je vybudované v rozsahu celej obce.

4.1.4

zber a likvidácia komunálneho odpadu

Nakladanie s komunálnym odpadom upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce.
Vývoz a separovaný zber (sklo a plast) zabezpečuje firma SOBA, s. r. o. Senec, vývoz
akumulátorov a batérií firma AKU TRANS spol.sro., Nitra., zber a odvoz vyradených elektrických
a elektronických zariadení obsahujúcich nebezpečné časti firma ANEO, Trnava.
Vývoz biologický odpadu zo záhrad (konáre, lístie, trávu) zabezpečuje obec zberom
a následným uložením vo firme JV Intersad Svätý Jur – prevádzka Kráľová pri Senci.

4.1.5

pošta a telekomunikácie

Obec patrí z hľadiska telekomunikačného členenia do primárnej oblasti Bratislava.
Telekomunikačné služby sú zabezpečované prostredníctvom digitálnej vzdialenej účastníckej
jednotky RSU s príslušnou podzemnou metalickou prípojkou.
Kráľová pri Senci je kvalitne pokrytá signálom operátorov mobilných sietí. Do siete
internet sa dá pripojiť prostredníctvom najväčšieho operátora pevnej siete, ktorý poskytuje 4G
pripojenie, rovnako je možné využiť služby mobilných
operátorov, ktorí tiež poskytujú vysokorýchlostné
pripojenie.
Podávacie a dodávacie poštové služby
zabezpečuje poštová prevádzka v obci, ktorá
zabezpečuje systém štandardných poštových služieb
pre obyvateľstvo. Prevádzka je organizačne začlenená
pod Regionálne poštové centrum, ktoré je riadené
ústredím Slovenskej pošty, a. s.

Pošta

4.2 SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA
4.2.1

bytová štruktúra

Bytový fond je v obci realizovaný výhradne v podobe rodinných domov a bytoviek.
V obci sa nachádza 630 rodinných domov, z čoho je až 80 trvalo neobývaných – slúžia len ako
víkendové domy, resp. chalupy. V bytovkách je 59 bytov, z ktorých sú všetky obývané.
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4.2.2

školstvo

V obci Kráľová pri Senci
sa realizuje ako
predškolská, tak aj školská výchova a to v ZŠ s MŠ, a tiež
mimoškolská výchova v záujmových krúžkoch a školskom
klube. Budova školy má 9 kmeňových tried, jednu
špecializovanú - počítačovú učebňu a telocvičňu. Súčasťou
školy je školská kuchyňa a jedáleň. Materská škola má 2
kmeňové triedy a poskytuje aj krúžok angličtiny pre

Budova materskej školy
najmenších ZŠ oblasti záujmových krúžkov ponúka
pohybový, výtvarný, počítačový, hudobný a gymnastický
krúžok.ZŠ je zapojená do medzinárodného projektu
partnerských škôl Socrates – Comenius 1, vďaka
ktorému sa uskutočňujú stretnutia so školami v Anglicku,
na Cypre, v Maďarsku, Taliansku a Českej republike.
Zatiaľ posledné takéto stretnutie sa konalo v októbri
2007, kde zahraničných hostí privítala práve Kráľová pri
Senci.

Budova základnej školy
Tabuľka č. 2 - Štruktúra a kapacita školských zariadení v obci
Počet zariadení
Materské školy

Zariadenia mimoškolského
vzdelávania

Základné školy

Rok

Zariadení Tried Žiakov Kapac. Zariadení Tried Žiakov Kapac. Zariadení Tried Žiakov Kapac.
v ks
v ks v osob. v osob. v ks
v ks v osob. v osob. v ks
v ks v osob. v osob.
2001
2002
2003
2004
2005
2006

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

46
50
51
47
47
40

50
50
50
50
50
50

1
1
1
1
1
1

9
9
9
9
9
9

221
218
206
196
193
175

230
230
230
230
230
230

-

-

-

-

Zdroj: OcÚ Kráľová pri Senci

4.2.3

zdravotníctvo

V obci sa nachádza zdravotnícke stredisko so spádovou oblasťou Kráľovej pri Senci,
ktoré navštevujú aj obyvatelia okolitých obcí. Neďaleko
zdravotného strediska sídli aj lekáreň.
V zdravotnom stredisku sa nachádzajú ordinácie
všeobecného lekára pre dospelých, pediatra, zubára
a gynekológa. Lekári ordinujú každý pracovný deň.
Pohotovostnú lekársku službu vykonávajú zariadenia v meste
Senec.

Zdravotné stredisko
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4.2.4

sociálna pomoc
Obec v súlade so zákonom č. 195/1998 Z. z. poskytuje tieto sociálne služby:
opatrovateľskú službu
spoločné stravovanie

Prehľad počtu užívateľov uvádzame v nasledujúcej tabuľke spolu s objemom
vynaložených finančných prostriedkov.
Tabuľka č. 3 - Poskytované sociálne služby
Počet užívateľov v osobách
Starostlivosť
Suma
Užívateľov
v
Rok Opatrovateľská Spoločné Prepravná
Sociálna sociálnych vynaložených
zariadeniach
služieb prostriedkov v
pôžička
služba
stravovanie služba
sociálnych
spolu
tis. Sk
služieb
2001
6
26
81
2002
6
28
84
2003
8
32
82
2004
8
35
79
2005
7
30
423
2006
8
32
373
Zdroj: OcÚ Kráľová pri Senci

4.2.5

kultúra a šport

Kultúrny život obce Kráľová pri Senci je bohatý. Organizuje sa najmä pod záštitou
obecného úradu a taktiež viacerých organizácii, ktorých pôsobenie je s obcou úzko späté.
Ide najmä o miestnu organizáciu Spolku červeného kríža, Dobrovoľný hasičský zbor, Miestny
športový klub, Jednotu dôchodcov, Poľovnícke združenie, spevácky zbor Nebeská rosa a iné.
Všetky tieto články prispievajú k organizácií väčšieho množstva podujatí, ktoré sa behom rokov
stali tradíciou a vyhľadávaným oddychom a zábavou nielen pre občanov obce.
Za všetky je potrebné spomenúť aspoň každoročne organizované Kráľovské slávnosti
(v roku 2008 sa uskutočnia po štvrtý krát), ktoré vždy v prvú sobotu v septembri ponúkajú
občanom i návštevníkom obce možnosť kultúrneho, spoločenského i športového vyžitia. Hlavná
časť podujatí sa koná v priestoroch športového areálu Sigotka, pretože neoddeliteľnou súčasťou
Kráľovských slávností sú aj športové podujatia. Vo večerných hodinách je pre hostí pripravené
občerstvenie a zábava spojená s ohňostrojom.
Významným aktom minuloročných Kráľovských slávností
2007 bola inaugurácia novej známky vydanej Slovenskou poštou, a. s. ,
ktorá zobrazuje architektonickú pýchu Kráľovej pri Senci – barokovo –
secesný most.
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K ďalším významným a tradičným kultúrno – športovým podujatiam v obci patria:
Tabuľka č. 4 - Pravidelné kultúrno - spoločenské podujatia organizované v obci
NÁZOV PODUJATIA

TERMÍN
január

Privítanie Kráľovských detí
Deň matiek
Deň Kráľovských detí

máj
jún

Tradičný odber krvi

Stolnotenisový turnaj
Pretláčanie rukou
Futbalový turnaj
Výročie SNP
Kráľovská slávnosť
Súťaž DHZ
Úcta k starším
Kráľovský advent
Silvester

marec
apríl - jún
apríl - jún
august
august
september
september
október
december
december

CHARAKTERISTIKA PODUJATIA
privítanie novonarodených detí
kultúrny program pre všetky mamy
oslava dňa detí
bezpríspevkové darovanie krvi
organizované Miestnym spolkom
Slovenského červeného kríža.
stolnotenisový zápas o Pohár starostu
súťaž v preláčaní rukou z radov
občanov
futbalový turnaj o Pohár starostu
kultúrny program pri vatre
obecné oslavy
súťaž dobrovoľných hasičov
spoločenské posedenie dôchodcov
stretnutie občanov pri Kaplnke,
vianočné trhy
stretnutie občanov pri barokovom
moste, oslava konca roku

Zdroj: OcÚ Kráľová pri Senci

V blízkej budúcnosti obec hodlá investovať nemalé finančné prostriedky na rozvoj
kultúry a športu – v pláne je vybudovanie Multifunkčného centra voľného času pre deti
i dospelých, ktoré významne prispeje k skvalitneniu kultúrno – spoločenského a športovo –
relaxačného života v obci. Multifunkčné centrum bude disponovať viacúčelovou halou asi pre
300 návštevníkov, ktorú bude obec využívať na rôzne príležitosti (kino, divadlo, plesy,
konferencie, prednášky, výstavy, sálové športy). K viacúčelovej hale budú pridružené i ďalšie
priestory, v ktorých sa počíta s umiestnením kaviarne, obecnej knižnice, klubovní, záujmových
krúžkov a hygienických zariadení.

4.2.6

spolky a organizácie pôsobiace v obci

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Dobrovoľný hasičský zbor vznikol v Kráľovej pri Senci v roku 1898, teda potom, ako
uhorské ministerstvo vnútra vydalo úpravy, ktoré určovali podmienky vykonávania protipožiarnej
ochrany v obciach. Začiatkom dvadsiateho storočia mal DHZ od 10 do 25 členov z radom
mladých občanov. Prvým veliteľom kráľovského zboru
bol Anton Farkaš, spolu s Antonom Makovským.
Prvé uniformy zakúpila obec členom
hasičského zboru v roku 1900. Uniforma sa skladala
z bielych (resp. šedých) nohavíc, modrého kabáta
s červenými výložkami a plechovou prilbou.
V súčasnosti má Dobrovoľný hasičský zbor
v Kráľovej pri Senci 30 členov.

Hasičská zbrojnica
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MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA
Miestny spolok SČK má 290 členov rôznych vekových kategórií a evidovaných 120
darcov krvi, ktorí trikrát ročne majú možnosť darovať krv priamo v obci, kde chodí pojazdná
jednotka z Transfúznej stanice Bratislava.
Činnosť spolku sa zameriava hlavne na bezpríspevkové darcovstvo krvi,
poskytovanie prvej pomoci, opatrovateľskú službu a výchovu mladých
zdravotníkov. Organizácia zabezpečuje v priebehu roka rôzne akcie, napr.
návštevu členov pri príležitosti Medzinárodného dňa ČK, mesiac úcty
k starším v októbri, sociálne slabších členov pred Vianocami a pod. Okrem
toho zastrešuje zdravotné služby pri rôznych príležitostiach, ktoré organizuje Obec alebo iné
organizácie.

JEDNOTA DÔCHODCOV
Spoločenská organizácia Jednota dôchodcov bola založená v roku 1990. V súčasnosti má
230 členov. 11-členný výbor pripravuje pre svojich členov zaujímavé podujatia, kde sa spolu
stretávajú a trávia voľný čas.

MIESTNY ŠPORTOVÝ KLUB
Miestny športový klub v Kráľovej pri Senci organizuje čulého
športového ducha celej obce. Spravuje hlavné futbalové ihrisko,
tréningové ihrisko, klubovňu i šatne v športovom areáli Sigotka.
Má 150 členov. V súčasnosti združuje 5 futbalových mužstiev –
A mužstvo, dorast, starší žiaci, mladší žiaci a mužstvo starých
pánov. V posledných rokoch sa zrekonštruovali šatne strecha
budovy, vybudovala sa klubovňa, tribúna, zavlažovanie.
Mládežnícke družstvá v posledných rokoch
dosiahli výborné
výsledky. Divízie žiakov a mužstvo dorastu dva roky po sebe
postúpilo do vyššej súťaže – do III.ligy.

Areál športového klubu Sigótka

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE
Poľovnícke združenie Kráľová pri Senci je dobrovoľná záujmová organizácia s 15
členmi. Vznikla v roku 1949 a obhospodaruje cca 1300 ha poľovnej plochy. Lovili resp. lovia sa tu
zajace, bažanti, jarabice, kačice divé a srnčia zver. Prvoradou úlohou združenia je najmä
starostlivosť a ochrana zvery t.j. zachovanie a obohatenie geofondu poľovnej zvery. Spoločnosť sa
zapája aj do zveľaďovania obce brigádami, ako je výsadba stromov a odstraňovanie čiernych
skládok.
SPOLOK HOLUBÁROV
Základná organizácia Kráľová pri Senci vznikla v roku 1985 a to odčlenením od
organizácie mesta Senec. Má 18 členov, ktorí pochádzajú z okolitých dedín a to Réca, Boldog,
Kostolná pri Dunaji, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Jelka, Veľké Úľany a Kráľová pri Senci. V rámci
oblasti sme začlenení do oblastného združenia Bratislava, ktorá združuje 9 základných organizácii.
Našu činnosť vykonávame v jej združení Športová činnosť spočíva v pretekoch poštových
holubov, kde hodnotíme ich rýchlosť a počet km, ktoré holuby za sezónu nalietajú.
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ARMWRESTLER KLUB POŽIARNIK
Športový klub oddiel kulturistiky a silového trojboja bol založený v roku 1990 pod
názvom TJ Požiarnik. smerovanie klubu bolo zamerané prevažne na silový trojboj vychoval
niekoľko kvalitných pretekárov, ktorí úspešne reprezentovali klub na viacerých súťažiach. Klub sa
presťahoval do Požiarnej zbrojnice, zmodernizovalo sa vybavenie – dokúpili sa nové
posilňovacie stroje a začal činnosť nového športu armwrestling – pretláčanie rukou. Naši
športovci úspešne reprezentujú klub už viac ako 15 rokov. Absolvovalo sa viac ako 500 súťaží
doma aj v zahraničí, môžeme sa popýšiť niekoľkými Majstrami Európy, sveta i Slovenska.
Vybavenie je plne postačujúce na komplexné precvičenie celého tela, taktiež je v priestoroch
možnosť si zahrať stolný tenis, je vybudovaná mini telocvičňa pre úpolové športy, umelá
horolezecká stena a mini telocvičňa pre armwrestling. Ako klub už tradične organizuje rôzne
súťaže (stolnotenisový turnaj, súťaž v armwrestlingu a v tlakoch na lavičke).

SPEVÁCKY ZBOR NEBESKÁ ROSA
Zbor vznikol v 80-tych rokoch. Dnešný názov „Nebeská rosa“ bola pomenovaná v r. 1995 pri
príležitosti 80-tych narodenín duchovného otca a básnika Ferdinanda Svetloslava Veigla.
V súčasnosti pôsobí v zbore 15 členov. Zbor sa zameriava prevažne na piesne s duchovnou
tematikou, ktorými pravidelne dopĺňa sväté omše, svadby, krsty a príležitostne vystupuje na
akciách poriadaných obcou (napr. vítanie novorodencov ). Zbor sa opakovane prezentuje i na
festivale náboženských zborov v Marianke.

MÚZEUM VČELÁRSTVA (VČELÁRSKY SKANZEN) – TZV. VČELÁRSKA PASEKA
V katastri obce Kráľová pri Senci sa nachádza najväčší včelársky
skanzen v strednej Európe, ktorý ponúka vyše 300 exponátov z histórie
i súčasnosti včelárskeho remesla. Starodávne a umelecky zdobené včelie
úle sú umiestnené v malebnom prostredí anglického parku. Majú rôznu
konštrukciu i vonkajší vzhľad. Medzi exponátmi je aj kočovný voz, včelín,
perníková chalúpka a mnoho ďalších zaujímavostí pre všetky vekové
kategórie. Múzeum včelárstva sa preslávilo aj ako exteriér pri filmovaní
slávneho románu P. Jaroša - Tisícročná včela (1983).
Včelárska paseka, ako centrum slovenských včelárov
bola otvorená v roku 1932. Iniciátormi vybudovania včelárskej
paseky sa stali predseda Zemského ústredia včelárov na
Slovensku dr. Ján Gašparík a Štefan Hagara, ktorý bol poverený
prípravnými prácami na uskutočnení projektu. Od roku 1961 sa
začalo budovanie včelárskeho skanzenu, ktorý bol verejnosti
sprístupnený v roku 1975. Po roku 1990 bol areál prebudovaný
do súčasnej podoby s nových vodným zdrojom, čističkou
odpadových vôd aj zrekonštruovanými ubytovacími priestormi.
Skanzen ponúka ubytovacie i stravovacie služby, predaj
včelích produktov a taktiež možnosť usporiadania
spoločenských akcií rôzneho charakteru.

Exponáty múzea včelárstva
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5 OBYVATEĽSTVO
Podľa posledných dostupných údajov žije v obci Kráľová pri Senci 1 505 obyvateľov
(31. 12. 2007), čo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi predstavuje mierny nárast. Tento
pozitívny vývoj nespôsobuje zvýšenie prirodzeného prírastku obyvateľstva, ale skôr migrácia
obyvateľstva, t. j. zvyšuje sa počet prisťahovaných občanov. Nastúpený trend je možné očakávať
i v ďalších rokoch – región sa stáva atraktívnym v dôsledku jeho blízkosti k hlavnému mestu.
V porovnaní s ostatnými vidieckymi obcami Slovenska zaraďujeme Kráľovú pri Senci, vzhľadom
na počet obyvateľov, medzi stredne veľké obce. Vzhľadom na hustotu obyvateľov Slovenska je
hustota obyvateľov Kráľovej pri Senci (72,3 oby./km2) priemerná.
V zastúpení mužov a žien na obyvateľstve obce prevládajú ženy, čo je aj celoslovenský
trend. Vo vekovej skupine do 40 rokov je však prekvapujúci vyšší počet mužov než žien.
V skupine nad 70 rokov však zas výraznejšie vedú ženy, nakoľko sa štatisticky dožívajú vyššieho
priemerného veku.
Tabuľka č. 5 - Veková štruktúra obyvateľov Kráľovej pri Senci (k 31. 12. 2007)
Štruktúra
obyvateľstva podľa
veku
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
nad 80
Spolu

Graf č. 1 -

Spolu
(absolútne
vyjadrenie)
81
79
160
84
71
155
123
109
232
122
115
237
110
97
207
107
108
215
66
92
158
39
61
100
16
25
41
748
757
1505
Zdroj: OcÚ Kráľová pri Senci

Muži

Ženy

Spolu
(v %)
10,6%
10,3%
15,4%
15,7%
13,8%
14,3%
10,5%
6,7%
2,7%
100,0%

Veková štruktúra obyvateľov Kráľovej pri Senci (k 31. 12. 2007)

Zdroj: OcÚ Kráľová pri Senci
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Z nasledujúceho grafu vidíme, že počet obyvateľov stúpa vďaka prisťahovaným
občanom (najmä občania, ktorí majú v obci korene a vracajú sa sem späť žiť) za jednotlivé roky
takmer rovnomerne, v roku 2003 bol 1 408, o štyri roky neskôr, v roku 2007 už bol 1 505
obyvateľov, čo predstavuje nárast o takmer sedem percent. Trend za Slovenskú republiku je
totožný, avšak do budúcnosti sa očakáva negatívny sklon krivky v dôsledku vymierania
obyvateľstva, ktoré je spôsobené záporným rozdielom počtu narodených a zomrelých občanov.
Graf č. 2 -

Demografický vývoj 2003 – 2007 (porovnanie SR a Kráľovej pri Senci)

Zdroj: OcÚ Kráľová pri Senci

Tabuľka č. 6 - Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti a vierovyznania
Štruktúra obyvateľstva
podľa národnosti
slovenská
maďarská
ostatná
podľa vierovyznania
rímskokatolícke
evanjelické
ostatné

Vyjadrenie
v%

Absolútne
vyjadrenie

95%
4%
1%

1430
60
15

79,7%
3,7%
16,6%

1199
56
250

Zdroj: OcÚ Kráľová pri Senci

Grafické zobrazenie demonštruje, že najväčší nepomer v prospech počtu zomretých je
v roku 2003. Od roku 2005 sa situácia v oblasti natality obyvateľstva Kráľovej pri Senci začala
mierne zlepšovať, resp. rozdiel medzi počtom narodených a zomrelých nebol až taký veľký, aj keď
stále negatívny.
Tabuľka č. 7 - Počet narodených a zomrelých v rokoch 2003 - 2007
Ukazovateľ
počet narodených
počet zomrelých
Obyvateľov spolu

2003
12
24
1408

2004
20
30
1420

Zdroj: OcÚ Kráľová pri Senci

22

Rok
2005
15
15
1460

2006
14
20
1464

2007
13
15
1505
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Graf č. 3 -

Pomer počtu narodených a zomrelých v rokoch 2003 - 2007

Zdroj: OcÚ Kráľová pri Senci
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6 HOSPODÁRSTVO
6.1 HOSPODÁRENIE
6.1.1

majetok

Termín majetok obce upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a zákon
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Majetok obce a jeho spravovanie upravuje aj
Ústava Slovenskej republiky.
Majetok obce tvoria veci v jej vlastníctve, majetkové práva obce a to i také, ktoré obec
nadobudne vlastnou činnosťou a činnosťou právnických osôb obcou založených alebo
zriadených. Pod správou obecného majetku rozumieme oprávnenie obce majetok držať, užívať
ho, brať úžitky a nakladať s ním v súlade s vyššie spomenutými zákonmi a zásadami hospodárenia
s majetkom obce. Obec má právo zveriť svoj majetok do správy organizáciám, ktoré založila alebo
zriadila.
Obec Kráľová pri Senci vlastní majetok v celkovej hodnote 80 848 322 SKK. Najväčší
podiel na celkovom majetku predstavuje hmotný majetok ( až 79 %).
Prehľad skupín majetku obce uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 8 - Prehľad majetku obce k 31. 12. 2007
MAJETOK
Finančný dlhodobý majetok
Nehmotný majetok
Pozemky
Stavby, budovy
Ostatný HIM, dopravné prostriedky
Drobný hmotný majetok
Iné (stroje, prístroje, zariadenia)
SPOLU

Suma (v Sk)
16 847 000
0
3 357 337
56 439 153
842 600
2 739 197
623 035
80 848 322

Zdroj: OcÚ Kráľová pri Senci

Orgány a organizácie obce sú podľa zákona povinné hospodáriť s majetkom obce v jej
prospech, v prospech občanov, ako aj v prospech tvorby a ochrany životného prostredia. Sú
povinné obecný majetok zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať a viesť ho v predpísanej evidencii.
Pri nakladaní s majetkom platí päť hlavných zásad:
- nehnuteľný majetok obce nemožno darovať
- možno darovať hnuteľný majetok obce
- každý zmluvný prevod nehnuteľného majetku podlieha schváleniu v obecnom
zastupiteľstve
- každý zmluvný prevod hnuteľného majetku nad zastupiteľstvom určenú hodnotu
podlieha takémuto schváleniu
- obecné zastupiteľstvo musí schváliť aj nakladanie s majetkovými právami nad
zastupiteľstvom určenú hodnotu
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Stavby vo vlastníctve obce sú momentálne všetky aj využívané, do budúcnosti sa však
ráta aj s ich prenájmom.
Vo vlastníctve obce sú evidované nasledovné stavby:

6.1.2

-

obecný úrad

-

zdravotné stredisko

-

materská škola

-

základná škola so školskou jedálňou a telocvičňa

-

požiarna zbrojnica

-

dom smútku

-

obecný klub/knižnica

-

kaplnka

-

zvonica

-

rodinný dom

-

mosty a lávky

hospodárenie obce

Hospodárenie obce znázorňuje nasledujúca tabuľka, ktorá zachytáva príjmy a výdavky
rozpočtu obce v členení na bežné a kapitálové.

Tabuľka č. 9 - Prehľad hospodárenia obce v období rokov 2001 - 2006
UKAZOVATEĽ (hodnoty sú
uvádzané v tis. Sk)
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
PRÍJMY SPOLU
% plnenia príjmov
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
VÝDAVKY SPOLU
% plnenie výdavkov
VÝSLEDOK
HOSPODÁRENIA

2001
5 585
5 585
109,7
4 611
4 611
92,8

2002
9 579
9 579
113,9
8 416
8 416
97,2

ROK
2003
2004
5 349
10 889
218
500
5 567
11 389
106,9
101,2
5 830
8 484
21
263
5 851
8 747
96
95,6

974

1 163

-254

2 642

2005
11 416
920
12 336
99
9 289
2 213
11 502
93

2006
12 381
8 021
20 402
127
10 643
707
11 350
71

834

9 052

Zdroj: OcÚ Kráľová pri Senci

6.2 PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY V OBCI

A ICH ŠTRUKTÚRA

Podľa registra organizácii SR (Europrint, s. r. o.) má v obci Kráľová pri Senci sídlo spolu
208 organizácii. Zaraďujeme sem podnikateľské subjekty, živnostníkov zapísaných i nezapísaných
v Obchodnom registri SR a taktiež organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec a cirkev.
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Medzi najvýznamnejšie firmy, ktoré v obci podnikajú a vytvárajú pracovné príležitosti
patria:
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Poľnohospodárske družstvo
Agromačaj – poľnohospodárky podnik
Austria Beton Werk
stavebná firma RÓKA
pekáreň Stanislav a syn
pekáreň Alica
JV Intersad
veľkopredajňa skla a porcelánu Tomdus
potraviny Packa
potraviny Bognár
rozličný tovar Maja
drogéria a obuv Horváth Market
lekáreň Verbena
Pneuservis Javor
Plastwood Ing. Ladislav Dubeň
Drevofa - stolárstvo Herič
stolárstvo Pavel Lančarič
Záhradkárske potreby NINA GREEN
pohostinské zariadenie Hostinec u Petra
bistro Diana
reštaurácia Templars Cafe
reštaurácia Čierna voda
Monada film - Peter Zajac
Umelecké zámočníctvo - Miroslav Koiš
Kvetinárstvo Dhalia - Soňa Letušeková
Elvico iStudio - Juraj Havas
S.O.M.M. – záhradná technika

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Tabuľka č. 10 - Organizácie v obci podľa právnej formy

PRÁVNA FORMA
akciová spoločnosť
cirkevná organizácia
družstvo
obec (obecný úrad)
organizačná jednotka združenia
podniakteľ - fyzická osoba - nezapísaný v OR,
podnikajúci súčasne ako samostatne hospodáriaci
roľník
podnikateľ - fyzická osoba - nezapísaný v OR
podnikateľ - fyzická osoba - zapísaný v OR
rozpočtová organizácia
samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v OR
slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na
základe iného ako živnostenského zákona
spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.
spoločnosť s ručením obmedzeným
združenie (zväz, spolok)
neinvestičný fond
SPOLU

POČET SUBJEKTOV
1
1
2
1
1
6
136
1
1
14
3
2
30
8
1
208

Zdroj: Register organizácii SR

Jedným z najdôležitejších ukazovateľov úspešnosti firmy, resp. organizácie je výška
ročného obratu. Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad tohto ukazovateľa za jednotlivé subjekty
v obci. Pomerne vysoký počet subjektov, 123, neudalo pre štatistické zisťovanie výšku svojho
obratu, čo je viac než polovica zo sledovaných organizácii.

Tabuľka č. 11 - Výška ročného obratu (v mil. Sk) za subjekty so sídlom v obci
VÝŠKA ROČNÉHO
OBRATU ( v mil. Sk)
0 - 0,9
1 - 1,9
2 - 3,9
4 - 4,9
5 - 9,9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 99
100 - 199
200 - 499
nezistené
SPOLU

POČET
SUBJEKTOV
52
8
5
1
5
6
2
3
0
0
2
1
123
208
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Zdroj: Register organizácii SR

Z hľadiska odvetvového členenia národného hospodárstva môžeme povedať, že v obci
Kráľová pri Senci sú aktivity primárneho sektora, teda najmä poľnohospodárstva v porovnaní
s inými odvetviami nízke. Len 28 subjektov v obci má podľa Obchodného registra v predmete
podnikania činnosti, ktoré sa podľa OKEČ klasifikujú ako poľnohospodárske. Naopak,
sekundárny sektor reprezentovaný najmä priemyselnou výrobou a stavebníctvom je v obci
zastúpený vo veľkej miere.
Terciárny sektor, kde zaraďujeme všetky druhy služieb, dopravu a spoje v obci zastupujú
reštaurácie, či iné obchodné služby.
Tento sektor má do budúcnosti obrovský potenciál rozvoja a to nielen v rámci obce
Kráľová pri Senci, ale v kontexte celej SR.
Tabuľka č. 12 - Odvetvová klasifikácia ekonomických činností (OKEČ) v obci Kráľová pri Senci
KATEGÓRIA

M
N
O

NÁZOV OKEČ-u
poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné
hospodárstvo
rybolov, chov rýb
ťažba nerastných surovín
priemyselná výroba
výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
stavebníctvo
veľkoobchod, maloobchod, oprava
motorových vozidiel, motocyklov a
spotrebného tovaru
hotely a reštaurácie
doprava, skladovanie a spoje
peňažníctvo a poisťovníctvo
nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné
služby, výskum a vývoj
verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
školstvo
zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
ostatné verejné, sociálne a osobné služby

P

súkromné domácnosti s domácim personálom

0

Q

exteritoriálne organizácie a združenia

0

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

POČET SUBJEKTOV
28
0
0
61
0
46
122
14
28
2
91
1
14
4
24

Zdroj: Register organizácií S

Podrobnejšia klasifikácia jednotlivých odvetví priemyslu v obci nám veľmi veľa napovie
o charaktere výrobných prevádzok na jej území. Stavebníctvo, ako súčasť priemyslu je vedené
v osobitnej kolónke kvôli tomu, že sa nejedná o výrobnú činnosť. Z tabuľky však vidíme, že je to
práve stavebníctvo, ktoré má z hľadiska priemyslu v Kráľovej pri Senci najväčšie zastúpenie.
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PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Tabuľka č. 13 - Klasifikácia druhov priemyselnej výroby v obci
VÝROBNÁ ČINNOSŤ
POČET SUBJEKTOV
8
výroba potravín a nápojov
2
výroba textílií
3
výroba odevov, úprava a farbenie kožušín
spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva
a korku okrem výroby nábytku, výroba
6
výrobkov zo slamy, prútia a podobných
materiálov
vydavateľstvo, tlač a reprodukcia nahraných
9
nosičov záznamu
6
výroba výrobkov z gumy a plastov
výroba ostatných nekovových minerálnych
3
výrobkov
výroba kovových konštrukcií a kovových
10
výrobkov okrem výroby strojov a zariadení
4
výroba strojov a zariadení
10
výroba elektrických strojov a zariadení
výroba rádiových, televíznych a spojových
4
zariadení a prístrojov
výroba zdravotníckych, presných a optických
3
prístrojov a hodín
3
výroba nábytku
46
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7 CESTOVNÝ
ROZVOJA

RUCH

A

MOŽNOSTI

JEHO

Mikroregión Podunajsko je jedným z tých kútov Slovenska, ktoré na prvý pohľad upútajú
pozornosť návštevníka ako historickými pamiatkami, tak i prírodnými krásami, kultúrnou
a športovou infraštruktúrou, rovnako ako jedinečnou gastronómiou.
Obec Kráľová pri Senci je v oblasti cestovného ruchu atraktívna najmä svojou polohou
v blízkosti vyhlásených Slnečných jazier v Senci a taktiež v súvislosti s kvalitnou ponukou zariadení
a infraštruktúry pre aktívne trávenie voľného času i pre oddych.
Do budúcnosti obec plánuje využívať aj svoje prírodné bohatstvo a v blízkosti vrtov
teplého minerálneho prameňa vybudovať rekreačný areál s termálnym kúpaliskom.

7.1

TURISTICKÉ ATRAKCIE A KULTÚRNE PAMIATKY
A REGIÓNU – ANALÝZA PRIMÁRNEJ PONUKY

OBCE

Primárna ponuka Obce Kráľová pri Senci je rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje
úspech na trhu cestovného ruchu. Primárna ponuka je daná prírodným potenciálom (reliéf,
vodstvo, podnebie, flóra, fauna) a antropogénna ponuka, ktorú reprezentujú predovšetkým
kultúrno-historické predpoklady územia.
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Z hľadiska primárnej ponuky je dôležité uvedomiť si aj význam priestoru –
rozmiestnenia vybraných atraktivít cestovného ruchu. V princípe nie je dôležitá ich prítomnosť na
území katastra, ale ich dobrá dostupnosť. Aj z toho dôvodu má Kráľová pri Senci dobré
predpoklady pre cestovný ruch i keď nie všetky prírodné, či kultúrno-historické atraktivity sa
nachádzajú na jej území. Preto sa v rámci hodnotenia primárnej ponuky budeme zaoberať nielen
územím Kráľovej pri Senci, ale aj širším priestorom v jeho okolí, v rámci dobrej dostupnosti.

7.1.1

kultúrne pamiatky v obci

Barokovo – secesný most, ktorý spája brehy Čiernej vody bol postavený na počiatku
20. storočia (1904). Z dôvodu, aby esteticky zapadal do anglického parku pri kaštieli rodu
Pálffyovcov, ho architekt Ján Nagymihál navrhol v barokovom slohu so secesnými prvkami.
Most má betónový skelet a po bokoch je
vyplnený červenou tehlou. Je dlhý 42 metrov
a vozovka má šírku 4, 8 m. V súčasnosti dostal
novú dlažbu a prešiel rozsiahlymi reštaurátoskými
prácami. Bol zaradený do ústredného zoznamu
Slovenského pamiatkového fondu a z dôvodu jeho
zachovania je prístupný len pre peších
a cyklodopravu.

Barokovo – secesný most
Kostol sv. Jána Krstiteľa bol pôvodne kaplnkou
Pálffyovcov a tvoril súčasť ich kaštieľa. Kaplnku začali
stavať v prvej polovici 18. storočia (1736) a vysvätil ju
zástupca ostrihomského arcibiskupa, biskup František
Klobušický v roku 1738. V kostole nachádzame
významné barokové pamiatky z dielne sochára R.
Donnera a Ľ. Godeho

Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rodinná kaplnka slúžila Pálffyovcom až do smrti posledného majiteľa Jána Pálffyho.
V roku 1931 bola odkúpená do majetku obce a v roku 1948 sa stala farským kostolom pre farnosť
Kráľová pri Senci. Od roku 1976 pôsobil ako správca farnosti a kňaz, františkán a najvýznamnejší
predstaviteľ Katolíckej moderny, páter Svetloslav Veigl, ktorý ukončil svoju pastoračnú činnosť
v roku 2006. Rímskokatolícky kostol v Kráľovej pri Senci je národnou kultúrnou pamiatkou.
Kaplnka Božského Srdca je najstaršou stavbou Krmeša a bola
postavená na konci 19. storočia (1898) zo zbierok obyvateľov obce. Je
vybudovaná v secesnom štýle s 24 metrov vysokou vežou. Jednoloďová
stavba kaplnky má jeden drevený oltár, na ktorom je socha Božského
Srdca Ježišovho. V roku 1913 postavili pri kaplnke kamenný kríž.
Významné rody z Krmeša prispeli k zušľachteniu kaplnky maľbami i k jej
rekonštrukcii, ktorá naposledy prebehla v roku 2002.

Kaplnka Božského Srdca
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Zvonica v Kráľovej sa v dokumentoch spomína už v 18. storočí. Išlo
o drevenú stavbu umiestnenú na brehu Čiernej vody. Zvonica mala dva
zvony, ktoré však boli počas prvej svetovej vojny použité na liatie delových
gúľ. Po roku 1918 si občania Kráľovej postavili murovanú zvonicu s dvomi
novými zvonmi, ktorá bola slávnostne ukončená v roku 1924. Zvonica
prešla kompletnou rekonštrukciou (2007).

Zvonica

7.1.2

turistické atrakcie obce
Vyhliadkové lety v Pilotclube Kráľová ponúkajú
pohľad na obec i blízke okolie z vtáčej perspektívy.
Pre náročnejších záujemcov o lietanie Pilotclub
ponúka možnosť absolvovať letecký kurz so
získaním medzinárodného preukazu súkromného
pilota.

Letisko a Pilotclub

Včelárska paseka – múzeum včelárstva, v katastri
obce Kráľová pri Senci, ponúka, priamo v lone prírody –
celoročnú výstavu umelecky zhotovených včelích úľov
všetkých tvarov a veľkostí. Včelársky skanzen ponúka aj
ubytovacie a stravovacie služby a tiež predaj včelárskych
produktov.

Včelársky skanzen

Kráľovský okruh

Cyklotrasa v Kráľovej pri Senci bola vystavaná
z prostriedkov EÚ po oboch brehoch rieky Čierna voda
k barokovému mostu. Cyklotrasa je určená pre obyvateľov
obce i návštevníkov, ktorí si chcú bezpečne oddýchnuť
alebo zašportovať v srdci obce. V blízkej budúcnosti sa
počíta s predĺžením cyklotrasy po hrádzi Čiernej vody k
termálnym prameňom po Malý Dunaj a s napojením na
Slnečné jazerá v Senci a ďalej smer letisko PilotClub –
Kráľová, včelársky skanzen až do Jelky k drevenému
kolovému mlynu.
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7.1.3

turistické atrakcie a kultúrne pamiatky regiónu

VO VZDIALENOSTI DO 10 KM OD OBCE KRÁĽOVÁ PRI SENCI:
Slnečné jazerá v Senci sú vyhľadávanou letnou turistickou atrakciou so
širokými možnosťami zábavy a relaxu. V areáli Slnečných jazier sa
nachádzajú detské ihriská i letné kino. Hotelové komplexy ponúkajú
možnosť aktívneho strávenia voľného času prostredníctvom výborného
vybavenia pre športy ako sú tenis, squash, bowling, kolky,
biliard, minigolf, šípky, stolný tenis. K dispozícii sú v
ponuke aj masáže, bazény (vírivá masážna vaňa jakuzzi,
bazén s protiprúdom), sauny, posilňovne. V areáli sú i
bohaté možnosti stravovania. Množstvo bufetov a
reštaurácií je pripravených uspokojiť i najnáročnejších
turistov (cca. 8 km).

Senecké jazerá

Aquapark v Senci sa nachádza v letovisku Slnečných jazier v Senci. Poskytuje celoročný
oddych v krásnom prostredí vyhľadávaného letného strediska. Areál ponúka po celý rok
8 bazénov s teplotou vody 28-38ºC a počas letnej sezóny sa ich počet zvyšuje na 13. Súčasťou
areálu je aj saunový svet, niekoľko tobogánov a ihriská (cca. 8 km).

Oáza sibírskeho tigra v Kostolnej pri Dunaji
je atraktívna svojím unikátnym chovom tigra
ussurijského. V Oáze žije približne osemnásť tigrov,
ktoré je možné prezrieť si v zamrežovaných výbehoch
(cca. 5 km).

Jazdecká škola v Hrubej Borši ponúka milovníkom jazdy na koni
samostatne alebo s cvičiteľom, kurzy jazdenia pre začiatočníkov
i pokročilých, taktiež kurz póla a jazdy na poníkoch pre deti. Okolitú prírodu
je možné obdivovať v sedle alebo na koči.
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VO VZDIALENOSTI 11 – 20 KM OD OBCE KRÁĽOVÁ PRI SENCI:
V interiéri kostola Nanebovzatia Panny Márie z 13. storočia v Boldogu sa nachádza
vápencová doska s latinským nápisom z obdobia r. 70 – 138 nášho letopočtu, čo je najstaršia
písomná pamiatka na území Slovenska (cca. 11 km).
Náročnejší turisti iste ocenia výborné podmienky na šport – v obci Bernolákovo sa
nachádza najnáročnejšie golfové ihrisko v Európe. Golf Club je situovaný v historickom areáli
barokového kaštieľa z 18. storočia v atraktívnom prírodnom prostredí (cca. 13 km).
Obec Blatné je známa jaskyňou Panny Márie Lurdskej a taktiež vodnou nádržou
Blatné – Čihákovský mlyn, ktorá je príťažlivá pre milovníkov vodného lyžovania (cca. 14 km).
V Chorvátskom Grobe je k dispozícii jazdecký areál s krytým rehabilitačným bazénom
a golfovou akadémiou (cca. 16 km).
Slovenský Grob je v oblasti cestovného ruchu atraktívny najmä svojou polohou na
úpätí Malých Karpát a taktiež dlhou tradíciou v oblasti výroby výšiviek a paličkovaných čipiek,
ktorá však už v súčasnosti nie je veľmi živá. Návštevníka zaiste osloví aj svojimi
špecialitami – vychýrenými pochúťkami z husaciny a dobrým vínom z tejto oblasti. V blízkosti
Slovenského Grobu sa nachádza Národná prírodná rezervácia Šúr vyznačujúca sa výskytom
vzácnej fauny a flóry v jedinečnom prostredí vzácneho komplexu barinato-slatinného lesa
nazývaného Panónsky háj (cca. 18 km).
Z obce Ivanka pri Dunaji vedie jediná prístupová
cesta k mohyle M. R. Štefánika, ktorý tu zahynul pri leteckej
havárii v roku 1919. (cca. 19 km).
Túto mohylu je potrebné odlišovať od mohyly M. R.
Štefánika na vrchu Bradlo nad obcou Košariská.

Mohyla M. R. Štefánika
V obci Reca sa v 17. storočí zdržiavali exulanti z Čiech a Moravy, ktorí tu postavili po
bitke na Bielej hore husitskú modlitebňu (cca. 14 km).
V blízkosti obce Igram je vodná nádrž Blatné s výbornými podmienkami pre šport
a rybolov (cca. 18 km).
VO VZDIALENOSTI 21 – 30 KM OD OBCE KRÁĽOVÁ PRI SENCI:
Mesto Pezinok – bývalé kráľovské sídlo, dnes hospodárske, kultúrne
a administratívne centrum Malokarpatského regiónu je zaujímavé
obnoveným historickým jadrom s množstvom pamiatok a živými
vinohradníckymi tradíciami.

Mesto Pezinok
V meste sídli Malokarpatské múzeum a Galéria inzitného umenia. Rekreačná oblasť
Pezinská baba je centrom zimnej a letnej rekreácie (cca. 20 km).
Vodný mlyn v obci Jelka z roku 1894 stojí v prekrásnom zákutí
na brehu Malého Dunaja, ktorý vytvára meandrovité koryto
v katastri obce v dĺžke asi 23 km (cca. 22 km).

Vodný mlyn v Jelke
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Vinohradnícka obec pod Malými Karpatmi – Limbach s kostolom ev. a. v.
z 19. storočia a kostolom sv. Teobalda z 15. storočia. Prírodné prostredie je sprístupnené
turistickými a cyklistickými trasami. V blízkosti obce sú prírodné rezervácie Nad Šenkárkou, Zlatá
Studnička, prírodná pamiatka Limbašská vyvieračka a rekreačná oblasť Slnečné údolie (cca. 23
km).

Modra je známe vinárske centrum a s pamiatkovo
chráneným historickým jadrom. Na sklonku svojho
života tu pôsobil národný buditeľ a kodifikátor spisovnej
slovenčiny – Ľudovít Štúr, ktorý je pochovaný na
miestnom cintoríne. Atraktívnymi sú rekreačné oblasti
Harmónia a Piesok s rozhľadňou na Veľkej Homoli
(cca. 24 km).

Námestie v Modre so sochou Ľ. Štúra
Svätý Jur je bývalé kráľovské mesto so zachovaným historickým jadrom.
K najdôležitejším pamätihodnostiam patria zvyšky slovanského osídlenia, zrúcanina hradu Biely
Kameň z 13. storočia, Pálffyovský kaštieľ zo 17. storočia, kostol sv. Juraja z 13. storočia a mestská
citadela. Chránená je prírodná rezervácia Jurské jazero a Národná prírodná rezervácia Šúr (cca. 25
km).
Obec Budmerice je známa kaštieľom z 19. storočia s anglickým parkom. V okolí sú prírodné
rezervácie Alúvium Gidry, Lindava a rybník Hájiček (cca. 26 km).

Kaštieľ v Budmericiach
VO VZDIALENOSTI OD 31 – 50 KM OD OBCE KRÁĽOVÁ PRI SENCI:
Hrad Červený Kameň z 13. storočia (1240) sa vypína nad obcou Častá. Pôvodne
kráľovský hrad z pol. 13. stor., súčasť pohraničného opevnenia západných hraníc Uhorska.
Začiatkom 16. stor. sa stal majetkom rodiny
Thurzovcov a od r. 1535 bol vo vlastníctve rodiny
Fuggerovcov. Koncom 16. storočia prešiel do majetku
rodiny Pálffyovcov, ktorí tu sídlili až do r. 1945. Hrad
bol poškodený počas druhej svetovej vojny, opravné
práce začali v roku 1947. Dnes Národná kultúrna
pamiatka (cca. 34 km).

Hrad Červený kameň
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Prechádzka historickým centrom Mesta Trnava poskytuje možnosť
zoznámiť sa s pozoruhodným architektonickým súborom, ktorá sa tu
formoval niekoľko storočí. Návštevníci si môžu prezrieť mestskú vežu,
radnicu, barokový komplex budovy Trnavskej univerzity a najmä známe
trnavské kostoly, vďaka ktorým dostala Trnava prívlastok Malý Rím
(cca. 39 km).

Trnava – Malý Rím
Historickou pamiatkou obce Jabloňové je kostol sv. Michala zo 16. storočia i zvyšky
sklárskej huty zo 17. storočia. Blízke pohorie Malých Karpát poskytuje možnosti pešej turistiky
(cca. 41 km).
V obci Kuchyňa sa nachádza nielen vojenská základňa, ale i dve vodné nádrže
(cca. 41 km).

7.2

ZARIADENIA A INFRAŠTRUKTÚRA CESTOVNÉHO RUCHU
ANALÝZA SEKUNDÁRNEJ PONUKY

–

Sekundárnu ponuku v cestovnom ruchu tvorí:
-

supraštruktúra cestovného ruchu (ubytovacie a stravovacie zariadenia), ktorú využívajú
prevažne účastníci cestovného ruchu,

-

infraštruktúra cestovného ruchu (turistické informačné kancelárie, cestovné kancelárie,
zmenárne, hraničné priechody...)

-

všeobecná infraštruktúra (športovo-rekreačné zariadenia a aktivity, kultúrno-spoločenské
zariadenia a organizované podujatia, dopravná infraštruktúra…), ktorú využívajú
obyvatelia regiónu i účastníci cestovného ruchu.

7.2.1

Ubytovacie a stravovacie zariadenia v obci

V obci Kráľová pri Senci sa nenachádza ubytovacie zariadenie, ktoré by malo z hľadiska
rozvoja cestovného ruchu relevanciu. V prípade, že do budúcnosti hodlá obec profitovať
z výnosov cestovného ruchu, je potrebné túto skutočnosť zmeniť. Projekt vybudovania
moderného wellness areálu však ráta aj s budovaním hotelového komplexu s dostatočnou
kapacitou lôžok.
V súčasnosti sa najbližšie ubytovacie možnosti sa nachádzajú v 5 km vzdialenom
okresnom meste Senec. Disponujú kapacitou, ktorú udáva nasledujúca tabuľka. Pre porovnanie
uvádzame prehľad tých istých ukazovateľov aj v dvoch ďalších mestách kraja.
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Tabuľka č. 14 - Kapacita ubytovacích zariadení v okrese Senec a mestách kraja (2007)

Okres
Senec
Pezinok
Malacky

V tom lôžka

Počet ubytovacích
zariadení celkom

Počet izieb

Počet
lôžok

stále

príležitostné

37
43
12

681
691
289

1 831
1 685
660

1 464
1 596
645

367
89
15

Zdroj: Štatistický úrad SR

Štatistické ukazovatele o počte návštevníkov Kráľovej pri Senci nie sú známe, nakoľko
údaje sú vyhodnocované len v kontexte celého okresu Senec. Z nasledujúcej tabuľky však vidíme,
že návštevnosť okresu Senec je výrazne vyššia v porovnaní s ďalšími dvomi porovnateľnými
mestami kraja. Tento fakt je spôsobený vysokým vplyvom turistického ruchu v okolí Senca.

Tabuľka č. 15 - Počet návštevníkov okresu Senec a miest kraja (2007)

Okres
Senec
Pezinok
Malacky

7.3

Počet
V tom návštevníci
Počet
návštevníkov
domáci
zahraniční prenocovaní
celkom
76 183
44 766
31 417
153 863
56 492
42 195
14 297
110 974
15 245
7 070
8 175
26 779
Zdroj: Štatistický úrad SR

V tom návštevníci
domáci
78 770
82 678
10 071

zahraniční
75 093
28 296
16 708

REGIÓN PODUNAJSKO AKO SÚČASŤ BRATISLAVSKÉHO KRAJA

Bratislavský kraj vznikol ako prirodzené geograficko –
politické
zoskupenie
Malokarpatského,
Dolnozáhorského
a Podunajského regiónu. Tieto oblasti boli osídľované už v staršej
dobe železnej - archeologický výskum dokladuje taktiež stopy kultúry
slovanského a neskôr i nemeckého a maďarského osídlenia. Z obdobia
stredoveku sa do dnešných čias zachovali románske a gotické
architektonické pamiatky, ako aj sídla uhorských šľachtických rodov.

Znak Bratislavského samosprávneho kraja
V súčasnosti význam týchto regiónov narastá, pretože napriek bezprostrednej blízkosti
hlavného mesta ponúkajú príjemné prostredie pre bývanie v pokojnej vidieckej atmosfére.
Región Podunajsko je však v istej miere unikátny, a to najmä svojimi charakteristickými
prírodnými pomermi, najmä v kontexte Žitného ostrova, ktorý je najväčšou zásobárňou
podzemnej pitnej vody v strednej Európe, ale i bohatstvom povrchovým vôd a tokov. V okolí
rieky Dunaj sa nachádzajú chránené prírodné oblasti s endemitmi fauny i flóry. Vodné dielo
Gabčíkovo a Malý Dunaj sú atraktívne najmä pre milovníkov vodných športov.
Región Podunajsko má čo ponúknuť aj v oblasti jazdeckého, leteckého športu, paraglidingu, golfu
i cykloturistiky – medzinárodná Dunajská cyklocesta je najznámejšou a najvyužívanejšou v Európe.
Vyhľadávaným rekreačným centrom tuzemských i zahraničných návštevníkov sú Slnečné jazerá
v Senci s blízkym aquaparkom.
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Podľa posledných štatistík sa Bratislavský kraj radí na prvé miesto v počte návštevníkov,
dokonca aj pred región Vysokých Tatier. Tento fakt je ovplyvnený nielen jeho výhodnou polohou,
ale najmä sofistikovaným programom podpory cestovného ruchu, kultúry a rozvoja tradičných
ľudových remesiel, zvykov a v neposlednom rade aktívna propagácia kraja formou výstav doma
i v zahraničí.

7.3.1

Regionálne združenie Podunajsko

Regionálne združenie Podunajsko vzniklo 29.11.1991 ako združenie obcí podunajského
regiónu. Prvotným cieľom združenia bolo spoločné zastupovanie záujmov obcí voči štátu,
nadnárodným organizáciám a ostatným subjektom, vzájomná spolupráca a výmena
skúseností v najširšom meradle. Združuje 35 obcí a Mesto Senec.
Región Podunajsko je ohraničený oblasťou na východ od Bratislavy až po hranice
Trnavského kraja na severe (obec Senec) a po Šamorín a Sládkovičovo na východe.
Centrom regiónu je okresné mesto Senec, v obci Rovinka sídli združenie Regiónu Podunajsko.
Hlavná úloha združenia je v súčasnosti koordinácia aktivít obcí pri projektoch, ktoré sú
príliš rozsiahle a náročné na to, aby ich obce zvládli samostatne. Smerom dovnútra (k obciam)
združenie organizuje stretnutia a semináre, kde si starostovia a primátor vymieňajú skúsenosti a
rokujú o spoločných plánoch. Smerom navonok zastupuje združenie obce pri jednaní so ZMOS
(Združenie miest a obcí Slovenska), Vyšším územným celkom a štátnymi orgánmi. Príkladom
projektov, ktoré Podunajsko realizuje v roku 2005 sú výstavba cyklotrasy v rámci Grantovej
schémy rozvoja cestovného ruchu - Komponent 2, projekt č.: SR2002/000.610 -14, výška grantu
22050 € a projekt Partneri v zjednotenej Európe - spolupráca obcí a malých podnikateľov v
slovensko-rakúskom pohraničí, Spoločný fond malých projektov Phare 2002/000- 642.03, výška
grantu 20 997 €. Realizuje tiež projekt Región Podunajsko: Turistická ponuka, na ktorý obdržalo
grant z Ministerstva hospodárstva a Slovenskej agentúry cestovného ruchu. V máji 2005 získalo
dva nové granty. Z programu Interreg Slovensko-Rakúsko na projekt Slovensko-rakúskych
kultúrnych dní a z programu CBC grant na projekt Riešenie problému nelegálnych skládok odpadu
v Podunajsku.

7.4

OBLASTI ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU OBCE KRÁĽOVÁ PRI
SENCI
Obec v oblasti cestovného ruchu návštevníkovi ponúka:
1.

širokú a rôznorodú ponuku produktov cestovného ruchu, ktoré sú cielene zamerané
na celoročnú rekreáciu v oblasti kúpeľníctva a vidiecky cestovný ruch

2.

vysokú kvalitu poskytovaných služieb

3.

jedinečné a zachovalé prírodné prostredie v okolí obce vhodné na pešiu turistiku
spojenú s objavovaním rozmanitostí fauny a flóry špecifickej pre túto oblasť

4.

bohaté kultúrne tradície regiónu (folklór, včelárstvo, vinohradníctvo) a atraktívne
pamätihodnosti.

Kráľov pri Senci – destinácia s výhodnou polohou v bezprostrednej blízkosti diaľničného
spojenia Senec – Bratislava. V obci sa nachádza funkčné malokapacitné letisko s veľkým
potenciálom rozvoja do budúcnosti.
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Produktom cestovného ruchu môže byť i obec ako taká. Bez atraktívnych programov
pre turistov, pokiaľ možno rozložených do celého roka, však zostane len kulisou. Návštevníci
možno prídu za prírodou a kultúrnymi pamiatkami, ale o atraktívnych produktoch, ak nejaké budú
existovať, sa musia dozvedieť prostredníctvom premysleného a adresného marketingu.
Prehľadné a logické riešenie rozvoja cestovného ruchu spočíva v rozdelení na vzájomne
previazané kapacity (zariadenia, materiálno – technická základňa), produkty (zážitky návštevníkov)
a propagáciu. Vo všetkých uvedených oblastiach je v prípade Kráľovej pri Senci veľký priestor na
skvalitňovanie a rozvoj.
Hlavným motorom rozvoja obce sú tri geotermálne vrty, vďaka ktorým sa celá
koncepcia rozvoja obce chce sústrediť na vybudovanie modernej atraktívnej kúpeľnej
obce.
Rozvoj cestovného ruchu v obci si vyžaduje súhru týchto parametrov:
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-

existencia funkčného partnerstva medzi subjektmi, ktoré sa na cestovnom ruchu aktívne
podieľajú (obec a jej orgány, invetori v cestovnom ruchu, obyvatelia obce)

-

zložky, špeciálne vytvorené za účelom podporovať cestovný ruch (turistické informačné
centrum, zmenárne, obchodné prevádzky, stravovacie a ubytovacie zariadenia a pod.)
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8 ANALÝZY SWOT
8.1 INFRAŠTRUKTÚRA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
S – STRENGHT (SILNÉ STRÁNKY)
-

-

-

výhodná poloha v rámci SR, blízkosť
hlavného mesta a európskych metropol
(Viedeň, Budapešť)
vhodné fyzicko-geografické podmienky pre
rozvoj bývania, infraštruktúry, podnikania
a hospodárstva v rámci Bratislavského kraja
stopercentná plynofikácia a elektrifikácia obce
vybudovaná vodovodná sieť
komplexné pokrytie telekomunikačnou
infraštruktúrou
vybudovaná školská a predškolská
infraštruktúra
prebiehajúca revitalizácia obce (úprava
priestranstiev, zelene, parkov)
vybudovaná nová sieť cyklotrás, tzv.
Kráľovský okruh
vyhovujúce životné prostredie napriek tomu,
že obec leží v narušenom prostredí
Bratislavského kraja

W – WEAKNESS (SLABÉ STRÁNKY)
-

O – OPPORTUNITIES (PRÍLEŽITOSTI)
-

využitie potenciálu informačnej
a komunikačnej techniky
využívanie obnoviteľných zdrojov energie
dotácie a nenávratné finančné prostriedky zo
zdrojov EÚ a SR
lokalizácia blízko hlavnej dopravnej tepny,
diaľnice Senec – Bratislava

neexistuje priame železničné spojenie, obec
nemá železničnú stanicu
neexistujúca kanalizačná sieť v obci
obci chýba dom kultúry
v obci chýba bankomat

T – THREATENS (OHROZENIA)
-

možnosť narušenia životného prostredia
v dôsledku očakávanej zvýšenej výstavby
v obci
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8.2 ĽUDSKÉ ZDROJE
S – STRENGHT (SILNÉ STRÁNKY)
-

priaznivé vekové zloženie obyvateľstva
vysoký podiel zamestnanosti v sekundárnom
a terciárnom sektore
homogenita
národností
a náboženských
vyznaní
klesajúca miera nezamestnanosti
výrazný záujem obyvateľov o dianie v obci
a o správu vecí verejných
dobré medziľudské vzťahy

W – WEAKNESS (SLABÉ STRÁNKY)
-

O – OPPORTUNITIES (PRÍLEŽITOSTI)
-

prílev nových obyvateľov do obce, ktorí sa
prisťahujú z miest
podporovanie
sociálnej
politiky
aj
prostredníctvom fondov EÚ a SR
podpora zamestnanosti a vzdelávania
zo
strany štátu

nízka pôrodnosť
zvýšený podiel obyvateľov bez trvalého pobytu
(zníženie podielových daní)
zvyšujúci
sa
počet
obyvateľov
v postproduktívnom veku

T – THREATENS (OHROZENIA)
-

nedostatok finančných prostriedkov
realizáciu zámerov
odliv mladých ľudí za prácou mimo obec

na

8.3 PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR
S – STRENGHT (SILNÉ STRÁNKY)
-

dobrá dostupnosť obce (blízkosť hlavného
mesta)
potenciál rozvoja pracovnej sily
vyrovnaný podiel priemyselnej
a poľnohospodárskej výroby
vhodná sektorová skladba hospodárstva
podnikateľské subjekty zachovávajú tradície
a špecifiká obce a regiónu
relatívne vysoký počet podnikateľských
subjektov v obci

W – WEAKNESS (SLABÉ STRÁNKY)
-

O – OPPORTUNITIES (PRÍLEŽITOSTI)
-
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podnikateľské stimuly zo strany štátu
ešte intenzívnejší rozvoj podnikateľských
aktivít v oblasti cestovného ruchu
zníženie odvodového zaťaženia podnikateľov
a zjednodušenie legislatívy v tejto oblasti

vysoký podiel sebazamestnávania

T – THREATENS (OHROZENIA)
-

slabá podpora malého a stredného podnikania
zo strany štátu
odchod kvalifikovanej pracovnej sily za lepšími
podmienkami do miest
vysoká konkurencia zahraničných výrobcov
a poskytovateľov služieb
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8.4 CESTOVNÝ RUCH A VOĽNÝ ČAS
S – STRENGHT (SILNÉ STRÁNKY)
-

-

-

výnimočné genius loci obce
udržiavanie tradícií a špecifík regiónu a obce
pravidelná
organizácia
kultúrnych
a športových podujatí
kvalitná infraštruktúra v oblasti športu
(futbalový štadión a cyklotrasy) a kultúry
veľké množstvo turistických atrakcií v okolí
(do 30 km)
na relatívne malom území atraktívne krajinné
prostredie s rozmanitosťou prírodných krás
vhodných pre rozvoj cestovného ruchu
Bratislavský kraj má najvyšší podiel
zahraničných
návštevníkov
spomedzi
všetkých regiónov
turistická atraktivita okolia s celoročným
využitím (primárne v lete)
schopný ľudský faktor
hospodársky silný región
aktívna prezentácia obce voči okoliu
obec je členom Regiónu Podunajsko, výrazne
spolupracuje s ostatnými obcami regiónu

W – WEAKNESS (SLABÉ STRÁNKY)
-

-

O – OPPORTUNITIES (PRÍLEŽITOSTI)
-

-

realizácia
podmienok
pre
rozvoj
infraštruktúry v cestovnom ruchu
rast miery zamestnanosti v oblasti služieb
prilákanie nových turistov aj prostredníctvom
organizovania podujatí špecifických pre
dedinské prostredie rozvoj cykloturistiky
a vidieckeho turizmu
vypracovanie marketingovej stratégie rozvoja
cestovného ruchu v obci
organizácia
kultúrnych
podujatí
nadregionálneho významu
lepšie využitie prírodných a kultúrnych
podmienok obce (napr. včelársky skanzen)
účinná propagácia obce a okolia
možnosť čerpať prostriedky z fondov EÚ
a SR
budúce využitie potenciálu termálnych
prameňov na liečebno – rekreačné účely

absencia ubytovacích kapacít
malý počet zariadení cestovného ruchu
(reštaurácie)
nízka miera doplnkových služieb v obci
(chýba turisticko – informačná kancelária,
predaj suvenírov, zmenáreň)
nízka kapacita voľnočasových zariadení
(najmä pre dospelých)
absencia marketingovej stratégie rozvoja
cestovného ruchu
nedostatočne využívané územie na pobyty
dlhodobého charakteru
nedostatočné využívanie vidieka pre rozvoj
vidieckeho turizmu

T – THREATENS (OHROZENIA)
-

-

narušenie pôvodného charakteru obce
nekontrolovaným rozvojom cestovného
ruchu a s tým spojené znečisťovanie krajiny
zánik ľudových tradícii
nedostatok finančných zdrojov obce
príliv nežiadaných skupín obyvateľstva
slabá znalosť destinácie Senec, Kráľová pri
Senci a okolia v zahraničí
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9 VÍZIA A STRATÉGIA ROZVOJA OBCE
Vízia je rámcovou predstavou o tom, ako by mala obec vyzerať do budúcnosti. Má
vyjadrovať nielen želanú, ale zároveň aj zrealizovateľnú predstavu a jednotlivé ciele Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce majú smerovať k jej naplneniu.
Medzi tvorbou strategického plánu a jeho realizáciou je zásadný rozdiel. Príprava plánu je
tvorivým procesom, ktorý vyžaduje zapojenie čo najširšieho okruhu občanov s potrebnými
vedomosťami, skúsenosťami a s rozdielnymi pohľadmi na budúcnosť obce. Na druhej strane,
zaistenie realizácie plánu je úloha pre manažera, ktorá vyžaduje podrobný dohľad nad aktivitami
mnohých jednotlivcov, súkromných aj verejných organizácií. Na tieto účely je potrebné vybrať
menšiu skupinu dobre organizovaných jednotlivcov, ktorí sú odhodlaní realizáciu programu
presadiť a zaistiť.
Strategický plán hospodársko – sociálneho rozvoja obce
Kráľová pri Senci je živým dokumentom. Realizácia musí byť dôsledne
sledovaná a plán musí byť podľa potreby dopĺňaný a upravovaný.
Úlohou zodpovedných bude zabezpečiť aby zámery a ciele zostali
dôveryhodné a relevantné a – zrealizovateľné.

STRATEGICKÝ CIEĽ
Využívajúc jedinečnú polohu obce, ležiacej v krásnom prírodnom prostredí Žitného
ostrova, v objatí Podunajskej pahorkatiny, nadväzujúc na historické, obchodné,
podnikateľské a kultúrne tradície s využitím potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu,
bude Kráľová pri Senci miestom s rovnako dobrými podmienkami pre život i podnikanie
a úrovňou poskytovaných služieb vysoko hodnotnou destináciou cestovného ruchu
národného významu.

9.1

OBLASŤ INFRAŠTRUKTÚRA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

CIEĽ 1:

VYTVORENIE KOMPLEXNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
STIMULUJÚCEJ ROZVOJ OBCE A ZVYŠOVANIE KVALITY
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

PRIORITA 1. 1 - ROZVOJ TECHNICKEJ (DOPRAVNEJ) INFRAŠTRUKTÚRY
OPATRENIE 1. 1. 1
VYBUDOVANIE KANALIZÁCIE
Aktivity

Predinvestičná fáza:
- vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov
- spracovanie architektonickej štúdie
- spracovanie výkres. dokumentácie pre stavebné povolenie
- vydanie stavebného povolenia
- spracovanie realiz. výkresov
- štúdia uskutočniteľnosti
Investičná fáza:

42

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Časový horizont
Realizátor/partner
- Obec Kráľová pri Senci
- Bratislavská vodárenská
spoločnosť
OPATRENIE 1. 1. 2
Aktivity

- získanie zdrojov financovania (predloženie žiadosti
o nenávratnú finančnú pomoc
- výber dodávateľa stavby podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
- realizácia
- kolaudácia stavby
2010 - 2015
Zdroje financovania
- vlastné zdroje, štrukturálne fondy, zdroje
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, príspevky
z Environmentálneho fondu
REKONŠTRUKCIE VYBRANÝCH MIESTNYCH
KOMUNIKÁCIÍ A BUDOVANIE CHODNÍKOV
Predinvestičná fáza:
- vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov
- spracovanie architektonickej štúdie
- spracovanie výkres. dokumentácie pre stavebné povolenie
- vydanie stavebného povolenia
- spracovanie realiz. výkresov
- štúdia uskutočniteľnosti
Investičná fáza:
- získanie zdrojov financovania (predloženie žiadosti
o nenávratnú finančnú pomoc
- výber dodávateľa stavby podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
- realizácia
- kolaudácia stavby

Časový horizont
Realizátor/partner

2010
Zdroje financovania

- Obec Kráľová pri Senci

- štrukturálne fondy EÚ
- vlastné zdroje

OPATRENIE 1. 1. 3

SÚSTAVNE UDRŽOVAŤ VO VYHOVUJÚCOM
STAVE OBJEKTY VO VLASTNÍCTVE OBCE
- pravidelné monitorovanie technického stavu objektov
a budov vo vlastníctve obce (Materská škola, Základná
škola, cintorín, dom smútku...)
- operatívne riešenie akýchkoľvek zistených nedostatkov
priebežne
Zdroje financovania
- vlastné zdroje

Aktivity

Časový horizont
Realizátor/partneri
- Obec Kráľová pri Senci

PRIORITA 1. 2 – ROZVOJ BYTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY
OPATRENIE 1. 2. 1
Aktivity

Časový horizont
Realizátor/partneri
- vlastníci pozemkov
- Obec Kráľová pri Senci

ROZVOJ INDIVIDUÁLNEJ BYTOVEJ VÝSTAVBY
- vyhradenie lokality v katastri obce
- pre stavbu rodinných domov
- zaradenie tejto lokality do územného plánu obce
- vybudovanie potrebnej infraštruktúry pre IBV
priebežne
Zdroje financovania
- zdroje vlastníkov pozemkov, investorov
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PRIORITA 1. 3 - ROZVOJ SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
OPATRENIE 1. 3. 1
Aktivity

VYBUDOVANIE MULTIFUNKČNÉHO CENTRA
VOĽNÉHO ČASU PRE ŠPORT A KULTÚRU
Predinvestičná fáza:
- vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov
- spracovanie architektonickej štúdie
- spracovanie výkres. dokumentácie pre stavebné povolenie
- vydanie stavebného povolenia
- spracovanie realiz. výkresov
- štúdia uskutočniteľnosti
Investičná fáza:
- získanie zdrojov financovania (predloženie žiadosti
o nenávratnú finančnú pomoc
- výber dodávateľa stavby podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
- realizácia
- kolaudácia stavby

Časový horizont
Realizátor/partneri
Obec Kráľová pri Senci

2010 - 2013
Zdroje financovania
- vlastné zdroje obce
- dotácie EÚ (Operačný program Bratislavský kraj)

OPATRENIE 1. 3. 2

ZRIADENIE BANKOMATU V OBCI

Aktivity

-

Časový horizont

výber lokality vhodnej na umiestnenie bankomatu
oslovenie potencionálnych bánk s ponukou
spolupráce
dojednávanie podmienok s bankami
výber najvhodnejšej bankovej inštitúcie
podpis zmluvy
inštalácia bankomatu
uvedenie do prevádzky
2008 – 2009

Realizátor/partneri

Zdroje financovania

- Obec Kráľová pri Senci
- Vybraný bankový ústav

- prostriedky vybranej banky

PRIORITA 1. 4 ZVYŠOVANIE KVALITY
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
OPATRENIE 1. 4. 1
Aktivity
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PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU V OBCI
- popularizácia separovania zberu medzi obyvateľmi obce
(informovanosť prostredníctvom napr. letákov)
- zabezpečiť dostatočný počet nádob na separovaný zber
- zabezpečiť dostatočnú frekvenciu vyprázdňovania nádob
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Časový horizont

priebežne

Realizátor

Zdroje financovania

- Obec Kráľová pri Senci
- firmy zaoberajúce sa vývozom a
zneškodňovaním odpadu
OPATRENIE 1. 4. 2

- vlastné
- Environmentálny fond, Recyklačný fond

Aktivity

ZVYŠOVANIE POVEDOMIA OBČANOV O
EKOLÓGII

Časový horizont
Realizátor/partneri

- informovanie občanov o možnostiach ochrany životného
prostredia
- ekologická výchova v škole a v materskej škole
- využitie činností vykonávaných vo verejnom záujme na
ochranu životného prostredia
- motivovať občanov k udržovaniu poriadku v obci a jej
okolí
priebežne
Zdroje financovania

Obec Kráľová pri Senci

vlastné, Environmentálny fond

9.2

OBLASŤ ĽUDSKÉ ZDROJE

CIEĽ 2:

ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA OBČANOV
PROSTREDNÍCTVOM AKTIVÍT VEDÚCICH K ICH ROZVOJU.

PRIORITA 2. 1 - VZDELÁVANIE A REKVALIFIKÁCIA OBYVATEĽOV PODĽA
POŽIADAVIEK PRACOVNÉHO TRHU A ODSTRÁNENIE NEROVNOSTÍ A
DISKRIMINÁCIE V TEJTO OBLASTI
OPATRENIE 2. 1. 1
Aktivity

Časový horizont
Realizátor/partner

VZDELÁVANIE A ROZVOJ PERSONÁLNYCH
KAPACÍT OcÚ
- zistenie súčasného stavu v otázke vzdelanostnej úrovne
zamestnancov OcÚ
- zabezpečenie možnosti ich vzdelávania sa počas prac.
doby (kurzy, školenia) - poznatky priamo využijú vo svojej
práci
- zabezpečenie možnosti ich vzdelávania sa vo voľnom
čase (napr. jazykové kurzy) - poznatky nepriamo využijú vo
svojej práci
priebežne
Zdroje financovania
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Obec Kráľová pri Senci

- ESF - Fond sociálneho rozvoja,
- vlastné zdroje

PRIORITA 2. 2 - ZLEPŠENIE SLUŽIEB OBČANOM
OPATRENIE 2. 2. 1
Aktivity

Časový horizont
Realizátor/partneri
- Obec Kráľová pri Senci

POSILNENIE KOMUNIKÁCIE MEDZI OBČANMI
A ORGÁNMI SAMOSPRÁVY
- kedykoľvek prijať sťažnosť, kritiku alebo námet v oblasti
zlepšenia činnosti samosprávy alebo chodu obce
- zlepšiť komunikáciu medzi občanmi navzájom, medzi
občanmi a samosprávou a medzi samosprávou a
organizáciami pôsobiacimi v obci
- podporovať občanov v účasti na verejných
zhromaždeniach a zasadnutiach obecného zastupiteľstva
- podporovať občanov v účasti na verejných plebiscitoch
(voľby, referendá)
- zabezpečiť účasť občanov pri vykonávaní aktivít
prospešných pre obec (napr. jarné upratovacie práce)
priebežne
Zdroje financovania
vlastné zdroje

PRIORITA 2. 3 - PODPORA VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT
OPATRENIE 2. 3. 1
Aktivity

Časový horizont
Realizátor/partneri

ROZŠÍRIŤ KAPACITU ŠPORTOVÝCH A
ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ V OBCI
- rozšíriť aktivity záujmových krúžkov aj pre
dospelých
- podľa možností obce a záujmov občanov
priebežne
Zdroje financovania

- Obec Kráľová pri Senci

- vlastné zdroje
- zdroje štátneho rozpočtu

9.3

OBLASŤ CESTOVNÝ RUCH A PODNIKANIE

CIEĽ 3:

ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU PRI SÚČASNOM
ZACHOVANÍ TRADÍCII, ZVYKOV A ŠPECIFÍK OBCE SPOLU
SO ZLEPŠENÍM PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA

PRIORITA 3. 1 – PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA - RAST
KONKURENCIESCHOPNOSTI PRIEMYSLU A SLUŽIEB S VYUŽITÍM
POTENCIÁLU OBCE
OPATRENIE 3. 1. 1
Aktivity
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VYUŽIŤ VRTY TEPLÝCH PRAMEŇOV
A VYBUDOVAŤ REKREAČNÝ AREÁL
S TERMÁLNYM KÚPALISKOM
Predinvestičná fáza:
- vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov
- spracovanie architektonickej štúdie
- spracovanie výkres. dokumentácie pre stavebné povolenie
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- vydanie stavebného povolenia
- spracovanie realiz. výkresov
- štúdia uskutočniteľnosti
Investičná fáza:
- získanie zdrojov financovania (predloženie žiadosti
o nenávratnú finančnú pomoc
- výber dodávateľa stavby podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
- realizácia
- kolaudácia stavby
- obec plánuje na základe tendra výber investora, ktorému
bude areál kúpaliska odpredaný a ktorý vybuduje moderné
wellness centrum a hotelový komplex
Časový horizont
Realizátor/partner
- investor
- Kráľovský termál, a. s. –
spoločnosť, v ktorej má účasť
obec Kráľová pri Senci

2009 - 2011
Zdroje financovania
- zdroje investora

PRIORITA 3. 2 – BUDOVANIE DOBRÉHO MENA OBCE A JEJ PROPAGÁCIA
OPATRENIE 3. 2. 1
Aktivity

Časový horizont

ÚČINNÁ PROPAGÁCIA A MEDIALIZÁCIA OBCE
PROSTREDNÍCTVOM SPOLUPRÁCE NA
NADREGIONÁLNEJ ÚROVNI
- nadväzovanie partnerstiev s obcami a mestami mimo
regiónu, resp. v zahraničí
- uverejňovanie informácií o obci na medzinárodných, resp.
celoslovenských turisticko - informačných portáloch
priebežne

Realizátor/partneri
- Obec Kráľová pri Senci

Zdroje financovania
- vlastné zdroje, program Interreg

OPATRENIE 3. 2. 2

BUDOVANIE „ZNAČKY OBCE“

Aktivity

Časový horizont

- v spolupráci s Regionálnym združením Podunajsko
a odborníkmi v oblasti cestovného ruchu formou
prieskumov a seminárov identifikovať „značku obce“
a ďalej ju rozvíjať na báze vytvárania pozitívnych asociácií
spojených s obcou Kráľová pri Senci
priebežne

Realizátor/partneri
Obec Kráľová pri Senci
Regionálne združenie Podunajsko

Zdroje financovania
- vlastné zdroje obce
- zdroje Regionálneho združenia Podunajsko

47

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PRIORITA 3. 3 - ZACHOVANIE A ROZVOJ TRADÍCIÍ
OPATRENIE 3. 3. 1

Aktivity

Časový horizont
Realizátor/partneri
- Obec Kráľová pri Senci
- organizácie obce zriadené za
týmto účelom
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VIESŤ DETI A MLÁDEŽ K UDRŽOVANIU
ZVYKOV A TRADÍCIÍ OBCE A REGIÓNU A
PODPORA ORGANIZÁCIÍ A PODNIKATEĽOV,
KTORÍ TÝMTO SMEROM ORIENTUJÚ SVOJU
ČINNOSŤ
- učiť deti v materskej a základnej škole poznávať a
rozširovať tradície
- podporovať účasť mládeže na podujatiach ľudovej
kultúry
- podporovať organizácie, ktoré svojou činnosťou
prispievajú k uchovaniu a rozvoju tradícií
priebežne
Zdroje financovania
- vlastné zdroje
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10 STRATEGICKÉ DOKUMENTY
Napriek tomu, že predkladaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Kráľovej
pri Senci nie je pre obec záväzný dokument, na rozdiel od, napr. územného plánu je strategickým
dokumentom, ktorý do značnej miery vykresľuje predstavu o budúcom smerovaní obce.
Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyplýva zo zákona
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky a zo zákona č. 351/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja, kde je vymedzený obsah PHSR.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kráľová pri Senci je vypracovaný na
základe nasledovných strategických dokumentov:

1.

dokumenty na regionálnej úrovni
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Senec

2.

dokumenty na nadregionálnej úrovni
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja
- Regionálna inovačná stratégia Bratislavského samosprávneho kraja
- Koncepcia kultúry a športu Bratislavského samosprávneho kraja
- Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom samosprávnom kraji

3.

dokumenty na národnej úrovni
- Národný strategický referenčný rámec
- Operačné programy
- Národný strategický plán rozvoja vidieka
- Koncepcia rozvoja vidieka
- Strategické usmernenia Spoločenstva
- Národný rozvojový plán
- Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky
- Koncepcia územného rozvoja Slovenska do roku 2010
- Stratégia konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 2010
- Národný environmentálny akčný plán
- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky
- Agenda 21
- Stratégia informatizácie
- Národný plán zamestnanosti
- Lisabonská stratégia pre Slovensko
- Stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013
- Koncepcia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky

Navyše k tomu boli pri spracovaní dokumentu dodržané a rešpektované aj zásady
regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky, a tiež aj princípy regionálnej politiky Európskej
únie podľa nariadení Rady (ES) č. 1083/2004, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.
1260/1999.
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11 ZÁVER
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kráľová pri Senci je strednodobý
programovací dokument s časovým horizontom 9 rokov, ktorý bol vypracovaný ako podporný
nástroj pre stanovenie prioritných rozvojových oblastí, strategických cieľov a aktivít obce.
Dokumentu sa delí na tri základné časti.
Prvá, analytická časť sa venuje podrobnému opisu súčasného, reálneho stavu obce.
V niektorých oblastiach je stručnejšia, v iných obsažnejšia, nakoľko zohľadňuje konkrétne
charakteristiky Kráľovej pri Senci.
Druhá časť, SWOT analýza, podáva prehľad silných a slabých stránok obce, príležitostí
a ohrození, ktoré vyplývajú z jednotlivých oblastí záujmu (infraštruktúra, ľudské zdroje,
podnikateľský sektor a cestovný ruch).
Posledná, tretia časť vychádza zo SWOT analýzy a ponúka víziu rozvoja obce do roku
2017 a stanovenie základných a priorít . Súčasťou strategickej časti je aj akčný plán.
Schválený PHSR obce Kráľová pri Senci je dokumentom, ktorý je stále otvorený novým
veciam v oblasti priorít a aktivít, pretože až prax ukáže, ktoré z nich sú použiteľné v reálnom
živote a ktoré sa môžu, naopak, zrušiť.
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12 PRÍLOHA – VYHODNOTENIE PRIESKUMU
V dňoch 2. – 15. apríla 2008 sa v Obci Kráľová pri Senci uskutočnil hromadný prieskum
verejnej mienky formou dotazníkov distribuovaných do domácností. Dotazník obsahoval
24 otázok, ktorých znenie bolo volené s prihliadnutím na súčasný stav obce. Respondenti mali
možnosť vyjadriť svoj názor prostredníctvom ponúknutých možností, ale taktiež, v niekoľkých
otázkach, vlastnou štylizáciou názoru. Pri niektorých otázkach bolo možné zvoliť len jednu
možnosť odpovede, pri iných viacero možností z ponúknutých.
Medzi občanov bolo rozdelených 650 dotazníkov, čo je približný počet domácností
v obci, vrátane podnikateľských subjektov. Návratnosť dotazníkov bola na úrovni
27, 4 % (178 dotazníkov). Ak berieme do úvahy krátkosť času a nízke vynaložené finančné
náklady na prieskum, možno zhodnotiť, že 27% účasť na prieskume je veľmi priaznivé číslo.

OTÁZKA Č. 1 možností).

POČET ČLENOV DOMÁCNOSTI (výber jednej z ponúknutých 4

Z výsledkov odpovedí na prvú otázku dotazníka jasne vyplýva, že prieskumu sa
zúčastnilo najviac domácností s počtom členov 2 – 4 (68%). Je to pravdepodobne spôsobené
faktom, že v obci sa nachádza najväčší počet práve týchto domácností.

Graf č. 4 -

Počet členov domácnosti

OTÁZKA Č. 2 – KOĽKO ROKOV ŽIJETE V OBCI? (výber jednej z ponúknutých 6
možností)

Výsledky tejto otázky vôbec nedopadli jednoznačne s prevahou jednej možnosti ako
tomu bolo v prípade predchádzajúcej. Napriek tomu, najväčšiu skupinu spomedzi respondentov
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tvoria tí, ktorí sa v obci narodili ( 29%), hneď za nimi nasledujú tí, ktorí v obci žijú menej ako
desať rokov (18%), teda novoprisťahovaní obyvatelia.

Graf č. 5 -

Koľko rokov žijete v obci?

OTÁZKA Č. 3 – VZŤAH K OBCI
Na základe odpovedí na túto otázku vieme diferencovať obyvateľov na rodených
Kráľovčanov, tých, ktorí sa prisťahovali z mesta a tých, ktorí sa prisťahovali z inej obce. Najväčšiu
kategóriu tvoria rodáci z Kráľovej (44 %) a prisťahovalci z mesta (29%). Vo všeobecnosti je
možné povedať, že rodáci majú k obci vrelejší vzťah a tým je ovplyvnený aj ich názor na ňu.
Prisťahovalci bývajú kritickejší, aj keď to nemusí v každom prípade platiť univerzálne.

Graf č. 6 -

Vzťah k obci

OTÁZKA Č. 4 – POSTOJ K OBCI
Postoj k obci charakterizuje respondenta z hľadiska vnímania obce, v ktorej žije. Je
dôležité, či obec berie len ako miesto svojho bydliska, alebo je s ňou spätý aj iným putom, napr.
prostredníctvom svojich predkov a pod. Aj tento aspekt totiž ovplyvňuje názor občana a do istej
miery vplýva aj na vzbudenie pocitu akejsi zviazanosti s obcou.
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Graf č. 7 -

Postoj k obci

OTÁZKA Č. 5 – PODĽA VÁŠHO NÁZORU BY SA OBEC MALA ORIENTOVAŤ NA
OBLASTI (výber max. 3 z ponúknutých 10 možností)
Z ponúknutých možností si respondenti mohli vybrať 3 oblasti, na ktoré by obec mala
v budúcnosti orientovať ak hodlá zabezpečiť svoj rozvoj. Názory opýtaných na orientáciu obce
demonštruje nasledujúci graf.
Graf č. 8 -
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Orientácia obce na oblasti
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OTÁZKA Č. 6. NAJVÄČŠIE NEDOSTATKY OBCE VIDÍTE V OBLASTIACH (výber
max. 3 z 8 ponúkaných možností)
Z ponúknutých možností si opýtaní vyberali 3 oblasti, ktoré považujú podľa svojho
názoru za nedostatkové. Výsledok je pomerne nejednoznačný, za najväčší nedostatok obce bola
vyhodnotená oblasť služieb avšak len veľmi tesne napr. pred vzdelávaním, kultúrou a športom
alebo pred technickou infraštruktúrou.
Graf č. 9 -

Najväčšie nedostatky obce

OTÁZKA Č. 7 – NA ŽIVOTE V OBCI NAJVIAC OCEŇUJEM (určenie max. 3
skutočností bez ponúkaných možností)

Táto otázka smerovala k vyšpecifikovaniu oblastí, s ktorými sú obyvatelia spokojní,
pričom bolo ponechané na respondentovi, ako štylizuje svoju odpoveď. Graf obsahuje prehľad
najčastejších odpovedí.
V menšej miere občania na živote v obci oceňujú taktiež:
-

blízkosť a dobrú dostupnosť obce pri dochádzaní do Bratislavy

-

ústretovosť pána starostu

-

rozvoj obce v poslednom čase

-

možnosť darovania krvi

-

obec mi vytvára domov

-

cyklotrasu

-

krásnu prírodu v okolí
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Graf č. 10 -

Na živote v obci najviac oceňujem

OTÁZKA Č. 8 – NA ŽIVOTE V OBCI MI NAJVIAC PREKÁŽA (určenie max. 3
skutočností bez ponúkaných možností)

Ôsma otázka bola volená ako protiklad k otázke č. 7. Cieľom bolo zistiť, čo občanom na
obci prekáža, pričom štylizácia odpovedí bola ponechaná na respondentovi. Podľa výsledkov je
jasné, že niektoré oblasti, napr. medziľudské vzťahy sa vyskytujú ako v odpovediach na otázku č.
7, tak v otázke č. 8. Je to spôsobené rozdielnym pohľadom ľudí, čo jednému prekáža, to druhý
oceňuje. Graf zohľadňuje len najčastejšie zaznamenané odpovede.
V menšom meradle však dotazník ponúkol aj tieto názory občanov na to, čo im na obci
prekáža:
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-

preferovanie centra obce pred perifériami

-

zle riešený prejazd kamiónov cez obec, vysoká rýchlosť áut

-

nevychovaná mládež a benevolentný prístup rodičov k svojim deťom

-

nevyhovujúce úradné hodiny pošty

-

málo voľnočasových aktivít pre mladých ľudí a deti

-

uprednostňovania činnosti futbalového klubu pred ostatnými športmi

-

zlé umiestnenie zastávok autobusu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Graf č. 11 -

Na živote v obci mi prekáža

OTÁZKA Č. 9 – MÔJ NÁVRH NA RIEŠENIE JE (určenie ľubovoľného množstva
návrhov bez ponúkaných možností)
Z hľadiska úspešnosti, resp. percenta odpovedí sa táto otázka ocitla na poslednom mieste
(aspoň jeden návrh na riešenie situácie dalo len 17 % opýtaných). Dôvodom je buď skutočnosť, že
ľudia síce vedia prezentovať, s čím nie sú spokojní, napriek tomu im robí problém navrhnúť
konštruktívne riešenia. Druhá možnosť pramení z nedostatku času pri vypĺňaní dotazníka kedy
respondent nedisponoval dostatočným množstvom času na vypisovanie a dal prednosť otázkam,
v ktorých postačovalo vybranú možnosť označiť.
Výsledky tohto prieskumu nie je potrebné demonštrovať graficky. Nasledujúci prehľad
udáva možnosti riešenia, ktoré občania ponúkli, pričom poradie návrhov nie je relevantné, resp.
návrhy boli zoradené podľa chronologického postupu vyhodnocovania dotazníkov.
Návrhy na riešenie:
-

inštalácia retardérov na cesty za cieľom spomalenia dopravy v záujme bezpečnosti,
zaviesť max. povolenú rýchlosť 40 km/hod v celej obci

-

osveta medzi obyvateľmi (v oblasti triedenia odpadu, participácie na veciach verejných
a pod.)

-

zákaz vjazdu do obce pre kamióny
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-

zriadenie obecnej polície a kamerového systému s cieľom zníženia kriminality,
vandalizmu a zlepšenia susedských a medziľudských vzťahov v obci. Zlepšiť spoluprácu
s Policajným zborom SR.

-

zvýšiť a zefektívniť čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie

-

zlepšenie spolupráce s orgánmi okresu a VÚC

-

zavedenie bezdrôtového pripojenia na internet prostredníctvom wi – fi rozhrania

-

podporovať aj iné športy, nielen futbalový klub

-

predĺžiť úradné hodiny pošty

-

zaviesť viac prieskumov verejnej mienky, avšak adresnejších, viac orientovaných len na
určitú problémovú oblasť

-

zakázať predaj alkoholu v obci, resp. zakázať aspoň jeho konzumáciu na verejnosti

-

využívať nezamestnaných občanov na upratovanie prostredníctvom aktivačných prác

-

efektívnejšie a rýchlejšie riešiť sťažnosti obyvateľov

OTÁZKA Č. 10 – ČO VÁM V OBCI NAJVIAC CHÝBA? (určenie max. 3 skutočností bez
ponúkaných možností)
Odpovede na túto otázku boli v niektorých prípadoch totožné s odpoveďami na otázku
č. 8. Napriek tomu dokázali opýtaní jasne špecifikovať svoje názory. Trend, menšie množstvo
odpovedí na otázky, pri ktorých treba svoj postoj štylizovať a nielen vyberať z ponúknutých
možností sa však prejavil aj v tomto prípade.
Graf zobrazuje desať najčastejších odpovedí na položenú otázku.

Graf č. 12 -

Čo Vám v obci najviac chýba?

OTÁZKA Č. 11 – KTORÝ Z NASLEDOVANÝCH PRVKOV TECHNICKEJ
INFRAŠTRUKTÚRY JE POTREBNÉ V OBCI ROZŠÍRIŤ, ZREKONŠTRUOVAŤ
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ALEBO VYBUDOVAŤ? (určenie max. 3 skutočností zo štyroch ponúkaných
s možnosťou formulácie vlastného prvku)
Otázka sa zamerala na tri najdôležitejšie prvky technickej infraštruktúry, ktoré by bolo
potrebné v obci vybudovať, resp. rozšíriť. Porovnateľne dopadli prvé dva prvky infraštruktúry,
kanalizácia a dom kultúry. V možnosti „iné“ respondenti vyšpecifikovali ďalšie tri prvky, ktoré boli
zaradené aj do grafického zobrazenia.

Graf č. 13 -

Ktorý prvok infraštruktúry treba vybudovať alebo zrekonštruovať?

12 4 9 0
kanalizácia
121

dom kultúry
telekomunikácie

133

detské ihrisko
kúpalisko

OTÁZKA Č. 12 – PODĽA VÁŠHO NÁZORU JE STAV KOMUNIKÁCIÍ V OBCI ...
(výber jednej možnosti zo štyroch ponúkaných s možnosťou formulácie vlastného názoru)
Tento prieskum dopadol jednoznačne v prospech druhej z ponúkaných možností. Mohlo
to byť spôsobené nerozhodnosťou opýtaných, ktorí sa priklonili ku kompromisnej odpovedi,
ktorá nie je ani pozitívna, ani výlučne negatívna.
Respondenti nevyužili možnosť štylizovať vlastný názor a všetci si len vyberali
z ponúkaných možností.

Graf č. 14 -

Stav komunikácií v obci
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OTÁZKA Č. 13 – DOPRAVNÉ SPOJENIE S OKOLITÝMI OBCAMI VÁM... (možnosť
výberu jednej z ponúkaných dvoch možností)
Z hľadiska polohy a dostupnosti má obec Kráľová pri Senci jednoznačne výhodnú
pozíciu, avšak otázka bola smerovaná najmä na vyjadrenie spokojnosti, resp. nespokojnosti
občanov s možnosťami dopravného spojenia s okolitými obcami a mestami. Pomerne vysoký
počet, 8 percent opýtaných neodpovedalo najmä z dôvodu, že objektívne situáciu nevedia posúdiť,
keďže využívajú ako prostriedok prepravy osobné auto.

Graf č. 15 - Dopravné spojenie s okolitými obcami

OTÁZKA Č. 14 – CHÝBAJÚ VÁM V OBCI SLUŽBY SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI?
(možnosť výberu jednej z ponúkaných dvoch možností)
Sociálna starostlivosť a služby s ňou spojené sú otázkou, ktorá trápi najmä starších,
chorých, resp. inak sociálne odkázaných občanov. Práve oni boli cieľovou skupinou tohto
prieskumu. Z grafického vyjadrenia vidíme, že 33 % opýtaných označilo služby sociálnej
starostlivosti ako nedostatočné, čo je veľmi vysoké číslo keď vezmeme do úvahy vekovú štruktúru
obyvateľstva obce a taktiež nastúpený trend vývoja demografickej krivky.

Graf č. 16 -
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Chýbajú Vám služby sociálnej starostlivosti?

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

18
59
áno
nie
neodpovedalo

101

OTÁZKA Č. 15 – Z HĽADISKA ROZŠÍRENIA BYTOVEJ VÝSTAVBY BY STE
PREFEROVALI... (možnosť výberu jednej zo štyroch ponúkaných možností)

Dôležitým problémom súčasnosti je riešenie bytovej otázky a to najmä mladých rodín,
ktoré pociťujú potrebu osamostatniť sa. Predpokladaným výsledkom odpovedí na túto otázku
mala byť výrazná prevaha odpovedí, ktoré by požadovali budovanie nájomných domov. Vidíme
však, že respondenti najviac hlasovali za prípravu lokalít pre IBV. Súvisí to pravdepodobne
s vidieckym charakterom osídlenia v ktorom sa preferuje bývanie v rodinných domoch a taktiež
s vyššou ekonomickou silou obyvateľstva Bratislavského kraja v porovnaní s ostatnými časťami
Slovenska.

Graf č. 17 -

Spôsoby rozšírenia bytovej výstavby
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OTÁZKA Č. 16 – AKÁ JEPODĽA VÁS SITUÁCIA V CESTOVNOM RUCHU
V OBLASTI ZARIADENÍ? (možnosť výberu jednej z ponúkaných piatich možností, pri
poslednej je potrebné štylizovať vlastný názor)

Kvalita zariadení cestovného ruchu je dôležitým predpokladom pre rozvoj tohto odvetvia
hospodárstva. Obec Kráľová pri Senci nedisponuje ubytovacími, len stravovacími kapacitami
v tejto oblasti. Túto skutočnosť potvrdil aj prieskum – až 26% opýtaných sa počet zariadení
cestovného ruchu zdá malý a úroveň poskytovaných služieb nízka. Takmer štvrtina opýtaných
usudzuje, že zariadení je málo, avšak ich kvalita je primeraná.

Graf č. 18 - Situácia v cestovnom ruchu v oblasti zariadení
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OTÁZKA Č. 17 – AKÁ JE PODĽA VÁS SITUÁCIA V CESTOVNOM RUCHU
V OBLASTI NÁVŠTEVNOSTI? (možnosť výberu jednej z piatich ponúkaných možností)
Výsledok tohto prieskumu dopadol absolútne jednoznačne– 60 % opýtaných sa
domnieva, že v obci cestovný ruch neexistuje.
Asi 22 % respondentov si myslí, že obec má čo ponúknuť a napriek tomu ju navštívi málo
turistov. Súčasťou tejto možnosti odpovede bolo aj vyšpecifikovanie konkrétneho prvku, ktorý
obec môže ponúknuť návštevníkom. Podľa respondentov ide najmä o barokovo – secesný most,
cyklotrasu, včelársky skanzen a pod.

Graf č. 19 - Situácia v cestovnom ruchu v oblasti návštevnosti
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OTÁZKA Č. 18 – AKÝM SPÔSOBOM BY SA MALA PODĽA VÁS REALIZOVAŤ
PROPAGÁCIA OBCE V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU? (výber jednej z troch
ponúkaných možností )
Graf č. 20 -

Spôsob realizácie propagácie v cestovnom ruchu

OTÁZKA Č. 19 – AKÝM SPÔSOBOM
BY MAL PODĽA VÁŠHO NÁZORU
ZASAHOVAŤ CESTOVNÝ RUCH A JEHO ROZVOJ DO ŽIVOTA OBCE? (výber
jednej zo štyroch ponúkaných možností )
Graf č. 21 -
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Spôsob zasahovania cestovného ruchu do života obce
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OTÁZKA Č. 20 – SÚHLASÍTE S PLÁNOVANÝM PROJEKTOM, KTORÝ SÚVISÍ
S VYUŽITÍM TROCH TERMÁLNYCH VRTOV A S TÝM SPOJENÉ VÝZNAMNÉ
POSILNENIE VÝZNAMU CESTOVNÉHO RUCHU V OBCI? (výber jednej zo štyroch
ponúkaných možností )

Obec Kráľová pri Senci v blízkej budúcnosti hodlá intenzívne rozvíjať cestovný ruch
a budovať potrebnú infraštruktúru. Práve z toho dôvodu je dôležitý názor občanov na túto
iniciatívu keďže sa bezprostredne týka prostredia, v ktorom žijú. So strategickým cieľom
vybudovania wellness areálu a termálneho kúpaliska v obci bezvýhradne súhlasí 57 % a súhlasí
37 %. Občania sú teda tejto myšlienke naklonení zrejme z ekonomických
dôvodov – predpokladajú, že s rozvojom cestovného ruchu vzrastie aj životná úroveň v obci.

Graf č. 22 - Súhlasíte s využitím termálnych vrtov?

OTÁZKA Č. 21 – AKO VNÍMATE VZŤAHY A VÄZBY S INÝMI OBCAMI, ČI UŽ
V BLÍZKOM OKOLÍ ALEBO V RÁMCI SR? (výber jednej zo štyroch ponúkaných
možností )
V súčasnej globalizovanej Európe panuje trend nadväzovania vzťahov a väzieb nielen
medzi štátmi, ale aj medzi mestami a obcami. Kráľová pri Senci nie je výnimkou. Napriek tomu sa
až 47 % opýtaných vyjadrilo, že vlastnú obec vnímajú samostatne bez akýchkoľvek zväzkov s inou
obcou. Takmer tretina respondentov má však opačný názor - treba budovať a rozširovať vzťahy
s okolitými obcami.
Budovanie partnerstiev či už v národnom alebo medzinárodnom kontexte je prospešné
pre všetky zúčastnené strany – dochádza k výmene skúseností, rozvíjajú sa kultúrne hodnoty
a nadväzujú nové priateľské vzťahy.
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Graf č. 23 - Ako vnímate vzťahy s inými obcami?

OTÁZKA Č. 22 – ČO SI MYSLÍTE O CELKOVOM VZHĽADE NAŠEJ OBCE? (výber
jednej z troch ponúkaných možností )
Obec je priestorom pre život, prácu i oddych svojich obyvateľov. Práve oni sú preto
osobami najpovolanejšími aby zhodnotili celkový stav svojho životného priestoru. Nasledujúci
graf vyhodnocuje názory opýtaných na celkový vzhľad obce Kráľová pri Senci.

Graf č. 24 -
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Čo si myslíte o celkovom vzhľade našej obce?
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OTÁZKA Č. 23 – ZAPOJILI BY STE SA DO SEPAROVANÉHO ZBERU
KOMUNÁLNEHO ODPADU? (výber jednej zo štyroch ponúkaných možností )
S otázkou životného prostredia a vzhľadu obce úzko súvisí systém zberu
a zneškodňovania komunálneho odpadu.
V dôsledku negatívnych ekologických zmien
spôsobených nevyváženým využívaním prírody a neracionálnym nakladaním s odpadom je
v súčasnosti viac než potrebné pristupovať k recyklácii a triedeniu odpadu veľmi zodpovedne.
Občania, účastníci dotazníkového prieskumu v Kráľovej pri Senci sa správajú ekologicky
vysoko hodnotne. Len 5% sa k otázke separovaného zberu postavilo negatívne alebo neutrálne
(neodpovedali).

Graf č. 25 -

Zapojili by ste sa do separovaného zberu komunálneho odpadu?

OTÁZKA Č. 24 – ZAUJÍMATE SA O SPOLOČENSKÉ DIANIE V OBCI?
PARTICIPUJETE NA JEJ ROZVOJI? (výber jednej z troch ponúkaných možností )
Dôležitým kritériom určenia demokratickej spoločnosti je miera participácie občanov na
správe vecí verejných. Vonkoncom nejde len o účasť na celoštátnych alebo obecných plebiscitoch
či zhromaždeniach. Aktívna účasť si vyžaduje celostný záujem o dianie v obci v spoločenskej,
kultúrnej, ekonomickej, náboženskej a politickej oblasti. Občan potrebuje cítiť, že je pre obec
prínosom, že aj jeho názor je dôležitý, že dokáže veci ovplyvniť. Väčšina opýtaných (57%)
považuje mieru svojej účasti len za čiastočnú. Tretina respondentov sa o dianie v obci zaujíma a aj
participuje na jej rozvoji.

Graf č. 26 - Zaujímate sa o spoločenské dianie v obci? Participujete na jej rozvoji?
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