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Slávnostné pietne stretnutie pri pamätníku SNP,
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Program Otta Weitera
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Do obce začiatkom decembra opäť zavítal Mikuláš.

Pri vstupe na Obecný úrad bol umiestnený prístroj na
poskytnutie prvej pomoci v prípade srdcovej nevoľnosti.

19. december (sobota)
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Tohtoročný maratón úloh
a predsavzatí je pre nás cieľom
Začal sa nový rok s elegantným a zaujímavým číslom 2020. A ako každý začiatok, aj začiatok roka je časom nových
plánov a predsavzatí. Mojím osobným
predsavzatím na tento rok, ak mi to zdravie dovolí, je úspešne odbehnúť maratón.
Pomaly trénujem a určite pohyb na čerstvom vzduchu mi pomôže zvládať i pomyselný maratón úloh a predsavzatí, ktoré stoja v tomto roku aj pred našou obcou.
Verím, že usilovnou prácou sa nám to spoločne podarí.
Jedným z nosných plánov pre tento rok je projekt kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Prebiehajú dokončovacie práce na projektovej dokumentácii a na rozpočte.
Pripravujeme podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Taktiež pokračujeme vo vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov k dotknutým pozemkom.
Ambicióznym a novým projektom je tiež prístavba
budovy základnej školy, na ktorú máme vydané už právoplatné stavebné povolenie. Súčasťou prístavby bude okrem
výstavby nových učební aj rozšírenie školskej jedálne a ich
prepojenie s existujúcou budovou školy. Zároveň pripravujeme projekt novej telocvične, ktorá bude nevyhnutnosťou,
vzhľadom na kapacitu a zlepšenie kvality pohybu žiakov
základnej školy, ale aj pre športové vyžitie našich spoluobčanov. Tiež plánujeme v tomto roku dokončiť nadstavbu
materskej školy. V súvislosti s tým, budeme musieť dočasne umiestniť jednu triedu materskej školy do obecného klubu, pravdepodobne v mesiacoch apríl – jún, a teda
v uvedenom období nebude možné využívať obecný klub
pre potreby verejnosti.
Budova obecného klubu tiež ešte len čaká na svoju
rekonštrukciu a modernizáciu. Nie je v najlepšom technickom stave, ale je už poslednou nezrekonštruovanou
obecnou budovou. Jej rekonštrukciu spomalila nutnosť
predchádzajúceho vysporiadania vlastníckych vzťahov pozemkov pri nej. Verím, že sa nám podarí v krátkom čase
doriešiť aj túto otázku. Dlhodobý projekt revitalizácie kúpaliska bude vzhľadom k neúspechu jesenného verejného
obstarávania, pokračovať novou cestou. Dôjde k rozdeleniu nehnuteľností medzi súkromného akcionára a obec.
Následne uvidíme, aké riešenia obec nájde, aby naplnila
svoje predsavzatia ponúknuť občanom adekvátny, polyfunkčný relaxačno-oddychový areál.
Priebežne realizujeme aj menšie, ale nemenej dôležité
projekty na zlepšenie kvality života v našej obci. Intenzívne pracujeme na zavedení kamerového systému, od ktorého očakávame zvýšenie bezpečnosti v obci. Pokračujeme
v budovaní chodníkov, ako aj v rekonštrukcii budovy zdravotného strediska v časti všeobecného lekára pre dospelých a zubára. Rekonštrukcia by mala začať koncom júna
a bude trvať asi tri týždne.
Začiatok roka býva aj časom na zhodnotenie uplynulého
obdobia. Rok 2019 bol prvým rokom aktuálneho volebného obdobia. Máme za sebou kus práce a veľa úspešne uskutočnených plánov. Koncom augusta sa nám podarilo vybudovať workoutové ihrisko pri toku Čiernej vody, ktoré sa
stretlo s úspechom. Mnoho občanov ho pravidelne využíva.

1

Kráľovské zvesti 3-4/2019

Bezpečnosti žiakov má pomôcť nový
prechod pre chodcov pri základnej
škole, ktorý je vybavený aj výstražnou
svetelnou signalizáciou s detektorom
pohybu chodcov.
Súčasťou života obce sú miestne
organizácie, základná škola a materská škola. Rád by som vyzdvihol
výbornú spoluprácu obce a miestnych organizácií pri organizovaní
kultúrnych a športových akcií v našej
obci. Rovnako žiaci základnej školy úspešne reprezentujú našu obec
a ich výsledky sú aj výsledkom práce
učiteľského zboru pod vedením pani
riaditeľky Mgr. Dariny Deákovej ako
aj kolektívu materskej školy, na čele
s pani riaditeľkou Veronikou Tóthovou. Tešíme sa a ďakujeme im za ich
láskavú a trpezlivú výchovu našich
detí.

Ďakujem aj všetkým poslancom
za konštruktívny prístup a podporu,
ako aj zamestnancom obecného úradu za ich zodpovednú prácu.
Veľkou pomocou rozvoju našej
obce sú občania a spoločnosti, ktorí podporujú miestne organizácie aj
obecné akcie. Chvályhodnou iniciatívou bol dar obci, ktorý by mal pomáhať pri záchrane ľudských životov. Je
ním defibrilátor, umiestnený na budove obecného úradu. Iniciátorom tohto
daru bol pán Tomáš Salay a pridali
sa k nemu páni Dušan Stanislav ml.,
Martin Kubovčák, Alexander Herič
a ja. V rámci tejto iniciatívy prebehlo aj školenie pre občanov našej obce
a pre členov dobrovoľného hasičského zboru, ktorého školiteľkou bola
pani Mgr. Mária Mlynarčíková, PhD.
Krokom k priblíženiu služieb k ob-

čanom a veríme že aj k ich skvalitneniu, je vystúpenie obce zo spoločného
stavebného úradu Senec. Znamená to
teda, že obec už spravuje stavebný úrad
ako samostatný orgán. Nemenej pozitívnou informáciou je aj to, že napriek
zmenám v rozpočtových pravidlách,
obec Kráľová pri Senci v roku 2020 zachovala nezmenené sadzby miestnych
daní a poplatkov. Zároveň obec prechádza na elektronickú komunikáciu
s fyzickými aj s právnickými osobami.
Aj tieto malé kroky možno pomôžu
naplniť to, k čomu by nás mohol tento
okrúhly rok priviesť – k úcte a ústretovej komunikácii.
Milí čitatelia, všetkým prajem
pokojný a úspešný rok 2020, plný tolerancie a najmä mnohých krásnych
chvíľ s vašimi najbližšími.

JUDr. Dušan Šebok

Rezbár Juraj Mertuš,
tvorca krásy duše človeka a prírody
Miroslav Daniš

D

unajská Lužná je z hľadiska
významu umeleckých pamiatok známa predovšetkým
soškou sediacej madony z hruškového dreva, ktorá pochádza pravdepodobne zo zaalpskej talianskej oblasti a jej vek sa odhaduje na viac ako
700 rokov. Túto sochu Blahoslavenej
panny Márie už oddávna uctievali
ako zázračnú, uzdravujúcu a pomá-
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hajúcu. Vyslúžila si pomenovanie
Madona Žitného ostrova a každý rok
v prvú nedeľu po sviatku Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta) sa
k nej konajú púte. Neďaleko od farského Kostola sv. Bartolomeja, kde
je drevená plastika madony umiestnená, sa nachádza neveľký parčík,
v ktorom vás privíta zopár drevených
plastík, výtvorov umeleckej práce

a rezbárskeho umenia, vytesaného
do dreva. Pod holým nebom umiestnená rezbárska galéria vás privedie
priamo ku dverám rodinného domu
umeleckého rezbára, Juraja Mertuša, ktorý je jej tvorcom v snahe ponúkať ľuďom každodenný pohľad
na umenie, ktoré človeka zveľaďuje
a dvíha jeho morálne hodnoty do
výšav dobra a pokory. V roku 2001
zhotovil v plote svojho rodinného
domu malú kaplnku, kde umiestnil
svoju sošku Sedembolestnej Panny
Márie. O rok neskôr začal za pomoci obce a svojich priateľov - rezbárov
budovať galériu v parku. Jednotlivé
vystavené diela sú výtvormi, ktoré
sa rodili počas medzinárodných rezbárskych sympózií. Od roku 2002
sa ich zúčastnil veľký počet nielen
renomovaných umelcov ale i mladí
začínajúci autori. Mnohé z výtvorov týchto sympózií môžete uvidieť
v Rezbárskej galérii v Parku. Rezbárske sympóziá sú vždy spestrené kultúrno-spoločenským programom,
vystúpeniami spevákov, hercov, spisovateľov a básnikov, osobných priateľov Juraja Mertuša. Nie nadarmo
sa o Jurajovi Mertušovi Milan Rúfus

S úctou Váš Juraj

Juraj Mertuš pochádza z Gočova
(okres Rožňava) a narodil sa v roku
1963. Po maturite na Strednej
umelecko-priemyselnej škole v Košiciach, odbor fotografia (1983),
pokračoval v štúdiu na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského
v odbore etnografia. Vysokoškolské štúdiá ukončil v roku 1989.
Potom pracoval v Slovenskom národnom múzeu v Martine a neskôr
v Pamiatkovom ústave v Bratislave.
Vyrezávať začal v polovici sedemdesiatych rokov a od roku 1993 sa
venuje výlučne rezbárstvu.
O jeho rezbársko-umeleckej práci sa
naslovovzatá odborníčka PhDr. Alena Piatrová vyjadrila nasledovne:
Jeho diela sú naozaj živé a po vzore
ich autora láskavé, pretože, ako sám
vraví, «do svojej tvorby môžeme vložiť len to, čo v sebe nosíme». Modlitba
v dreve ukrytá, bola prvá myšlienka,
ktorá mi napadla, keď som si prezerala rezbárske práce Juraja Mertuša.
Jeho sochy sú ako ikona – Slovo a Obraz súčasne. Cez svoje sochy nás Juraj
Mertuš odkazuje na bohaté dedičstvo

Osobnosti

vyjadril, že rozumie duši dreva. Po
mojej návšteve u majstra rezbára by
som dodal, že i duši človeka.
Už prvého Medzinárodné rezbárskeho sympózia v roku 2002 sa zúčastnil aj básnik a kňaz, františkán
Svetloslav Veigl, ktorý od tej chvíle
až do svojej smrti v roku 2010 ostal s Jurajom Mertušom bytostne
spojený prostredníctvom umeleckej
a osobnostnej komunikácie. Ešte
rok pred smrťou Svetloslava Veigla,
5. marca 2009 Juraj Mertuš Svetloslavovi Veiglovi napísal:
..Som rád, že Vás moje ilustrácie potešili. Konečne sa mi podarilo doplniť
k ďalším vaším pekným básňam niekoľko fotografií mojich sošiek. Dúfam,
že Vám urobia radosť, prípadne s nimi
potešíte svojich priateľov. Verím, že do
Veľkej noci sa mi podarí poslať ešte zopár ďalších. Momentálne pracujem na
druhej časti Triptychu: Betlehem (Narodenie Pána Ježiša podľa Evanjelia
sv. Lukáša). Keď ju dokončím, pošlem
Vám fotografie obidvoch častí. Doma
sa držíme, aj keď deti občas prechorejú. Želám Vám veľa pevného zdravia
a vyprosujem plnosť Božích milostí.

Stretnutie rezbára Juraja Mertuša s básnikom a kňazom Svetloslavom Veiglom (2009)

Duchovná komunikácia Svetloslava Veigla a Juraja Mertuša po
desiatich rokoch symbolicky ožila
a priniesla nám všetkým obrovský
dar v podobe Betlehemu, ktorý pre
našu obec vyhotovil Juraj Mertuš.
Sochu otca Veigla umiestnil rezbár do Betlehemu. Narodil sa Ježiš
Kristus a v tento deň, 24. decembra
sa narodil aj Svetloslav Veigl. Ru-

kresťanského umenia, ktorému, vďaka
kontaktu so Slovom, dáva umelec originálny výtvarný rukopis. Spája realitu
zmyslovú a nadzmyslovú, ktorú snáď
najsilnejšie vyjadruje umelcov prístup
k tajomstvu bolesti, kríža. Jeho dielo
hovorí o harmónii sveta materiálneho
a duchovného, ponúka drámu hľadania, ale i radosť z nachádzania a prostú krásu.
V tvorbe Juraja Mertuša dominujú
ľudové, rozprávkové i sakrálne témy.
V jeho rezbárskej predstavivosti sa
môžete stretnúť s Jankom Hraškom,
Vodníkom, Pinocchiom, či Guliverom. Môžete precítiť materstvo,
stretnutie Ježiša s matkou, tryptych
Ukrižovanie Pána, františkánsku pokoru, uvidieť kríž do „Okna sveta“.
Vďaka iniciatíve starostu obce
JUDr. Dušana Šeboka a finančnej
podpore Bratislavského samosprávneho kraja sa od Vianoc roku 2019
budú i naši občania môcť tešiť a obdivovať umelecké majstrovstvo Juraja Mertuša, zhmotnené v Kráľovskom Betleheme a prijímať ho aj ako
duchovné posolstvo tých, ktorí sú
s nami mimo čas a priestor.

kami umeleckého rezbára sa k nám
opäť prihovára a bude prihovárať
Svetloslav Veigl ako posol Božieho
slova nenútene a mimovoľne, vždy
keď to budeme potrebovať a keď
budeme chcieť pocítiť jeho neskonalú lásku k Bohu a človečenstvu.
Zázračná sila viery sa nás opäť dotkla prostredníctvom umenia Juraja Mertuša.

Zo sochárskej tvorby Juraja Mertuša,
sv. František z Assisi
Literatúra
Katolícke noviny, 9. apríla 2014
Galéria Dunajská Lužná a medzinárodné rezbárske sympózium. Tlačený leták. Dunajská
Lužná 2019.
Archív S. Veigla. Súkromná pozostalosť.
Internetová stránka: www.mertus.sk
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Rozhovor s Alojzom Koišom
Človek by mal mať v živote zásady,
ktorými by sa mal riadiť a napĺňať ich.
Pána Alojza Koiša v našej obci poznáme najmä z rokov 2002 až 2018, kedy
zastával post starostu obce (20022014) a poslanca obecného zastupiteľstva (2014-2018). Bolo to obdobie
v ktorom spolu s poslancami OZ pomohol obci nielen v usmerňovaní jej
každodenného života ale priniesol
do jej rozvoja niektoré nové pohľady a zaslúžil sa najmä o jej kultúrnu
tvárnosť. V Kráľovej pri Senci sa narodil a po celý život je s ňou spojený putom intímneho vzťahu, aký sa
u človeka vytvára ak žije a pôsobí
v svojom rodisku – v mieste kde žili
jeho rodičia, narodili sa jeho deti, ktoré sa domov vracajú v kruhu novej
generácie vnúčat. V tvárnosti našej
obce sa počas jeho starostovania snáď
najviac prejavili také osobitosti jeho
života, ako práca s umením a umeleckými remeslami. Je to jeho zásluha,
že naša obec a občania dnes už veľmi
intenzívne vnímajú svoje historické
a prírodné jedinečnosti cez pamiatky, sochy, prírodné zákutia a miesta,
ktoré nás formovali a sú nám vlastné.
Je dobré, že v tejto tradícií upevňovania vlastnej histórie, tradícií a prírodných krás pokračuje aj jeho nástupca
a súčasný pán starosta. Dnes už môže
byť pán Alojz Koiš spokojne zahĺbený do vlastných životných súradníc
uprostred rodiny a svojich známych.
Jeho záujem o obec však naďalej pretrváva. Veľmi pozorne vníma jej chod,
jej napredovanie a rád sa porozpráva
o veciach nielen rodinných ale i verejných. Sme radi, že nám poskytol tento
rozhovor, v ktorom ho môžeme predstaviť v širšom rodinnom ale i pracovnom priezore, ktorý dopĺňa mozaiku života našej obce. Na moju prvú
otázku, aké sú a po celý život boli jeho
životné zásady mi odpovedal krátko,
ale výstižne: „Žime čestne, pracujme
poctivo a pomáhajme slabším.“

čom Juliane a Jozefovi Koišovi. Vyrastal som v rodine spolu s ďalšími
tromi súrodencami (už nebohí). Môj
otec mal stolársku dielňu na nábytkársku a stavebnú výrobu. Zamestnával ako živnostník 9 -10 zamestnancov, ktorí u neho nielen pracovali ale
sa u neho vyučili remeslu. Poväčšine
to boli naši občania. Základnú školu, prvých päť tried, som navštevoval v Kráľovej a ďalšie tri triedy som
absolvoval v Senci (v obci bolo len 5
tried). Nakoľko vôňa dreva mi učarovala už v otcovej dielni, ako 14 ročný som nastúpil do špecializovaného
drevárskeho učilišťa v Spišskej Novej
Vsi. Po získaní výučného listu som
v roku 1957 získal umiestenku pracovať v Združení umeleckých remesiel
v reštaurátorskom ateliéri slohového
nábytku v Bratislave. Nakoľko drevársky odbor ma vyslovene zaujímal,
tak som sa usiloval túto oblasť vedomostne si rozšíriť, čo sa mi podarilo
na Strednej priemyselnej škole Drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Ukončil
som ju vo výtvarnom odbore pre nábytkovú tvorbu. Po tomto úspešnom
štúdiu som nastúpil už do novozriadenej organizácie na Slovensku, do
Ústredia umeleckých remesiel v Bratislave, kde som pracoval na úseku
prípravy výroby. Zriaďovateľom bolo
Povereníctvo školstva a kultúry a neskoršie Ministerstvo kultúry SR.
Základnú vojenskú službu som
absolvoval v rokoch 1962 – 64 vo Vojenskom útvare v Českých Budějoviciach, ktorú som ukončil v hodnosti
čatár. Šťastným momentom môjho
života sa stal
2. október 1965, kedy som sa oženil
s Máriou, rodenou Krebsovou z Ro-

Priblížte nám pán Koiš vaše curriculum vitae, ktoré je zaujímavé nielen
ako rodinné podhubie Vášho života,
ale pomáha dokresľovať a vystavať aj
celý rodokmeň, ktorého sme súčasťou.
Moje rodisko je Kráľová pri Senci
a narodil som sa 19. júna 1941 rodi-
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Alojz Koiš počas štúdií v Spišskej Novej
Vsi

hožníka, s ktorou sme si založili rodinu.
Máme dvoch synov, štyri vnúčatá a sme
na nich patrične hrdí. Z vnúčat tri už
ukončili vysokoškolské štúdiá, každé
má už životného partnera s vlastným
bývaním a najmladšia z nich je ešte
žiačka ZŠ. Žijeme v dvojgeneračnom
rodinnom dome s manželkou a s rodinou mladšieho syna. Vrátim sa však
ešte k mojej kariérnej dráhe, ktorá po
návrate z vojenskej služby pokračovala
v Umeleckých remeslách, ktorým som
sa upísal na ďalších 38 rokov s krátkym
prerušením v rokoch 1968–73, kedy
otvorili pridruženú výrobu na Štátnom
majetku v Senci, kde som pracoval vo
funkcii vedúceho drevovýroby. Uvedený podnik pracoval pre firmu Umelecké remeslá Bratislava.
Postupne, po nadobudnutí praxe
a absolvovaní rôznych odborných
seminárov som začal pracovať na
rôznych vedúcich pozíciách počnúc
vedúcim výroby, cez výrobno-technického námestníka až po funkciu
námestníka generálneho riaditeľa
a výkonného predsedu dozornej rady
akciovej spoločnosti. To sa už Umelecké remeslá stali súkromnou firmou Umenie a Remeslá a.s.
Ako by ste mohli v krátkosti predstaviť
Umelecké remeslá, o ktorých vieme,
že za nimi stála obrovská umelecká
a reštaurátorská práca v najrôznejších
odvetviach umeleckého remesla a rôznych umeleckých činností.

Po takejto bohatej riadiacej skúsenosti
v prostredí umeleckých remesiel však
prišla do Vášho života nová pracovná výzva – postaviť sa na čelo obce
a pomôcť jej v napredovaní. Čo Vám
teda takáto zmena priniesla a s akými
výzvami a úskaliami ste sa museli popasovať?
Tak ako čas rýchlo beží každému
z nás, tak aj mňa táto situácia, najmä
v prvom momente, keď som sa dostal po komunálnych voľbách v roku
2002 na čelo obce, vo veku 61 rokov,

Osobnosti

Ústredie umeleckých remesiel v Bratislave malo celoslovenskú pôsobnosť
a v činnosti zabezpečovala 21 odborných profesií. Zhotovovali umelecké
diela výtvarného, úžitkového, dekoratívneho a stavebného umenia v oblasti dreva, kovu, štuku, kameňa, povrchových úprav, textílií, zlatníctva,
skla a reštaurovania.
Počas môjho pôsobenia v danom
časovom slede bolo realizovaných
veľa významných umelecko-remeselných prác a sochárskych diel, ale
aj reštaurátorských na pamiatkovo
chránených a historický významných
objektoch, ktoré dodnes zdobia celé
Slovensko. Boli to napríklad interiéry
pre reprezentačné vládne budovy,
divadlá, banky ale aj interiérové zariadenia pre naše zastupiteľské úrady
v zahraničí za bývalého Československa do roku 1989 a po rozdelení aj
pre Slovenskú republiku. Z exteriérovej práce to boli napríklad kamenné
a bronzové sochy a súsošia. Tvorcami
výtvarných návrhov, alebo modelov
boli väčšinou poprední akademickí
sochári, výtvarní umelci a architekti
zo Slovenska a zahraničia.

Alojz Koiš s manželkou a vnúčatami

na post starostu prekvapila. Je to
významný a zodpovedný post, veď
zabezpečiť kvalitné služby pre občanov, zabezpečiť jej rozvoj tak, aby
občan pocítil, že vedenie obce pre
jeho život vytvorí dobré a bezpečné
prostredie na bývanie, spolužitie, je
neľahká úloha. Osobitnou kapitolou
pri riadení obce bola a je materská
a základná škola, starostlivosť o starých a bezvládnych spoluobčanov,
kde obec zohráva významnú úlohu
a je jej daná zo zákona o obecnom
zriadení. Udržanie Zdravotného
strediska v obci, či Dobrovoľného
hasičského zboru a ďalších spoločenských organizácií musí byť vždy
prioritou dobrého starostu a poslaneckého zboru, čo sa napokon naplnilo aj počas môjho starostovania.
Takáto úloha je určite neľahká aj

Výsledok reštaurátorskej práce na hrade Rabenstain

z hľadiska povahy a rozdielnosti pohľadu občana.
Pre mňa, keďže som pracoval
v podnikateľskom prostredí na viacerých pozíciách, určite to nebolo
niečo až tak mimoriadne. Bolo si len
treba dobre naštudovať patričné zákony a pracovať podľa nich s určitým
citom. V podnikaní je táto činnosť
pri väčších firmách iná a náročnejšia.
Hlavne preto, že financie pre obec sú
prideľované zo štátnej kasy a výberu
daní od občanov, prípadne z dotácií
a od sponzorov. Podnikateľský sektor si však finančné prostriedky musí
náročne vyrobiť, alebo nadobudnúť
dobrým obchodom.
Vaše skúsenosti v podnikateľskej ale
aj vo verejnej správe sú bohaté, čo Vás
najviac zaujalo v týchto činnostiach?
Keď som sa rozhodoval niečo vykonať v podnikateľskej sfére, alebo
vo verejnej správe, tak po určitých
skúsenostiach ma život naučil a dospel som k názoru, že práca sa nedá
vykonávať len polovične. Ak beriem
za prácu plácu, musím ju vykonať čo
najlepšie a zodpovedne nielen pre zamestnávateľa, ale aj pre vlastnú spokojnosť. Takýto postoj potom môže
človeka posunúť aj v pocite sebarealizácie, kariéry, ale aj finančného
úžitku.
Tohto som sa držal po celý život,
vštepovali to do mňa i moji rodičia
a teraz môžem konštatovať, že to boli
zásady, vďaka ktorým sa mi po celý
život darilo, a dopracoval som sa

5

Kráľovské zvesti 3-4/2019

k výsledkom, ktoré sú a boli užitočné
pre mňa, rodinu a našu spoločnosť.
Určite, ak sa pri hodnotení obzriem
do rokov aktívneho života, vždy sa
mi vynorí myšlienka na určité okamihy, na akcie, ktoré sme realizovali
v jednotlivých obdobiach na Slovensku a v zahraničí.
Určite by sa dali menovať stovky objektov, ktoré sa aj vďaka Vašej práce
stali ozdobou slovenskej architektúry
a umeleckých objektov. Svedčia o tom
i mnohé ocenenia a vyznamenania od
významných slovenských i zahraničných inštitúcií.
Z tých najvýznamnejších objektov,
na ktorých som sa podieľal na technickom a organizačnom zabezpečení
interiérov a exteriérov boli obnovené divadlá v Bratislave: Národné divadlo, Hviezdoslavove divadlo, Nová
Scéna, Štátne divadlo v Košiciach,
alebo novo postavené divadlo v Nitre, Prešove či Komárne. Bolo to aj
interiérové zariadenie do Bratislavského hradu, Prezidentského paláca,
Úradu vlády SR, pre Dom Umenia
v Piešťanoch a ďalšie. Čo sa týka zahraničných interiérov spomínam si
hlavne na tie, kde som osobne dozeral na celý priebeh a realizáciu prác.
Napríklad pre zastupiteľské úrady vo
Viedni, v Moskve, v Ríme, v Aténach,
v Sofii. Bol som investorom v Kazani, v Odese a pri interiéroch Spoločenského domu Jadrového výskumu
Dubna v Rusku. Táto práca bola samozrejme spojená s množstvom služobných ciest do všetkých tých miest
po celej Európe.
Zabezpečoval a vykonával som
i garanta výstav, na ktorých sa prezentovali umelecko-remeselné výrobky
a predmety úžitkového a výtvarného
umenia od popredných slovenských
a českých výtvarníkov v mestách Havana na Kube, Vilnius v Litve, Jerevan
v Arménsku, Alma-Ata v Kazachstane. Táto prezentácia bola realizovaná
na úrovni Ministerstiev kultúry jednotlivých krajín v rámci kultúrnych
dohôd.
Skúsenosti z takto bohatej práce ste
potom mohli uplatniť aj pri práci na
poste starostu obce.
Vo verejnej správe som sa ako starosta obce, mimo iných povinností
voči občanom, ktoré boli uložené
zákonom, snažil využiť moje pred-
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chádzajúce skúsenosti pri získavaní
finančných prostriedkov pre obec na
obnovu národných kultúrnych pamiatok a ich odborné zreštaurovanie.
V úzkej spolupráci s Ministerstvom
kultúry SR a farským spoločenstvom
sa nám podarilo obnoviť a reštaurovať Kostol sv. Jána Krstiteľa. Obnova secesno - barokového mosta
bola ocenená cenou- architektonická
pamiatka roka na Slovensku. Bola
zreštaurovaná socha sv. Jána Nepomuckého a obecná zvonica.
Ďalšie financie boli získané z fondov EU a zo štátnej kasy na výstavbu
chodníkov, parkov, ihrísk, cyklistických ciest, výstavby nového mosta
– lávky, ako aj na obnovu obecných
budov, napríklad základnej a materskej školy. Pri tom všetkom sa
v spolupráci so spoločenskými organizáciami darilo aj na poli kultúrnom aj športovom. Otvorili sme
tradíciu obecných dní pod značkou
„Kráľovské slávnosti“, ďalej Adventu, spojeného s príchodom Mikuláša,
športových podujatí ako sú rybárske,
bežecké, či cyklistické preteky. To sú
tie bohaté skúsenosti, ktoré človeka
a mňa osobne v živote tešia. Že aj
mojím prispením sa zvýšila kultúrna
a športová činnosť v obci a vytvorilo
sa krajšie prostredie pre náš život.
Vízia o vybudovaní a obnove prevádzky Kráľovského termálu sa odkladá do ďalšieho obdobia, nakoľko
pre náš Bratislavský región nebola vypísaná výzva na čerpanie Eurofondov

na takýto projekt a prípadní záujemcovia ako investori zatiaľ neprišli so
serióznymi ponukami. Pozemky boli
vykúpené a scelené do plochy 5,5 ha.
Termálny vrt s 52 ° C vodou bol prevŕtaný a jeho výdatnosť je 13/ l za sekundu. Pozemky sú začlenené v územnom
pláne obce pre rekreáciu a šport. Celé
moje úsilie teda spočívalo najmä na vysporiadaní pozemkov od bývalých, už
nežijúcich majiteľov a ich mimoriadne
rozvetvených dedičov, ako aj tých, ktorí
žijú v zahraničí. Takto pripravený areál
teda v krátkej budúcnosti môže obci
slúžiť k účelu na ktorom sa dohodne
a poskytne obyvateľom jeho bohatstvo
termálnych vôd.
Na záver my pán Koiš dovoľte otázku:
Aký je teda Váš recept na život a optimistické myslenie?
Mať dobré zázemie v rodine, dobre
usporiadané rodinné vzťahy. Uvedomiť si, že ak sa Vám bude dobre dariť, budete ochotný pomáhať aj iným.
Nezaťažovať myseľ zbytočnosťami,
pozitívne myslieť a prenášať takéto
myslenie aj na druhých bez zbytočného hľadania nedostatkov a chýb.
Zdá sa, že dnes už prestáva byť módnym žiť čestne, pracovať poctivo
a pomáhať slabším. Ja sa tohto kréda držím. Vráťme sa k tejto zásade
a možno nám bude všetkým o niečo
veselšie a budeme sa na svet pozerať
optimistickejšie.
Rozhovor pripravil Miroslav Daniš

Obec Jánovce zakladali Kráľovčania
História

Miroslav Daniš
Už od čias stredoveku chotárne
územie obce Jánovce vlastnila cirkev. Spočiatku bolo
územie v držbe budínskych mníšok
a neskôr patril bratislavskému mníšskemu
rádu Klarisiek. V 16. storočí narástol
v Uhorsku vplyv rodu Pálffyovcov,
ktorí stáli na strane Habsburgovcov
a ich vplyv rástol najmä vďaka vojnám s Turkami. Sobáš Mikuláša Pálffyho s dcérou najbohatšieho európskeho obchodníka Fuggera (obchodoval z meďou a podieľal sa na ťažbe
zlata a striebra v Uhorsku) bol začiatkom nielen ekonomickej prosperity
Pálffyovcov, ale aj politického a mocenského vplyvu v Uhorsku.
Mikuláš Pálffy vyženil nielen
hrad Červený kameň ale Pálffyovci
začali postupne skupovať veľkú časť
pozemkového fondu bratislavskej
župy. V 16. storočí sa stali aj majiteľmi chotára obce Jánovce ( vrátane
chotárnych území Kráľovej, Krmeša
a celého radu ďalších pozemkov po
západnom Slovensku – stalo sa základom pezinsko-kráľovského majetku, či bojnického panstva a územne
im patril takmer celý Žitný ostrov).
V 17. storočí v chotári obce Jánovce
Pálffyovci založili malý majer. Názov
Jánosház získal už v 17. storočí pravdepodobne po najvýznamnejšom
predstaviteľovi mladšej línie Pálffyovcov, Jánovi IV. Pálffym (1663-1751),
ktorý bol majiteľom a hlavným iniciátorom prestavby kaštieľa v Kráľovej
na samom začiatku 18. storočia (okolo rokov 1712-15). K založeniu obce
prišlo v roku 1792. To už bol majiteľ

Pečať Jánoviec z konca 19. storočia

jánovského chotára rok po smrti (Ján
Leopold Pálffy 1725-1791, bol synom
Mikuláša VII. Pálffyho /1699-1761/,
vnukom Jána IV. Pálffyho). Iniciátorkou založenia obce Jánovce bola
manželka zomrelého Jána Leopolda,
Gabriela de Coloredo, ktorá darovala
územie Jánoviec svojmu synovi Jánovi (1773-1821) a podľa neho založenú obec aj pomenovala. Ten zomrel
bez potomkov a tak majetky neskôr
prešli na jeho brata Františka Pálffyho (1780-1852). Až prostredníctvom
Františka napokon zdedil Jánovce
Františkov syn Ján Pálffy, ktorý je
nám tak dôverne známy ako posledný majiteľ kaštieľa v Kráľovej a v Bojniciach (1829-1908). Pretože mal len
sestru Gabrielu, po jeho smrti mladšia vetva Pálffyovcom nakoniec vymrela a majetok dedili Andrássyovci
(Gabriela bola vydatá za Emanuela
Andrassyho).
Pre obec Jánovce bol v roku 1795
vyhotovený katastrálny plán na ktorom krásne vidieť, že obec bola dielom grófskej rodiny. Gabriela Coloredo spolu so synom tu dali postaviť
16 domov ako symetrickú radovú zástavbu jednej ulice, do ktorej osídlili
15 rodín zo susedných obcí Kráľová
a Krmeš. Šestnásty dom slúžil pre
pastiera panského stáda. Tieto rodiny
tu pracovali na zemepanskom grófskom majetku ako chovatelia dobytka a poľnohospodárski sluhovia, ktorí obrábali panský veľkostatok. Boli
to rodiny Mateja Churu, Jána Múčku,
Jozefa Lendela, Pavla Honzu, Mateja
Vidru, Michala Konečného, Martina
Čermáka, Štefana Kolečkára, Michala Tótha, Pavla Šimoniča st., Gregora
Doláka, Gregora Čermáka, Michala
Keveždu, Jána Pudmerického. Richtárom novej poddanskej obce sa stal
Michal Tóth.
Názov obce Jánovce sa v prameňoch okrem pomenovania Jánosháza
do roku 1863 vyskytuje aj v spojení Jánosháza vel Apatza Körmösd,
teda chotárne územie, ktoré dakedy
spadalo pod majetkové spravovanie
mníšskeho rádu v rámci cirkevného
majetku Bratislavskej kapituly. Podľa hospodárskych záznamov z tohto
obdobia ako poddanská obec museli Jánovce pre panstvo odpracovať
ročne spolu 1935 dní. Ročne museli

Mapa katastra Jánoviec z roku 1795

platiť 15 florénov a prispievať do kuchyne v kráľovskom kaštieli ročne 30
kohútov, 60 kurčiat, 270 vajec a 75
jahniat. Zároveň museli odvádzal deviatok z úrody. Obec Jánovce dostala
pri svojom založení aj obecný znak
(címer), ktorý používala ako obecnú
pečať. Na pečatidle sú vyobrazené tri
pšeničné klasy, previazané stuhou
a do nich je zasunutý kosák. Na okraji pečate bol v preklade uvedený text:
Matúšova zem obec Jánovce. Uvedená symbolika je i na súčasnom erbe
obce. O úzkom prepojení našich obcí
dodnes svedčí poľná cesta, ktorá prechádza chotárom našej obci hneď pri
prvej zákrute za Kráľovou v smere do
Hrubej Borši. Priamočiara, približne
3 km dlhá poľná cesta Vás privedie
priamo na okraj obce Jánovce. Prejdite sa ňou a pocítite historické svedectvo a jej historický význam.
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Výstava ovocia a zeleniny
Dňa 14.9.2019 sa v našej obci konala
na Sigotke už po druhýkrát Výstava
ovocia a zeleniny. Pestovatelia z našej obce, ale aj z okolia, vystavovali
zaslúžené plody práce zo svojich
záhrad. Opäť sme mohli obdivovať
zvláštnosti rôznych druhov ovocia
a zeleniny (napr. strom granátového
jablka). Na podujatie prijal pozvanie
aj prof. Ing. Ivan Hričovský, ktorého
prednáška O starostlivosti o záhradu,
ale i odpovede na množstvo otázok,
boli prínosné pre všetkých zúčastnených záhradkárov. Novinkou tohtoročnej výstavy bola súťaž pre zúčastnených vystavovateľov, ktorej víťazov
vyberala a ocenila komisia v zložení:
prof. Ing. Ivan Hričovský - čestný
predseda Slovenského zväzu záhradkárov na Slovensku, Linda Mačajová
– Zeleninárska s.r.o., Jarmila Koišová – predsedníčka miestneho spolku
ČK, Dpt. Bohumír Brettschneider –
pestovateľ. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Víťazom kategórie Naj zelenina sa stal Patrik Blaho. Kategóriu
Naj ovocie vyhrala rodina Gräczerová. Naj pestovateľom (najviac vystavených exemplárov) sa stal Ladislav
Farkaš a Cenu prof. Hričovského získala rodina Rusnáková.
V Súťaži o najdlhšiu jablkovú
šupku zvíťazila p. Blahová, ktorá prekonala minuloročný rekord svojho
manžela o 5 cm. Šupka, ktorú svedomite odmerali členky Červeného
kríža mala 196 cm. Súčasťou podu-

Vyhodnotenie súťažných kategórií, počas výstavy ovocia a zeleniny

jatia bolo aj tzv. Jablkové hodovanie,
za ktoré patrí poďakovanie najmä
šikovným a hlavne ochotným mamičkám detí z materskej a základnej
školy, ako i členkám Červeného kríža, ktoré pripravili na Jablkové hodovanie bohatú ponuku sladkých, ale
i slaných dobrôt z jabĺk.
Najpočetnejšími účastníkmi boli
deti, ktoré na výstave privítali zeleninoví maskoti a venovali sa im aj
pri rôznych súťažiach, ako skladanie
jablkového puzzle, hádanky o ovocí
a zelenine, či beh pre jablko.

Pre všetkých účastníkov výstavy
bol zabezpečený zadarmo pitný režim
– káva (Rodičovské združenie pri ZŠ),
jablková šťava (p. Galovičová), burčiak (OÚ) a melóny pre deti od rodiny
Mačajovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri
organizovaní výstavy, blahoželáme
víťazom a pestovateľom prajeme veľa
úspechov pri zbere novej úrody.
Už teraz Vás pozývame na 3. ročník výstavy, spojenej s ďalšími pripravovanými novinkami.
Mgr. Miroslava Hincová

Úspechy chovateľov poštových holubov
Tohtoročná preteková sezóna bola
veľmi náročná vzhľadom na klimatické zmeny, ktoré vplývajú na počasie. Ako ukazujú posledné roky, podmienky na preteky budú čoraz ťažšie
a nepredvídateľnejšie.
V roku 2019 sme podľa pretekového plánu absolvovali 19 pretekov
so starými holubmi a 5 pretekov
s mladými. Súťažnú sezónu sme začali 28. apríla a ukončili koncom
septembra (29.9). Holuby pretekali v kategóriách na krátke trate (od
150 do 300 km), stredné trate (od
300 do 400 km), dlhé trate (od 500
do 600 km) a super dlhé trate (nad
750 km). Tento rok sme mali naj-
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dlhší pretek z belgického Bruselu, čo
bolo vyše 1000 km. Jeden z pretekov
na super dlhé trate sme práve kvôli extrémnym teplotám (cez 35 °C)
museli presunúť na neskorší termín.
Chovatelia nášho klubu aj v tomto
roku dosiahli vynikajúce výsledky.
V bodovacom hodnotení v rámci
bratislavského oblastného združenia
chovateľov poštových holubov sme
obsadili všetky tri prvé miesta. Na 1.
mieste skončil Tibor Kvál, druhý bol
Ladislav Füle a na tretej priečke sa
umiestnil Igor Šillo. Také isté poradie
bolo i v rámci majstrovstiev klubu
v Kráľovej a v pretekoch s mladými
holubmi zvíťazil Igor Šillo, druhý bol

Tibor Kvál a tretí Viliam Jankó. Výborné výsledky dosiahli naši členovia
i v rámci celoslovenského hodnotenia v kategórii výkon roka, kde holubica Tibora Kvála sa umiestnila na
piatom a holub Igora Šilla na deviatom mieste. V rámci celého Slovenska v kategórii na krátke trate holubica (č. SK-2016-0107-1294-A) Tibora
Kvála obsadila prvé miesto.
Okrem súťaží sa v mesiacoch november - december zúčastňujeme aj
oblastných výstav, kde prezentujeme
našich najlepších holubov. Z týchto
výstav sa najlepší kvalifikujú na celoštátnu výstavu, ktorá bude 10.1.
2020 v Trenčíne. Našu organizáciu

24. augusta 2019 sa konal piaty ročník súťaže vo varení gulášu. Na Sigotke bolo už od rána rušno, keď tu
ako prví začali variť nesúťažný guláš
páni Maťo Čapla a Alexander Herič,
za čo im patrí veľká vďaka.
Do súťaže sa prihlásilo 13 mužstiev. Doteraz je to najvyšší počet
zúčastnených, čo napovedá, že záujem o podujatie rastie a zdá sa, že
sa stalo už obľúbenou spoločenskou
udalosťou v našej obci. Sprievodnou
akciou súťaže bola jazda v konskom
sedle na brehu Čiernej vody, vedomostné súťaže a súťaže v zručnosti,
organizované Miestnym spolkom
Červeného kríža. Pre deti bol k dispozícii nafukovací skákací hrad
a šmykľavka. Akciu moderoval pán
Maroš Salaj a o hudobnú produkciu počas celej súťaže, ako i večernú
diskotéku sa staral DJ JOKY.
Navarené súťažné guláše hodnotila porota v zložení: Mária Slováková, Oľga Čaplová, Hana Sláviková,
Beáta Podolská, Anton Vrbovský
a Branislav Ragas.
Víťazom sa napokon stal tzv. Kamarátsky guláš z diviaka (mužstvo
z Kostolnej pri Dunaji, na snímke).
Na druhom mieste sa umiestnil
divinovo-hovädzí guláš (tzv. The
Doctor) mužstva pod vedením pána
Vladimíra Doktoríka a na treťom
miestne skončil divinovo-hovädzí
guláš pána Jozefa Bognára. Víťazi

podujatia boli odmenení peknými
vecnými cenami. Najväčšou odmenou pre všetkých účastníkov súťaže
však určite bol veľký záujem o chutné guláše.
Poďakovanie za organizáciu
podujatia patrí aj pracovníkom

Významné ocenenia holubárov

na tejto výstave budú reprezentovať
tri holuby Tibora Kvála, dva holuby
Igora Šilla a jeden Ladislava Füleho.

Zimné obdobie je obdobím starostlivosti o chov, selekcie, preliečenia a kondičnej prípravy. Holuby pri-

Život okolo nás

Súťaž vo varení gulášu

Obecného úradu našej obce, Kráľovskej pekárni pána Stanislava,
Kráľovskému bufetu, pani Andrejke Stanislavovej, členom Miestneho
spolku Červeného kríža a celému
teamu ľudí v bufetoch.
Marián Bobrík ml.

pravujeme na novú súťažnú sezónu
tak, aby boli čo najlepšie pripravené
súťažiť o popredné priečky.
Tento rok nám okrem radostných chvíľ z výborných výsledkov
priniesol aj veľmi smutné chvíle,
keď naše rady v rámci jedného roka
opustili dvaja naši členovia, výborní chovatelia, ale i výnimoční ľudia
a kamaráti – Jozef Karácsony a Dušan Repčík, ktorý bol zakladajúcim
členom klubu v Kráľovej pri Senci,
dlhoročným funkcionárom OZ Bratislava a Slovenského zväzu CHPH.
Na poslednej rozlúčke sme na ich
počesť vypustili poštové holuby,
ktoré im naposledy symbolicky zamávali. I takto sme chceli vzdať hold
ich práci.
Viliam Jankó
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Kráľovská slávnosť plná zábavy
Tohtoročné obecné dni sa uskutočnili v dňoch 6. až 8. septembra
a program podujatí bol naozaj bohatý a pestrý. Slávnostné otvorenie
podujatia sa konalo 7. septembra
v popoludňajších hodinách slávnostným príhovorom starostu obce
a odovzdaním významných obecných ocenení: Uznanie za zásluhy
o rozvoj obce Kráľová pri Senci,
ktorými bude obec každoročne
oceňovať osobnosti a organizácie,
ktoré sa významnou mierou zaslúžili o všestranný rozvoj našej obce.
V tomto roku ho získali pán Vojtech
Dolinský, bývalý dlhoročný starosta
obce a Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Kráľovej pri Senci, pri príležitosti 70. výročia založenia MS SČK a za mimoriadne aktivity v prospech obyvateľov našej obce.
Piatkový večerný program bol
zasvätený najmä mladšej generácii
v rámci ktorého bolo vyvrcholením
programu vystúpenie populárnej slovenskej kapely INEKAFE.
V sobotu sa v doobedňajších hodinách konali športovo-oddychové podujatia, stolnotenisový turnaj
o pohár starostu obce a súťaž mladých hasičov. Poobedný blok programov bol venovaný najmä deťom
(Show deťom a divadlo Materinky)
a v hlavnom večernom programe sa
od šiestej predstavili na pódiu speváci v rámci show Otta Weitera ako Eva
Máziková, Jadranka, Silvia a Peter
Klimentoví, Andrea Fischer a Robo
Kazík. Osviežením programu bolo
premiérové vystúpenie hudobnej
skupiny z Kráľovej. Od desiatej zabával publikum Kmeťo band a záver
programu patril diskotéke DJ TUSOM.
Nedeľné poobedie spríjemnili
návštevníkom podujatia opäť detské programy, vystúpenie Old school brothers a skupiny ABBA stars.
Počas celej slávnosti si mohli hostia
užiť jazdu seneckým vláčikom a deti
mohli skákať v gumenom hrade či sa
zabaviť maľovaním na tvár. Bohaté
občerstvenie a pečený býk boli chutnými lákadlami pre všetkých.
Už teraz Vás pozývame na Kráľovskú slávnosť 2020, ktorá sa uskutoční
v dňoch 4. a 5. septembra. O zaujímavý program a zábavu určite nebude núdza.
M. Daniš

Odovzdávanie ocenenia Za zásluhy o rozvoj obce pánovi Vojtechovi Dolinskému počas
Dní obce.

Zábavný program pre deti počas Kráľovskej slávnosti

Kmeťo band a jeho vystúpenie na
Kráľovskej slávnosti.

Vystúpenie hudobnej skupiny INEKAFE počas
Kráľovskej slávnosti.

Chvíle očakávania Vianoc – adventné
obdobie našim občanom už každoročne spríjemňujú dve spoločensko-kultúrne podujatia. Na prvé sa tešia najmä
deti, keď do priestorov pred obecným
úradom zavíta Mikuláš (tento krát to
bolo vo štvrtok, 5. decembra) aby potešil bohatou sladkou nádielkou všetky
deti, ktoré sa tu stretnú.
I tento rok kalendár obecných
podujatí ukončil Kráľovský advent,
v parku pri Kaplnke Božského srdca
v Krmeši. V predvečerných hodinách
sa zaplnilo celé priestranstvo aby si
všetci spoločne vychutnali čaro predvianočnej atmosféry (14. decembra).
Okrem vystúpenia našich detí a speváka Mariana Bangu si návštevníci
adventu mohli pochutnať na dobrotách, ktoré pripravil výbor rodičov
žiakov ZŠ. Občerstvenie pre občanov
pripravila i obec a v predajných stánkoch sa predávali najmä vianočné
ozdoby a pochutiny. Prekvapením
pre všetkých bol tohto roku aj nádherný drevený Betlehem, zhotovený
v rezbárskej dielni pána Juraja Mertuša z Dunajskej Lužnej. Projekt vzišiel

Život okolo nás

Kráľovský advent

Na adventnom večere vystúpil s nádielkou vianočných melódií spevák Maroš Bango.

z iniciatívy starostu našej obce a niektorých občanov a realizovaný bol
s finančnou podporou Bratislavského
samosprávneho kraja. Betlehem sa
odteraz stane trvalou ozdobou Vianoc v našej obci a bude nám okrem
posolstva narodenia Ježiša, pripomínať i jeho františkánsky odkaz v podobe sochy Svetloslava Veigla. Sym-

bolicky nám vraví, že prvé Betlehemy začali po kresťanskom svete šíriť
františkáni a ten náš, nám priniesol
pre nás najmilší františkán, Svetloslav
Veigl, ktorého desiate výročie úmrtia
si v roku 2020 pripomíname. K sviatočnej nálade počas Adventu prispel
aj ohňostroj a vatra, ktorá hriala nielen telo, ale i dušu.
M. Daniš

Výbor rodičov žiakov ZŠ na Kráľovskom advente
Počas slávnosti Kráľovský advent ste
si mohli pochutnať na cigánskej, plackách, zemiakových vrtuľkách, lokšiach,
výbornom punči, alebo varenom víne.
To všetko pre vás pripravili dobrovoľníci Výboru rodičov základnej školy.
Na prípravách a samotnej realizácii sa

Návštevníci Kráľovského adventu.

priamo podieľalo 28 rodičov. Niektorí
pomáhali zabezpečiť a pripravovať suroviny, iní boli v stánkoch, ďalší drhli
pripečené pekáče. Boli to stovky odpracovaných hodín, desiatky jázd autom, za ktoré bolo zaplatené dobrým
pocitom a slovom Ďakujem.

Podporili ste nás a my sme radi, že
finančný výnos z tejto dobrovoľníckej
činnosti môžeme posunúť našim deťom ZŠ v podobe materiálnej výpomoci. Výbor rodičov ZŠ napríklad na
začiatku školského roka 2019/2020
po prvýkrát zaplatil balíček školských pomôcok pre všetkých žiakov
ZŠ. Rodičia sa tak nemuseli tlačiť
v papiernictve a kupovať pre každú
školopovinnú ratolesť zošity, perá,
farbičky a ceruzky.
Poďakovanie patrí aj sponzorom,
ktorí nás každoročne nezištne podporujú: AGROMAČAJ, TOMDUS,
pekáreň STANISLAV, obci za poskytnutie priestoru na Kráľovskom
Advente, škole, všetkým, ktorí stánky navštívili, ale najmä rodinám,
ktoré pomáhali. Kiežby nás pri ďalšej akcii bolo viac. Veď dobrý človek
ešte žije, i keď súčasná doba mu nie
vždy praje.

Martin Kardoš
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Hasiči sú vždy pripravení pomáhať
Činnosť kráľovských hasičov po celý
rok neutícha. Na úvod by som chcela spomenúť našu zásahovú činnosť.
Dňa 22. júla 2019 nám operačné
stredisko Hasičského a záchranného
zboru zavolalo a ohlásilo požiar trávnatého porastu za družstvom v obci
Réca. Do desiatich minút sa zišla naša
zásahová jednotka v zložení Martin
Chrapaň, Juraj Oboňa, Juraj Deák
a vyrazili k požiaru. Už cestou bolo vidieť veľký oblak dymu na oblohe. Išlo
o pomerne veľký a rozsiahly požiar,
ktorý sme hasili za pomoci profesionálov približne dve a pol hodiny.
25. októbra bola naša jednotka
opäť zavolaná krajským operačným
strediskom k požiaru na Výhonskej
ulici. Po príjazde a kontrole našou
jednotkou však bolo zistené, že ide
o planý poplach. Tesne pred Vianocami, 17. decembra bolo za odstraňovanie následkov snehovej kalamity
na Orave v januári tohto roka, udelené jednotlivým zborom poďakovanie
a ocenenie. Toto slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo za účasti De-

Ocenenie od ministerky

Detské družstvá našich hasičov, 6. kolo ligy.
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nisy Sakovej, ministerky vnútra SR,
prezidenta HaZZ Pavla Nereču, generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha a viceprezidenta DPO
SR Zoltána Tánczosa. Ďakovné listy
a pamätné medaily si tu prevzali zástupcovia dobrovoľných hasičských
zborov a za náš zbor sa oceňovania
zúčastnil Boris Lizák, ktorému ďakujeme a gratulujeme.
V rámci jednotlivých obecných
podujatí majú naši hasiči už tradične
asistenčnú službu. Koncom októbra
to bolo na lampiónovom sprievode.
V decembri sa štyria naši členovia - Juraj Oboňa, Kristína Oboňová, Juraj Deák a Dominik Ruman
školili ako použiť defibrilátor, ktorý
je umiestnený na budove obecného
úradu.
Úlohou nášho zboru nie je len zásahová činnosť ale aj prevencia. Preto
by sme chceli všetkých občanov poprosiť o dodržiavanie zákona. Teraz,
v zimnom období je dôležité, aby
sme mali v poriadku vykurovacie telesá. Je potrebné vykonať revíziu kot-

lov, komínov, nesypať popol do plastových nádob, dávať pozor na pálenie
sviečok a pri odchode z domov je ich
potrebné uhasiť.
Veľkú časť našej činnosti tvorí príprava súťažných družstiev a samotné
súťaže.
Aj v druhom polroku sme sa zúčastňovali ligových súťaží našich detí.
Skôr než sme nabehli do druhej polovice ligy, boli sme s deťmi tri dni
na stanovačke v Diakovciach. Trochu sme si odpočinuli, vykúpali sa
a načerpali nových síl. 29. augusta sa
v Križovanoch nad Dudváhom konalo už 5. ligové kolo. Našim družstvám sa tu darilo. Dievčatá zvíťazili
a chlapci boli tretí. Boli sme veľmi
radi, lebo sa im zlepšili šance na dobré celkové umiestnenie ligovej súťaže. 7. septembra sa v rámci obecných
osláv konalo 6. kolo ligy, ktoré bolo
zároveň aj súťažou o pohár starostu
obce a ktoré organizoval náš zbor.
Deň pred súťažou sme pripravili trate, i občerstvenie, aby mohla súťaž
začať už v skorých ranných hodinách.
Zišlo sa 13 ligových a 5 neligových družstiev. Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete a všetky družstvá
absolvovali obe kategórie dvakrát.
Po výborných výsledkoch nakoniec u dievčat zvíťazilo družstvo zo
Šoporne a u chlapcov to bolo družstvo z Voderád. Naše družstvo chlapcov obsadilo krásne druhé miesto
a dievčatá boli piate.
Poháre víťazným družstvám odovzdal pán starosta. Ocenili sme ešte
aj najlepšieho prúdiara v chlapčenskej i dievčenskej kategórii. Novinkou bolo ocenenie troch najlepších
strojníkov, čo bolo pre deti najväčším
prekvapením súťaže a mali z toho
úprimnú radosť.
Už o týždeň neskôr (14.9.) sa konalo územné kolo Pezinsko-Senecké
„Plameň“, na ktorom sa súťažilo v požiarnej štafete, útoku a útoku CTIF.
Naše družstvo obsadilo druhé a tretie miesto. 22. septembra sa konalo
finále západoslovenskej hasičskej ligy
detí v Pezinku.
Tu už išlo o všetko a naše družstvá
sa ako keby dohodli a obsadili zhodne
štvrté miesta. Chcela by som im aj touto cestou zablahoželať a popriať veľa
úspechov do ďalšieho súťažného roka.
V rámci súťaží dospelých nám
trocha vypovedávala poslušnosť

Život okolo nás

Sponzorský útok na súťaži o Kráľovský pohár.

a sponzora, ktorý už medzi nami bohužiaľ nie je, ale určite nám tam hore
drží palce. V tejto súťaži (tzv. losovačka), zvíťazil DHZ Ďurďové v čase
15,04 s.
Súťažilo sa aj o najslušnejšie družstvo. Z víťazstva sa tešili hasiči z Tomášova, ktorí si odniesli vecné ceny
a pohár slušnosti. V rámci celého
podujatia sa vyhodnocovala aj „Miss
hasička“ a sme veľmi radi, že zvíťazila
naša členka, Danka Róková.
Zaujímavosťou a novotou súťaže bol tzv. Sponzorský útok, ktorý dopadol nad očakávanie dobre. Jeho účastníkov nebolo treba
ani moc prehovárať a prejavili sa
ako dobrí „parťáci“ a výzvu neodmietli. Hoci súťažný útok už veľa
krát videli, bežali ho po prvý krát.
Na stroji bol logicky náš Matej Brumik Brunovský, sacie si vylosoval
Miško Konečný za obecný úrad KpS,
kôš bol pod taktovkou Dani Gašpara za Ruka Hore, na béčkach v super

Miss hasička, volená počas podujatia o Kráľovský pohár

kopačkách súťažil Maťko Kubovčák
za Záhradnú techniku, na rozdeľovači bol Duško Stanislav (Kráľovská
pekáreň), pravý prúd obsadil Tomáš
Salay ( Stavebniny), a ľavý prúd Barbi
(Kráľovský bufet). I touto cestou im
ďakujeme a klobúk dolu.
„Kráľovský pohár“ by asi ani nemohol byť bez cukríkov z neba. Tento rok
nám ich rozhadzovalo lietadlo z Pilot
clubu a to nebolo všetko. Pilot club
nám daroval aj jeden poukaz na vyhliadkový let, za čo im tiež ďakujeme.
V zimnom období je súčasťou
našej práce aj údržba techniky. Ako
som už spomenula, tento rok nás na
súťažiach neposlúchala mašina. Niečo sa podarilo opraviť Paľkovi Mesárošovi a Gustovi Čaputovi, ale aj tak
bude potrebná jeho celková repasácia, na ktorú budeme potrebovať veľa
peňazí.
Deň pred Vianocami sme si urobili posedenie pre členov, tzv. „chodbovicu“. Zišli sme sa, zabavili, pospomínali na udalosti ktoré sa udiali.
Vzhľadom na to, že naša predsedkyňa už toto posedenie nestihla, lebo
sa jej narodila malá hasička, odfotili
sme sa o poslali jej pozdrav do nemocnice.
Na záver by sme chceli popriať všetkým občanom šťastný Nový rok, veľa
zdravia a úspechov, všetkým našim
sponzorom poďakovať za podporu
a popriať nech sa im darí v podnikaní a našim členom poďakovať za
prácu, ktorú vykonávajú dobrovoľne
a bez nároku na odmenu. Veľké poďakovanie patrí aj pánovi starostovi
a obecnému zastupiteľstvu, ako aj
pracovníkom obecného úradu, ktorí
sú nám vždy nápomocní.
Viera Gašparová

Nnekrológ

technika (mašina). Väčšinou sa súťaží
zúčastňovali ženy. Boli v Pate, Dvorníkoch, Dulove, Kyselici, Topoľčiankach, Pavliciach, Zlatých Klasoch.
Najvýznamnejšou tohtoročnou
udalosťou bol pre nás „Kráľovský
pohár“, ktorý sa konal 21. septembra
od 13. hodiny. O tom, že zorganizovať takúto súťaž stojí veľa síl a peňazí
hovoriť veľa netreba. Príprava k súťaži začala už oveľa skôr ako samotná
súťaž. Zháňanie sponzorov, darov,
materiálu, výroba pozvánok, posielanie pozvánok, zabezpečenie rozhodcov, časomier a potom tesne pred súťažou celodenná príprava občerstvenia, tratí, tak aby všetci boli spokojní.
To sú len tie najhlavnejšie činnosti,
ktoré musíme každoročne zvládnuť
k zabezpečeniu zdarného priebehu
podujatia. O tom, že sa nám jeho organizácia darí dobre svedčí aj počet
súťažných družstiev, ktoré k nám veľmi radi chodia.
Tento rok sa ich zišlo 29, z toho 8
ženských. Ocenených bolo najlepších
šesť družstiev pohármi a vecnými cenami za ktoré ďakujeme našim sponzorom.
V ženskej kategórii zvíťazil DHZ
Dulov s časom 17,25 s, druhé boli
naše ženy s časom 19,60 s, a tretí
skončil DHZ Tomášov s časom 22,37
s. Najrýchlejší prúd u žien bol u DHZ
Dulov v čase 16,99 s. U mužov zvíťazil DHZ Voderady s časom 14,28
s, druhý bol DHZ Kyselica s časom
14,29 s, a na treťom mieste sa umiestnil DHZ Pavlice v čase 14,53 s. Najrýchlejší prúd u mužov bol u DHZ
Ďurďové (13,55s).
V priebehu hlavnej súťaže sa konal už VII. ročník o cenu Petra Zajaca, nášho veľmi dobrého kamaráta
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Pestrý rok 2019 kráľovských dôchodcov
Tak ako po iné roky, aj v roku 2019
bolo snahou výboru našej Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov pripraviť
rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, pričom sme sa zamerali najmä na
tie oblasti, ktoré mnohých členov oslovili svojim obsahom a náplňou. Naši
členovia prejavujú veľký záujem najmä
o kultúrne a poznávacie zájazdy po
Slovensku, ale i po okolitých krajinách.
MOJD ich organizuje nielen pre svojich členov, ale i ostatných záujemcov
z radov občanov obce.
Potvrdením záujmu o našu činnosť
je aj bohatá účasť na výročnej členskej
schôdzi, ktorá sa uskutočnila v marci.
Hosťami podujatia bol pán starosta,
JUDr. Dušan Šebok a prednosta OÚ
Ing. Martin Berčík, ktorí svojím vystúpením a odpoveďami na početné
otázky členov MOJDS prispeli k lepšej
informovanosti o dianí v obci.
V apríli sme už tradične zorganizovali zájazd na výstavu záhradkárov
GARDENIA v Nitre. Účastníkov zájazdu oslovilo množstvo rôznorodých
kvetín, stromčekov, priesad a potrieb
pre záhradkárov. V júni sme uskutočnili zájazd do kúpeľného mestečka
Luhačovice a jeho okolia. V júli sme
našim členom ponúkli zájazd na Baťov
kanál, spojený s plavbou a výdatným
obedom v miestnej reštaurácii. V skalici sme na námestí navštívili Farský
kostol sv. Michala Archanjela, kde sme
si vypočuli prednášku o reštaurovaní,
podfarbenú tónmi organového koncertu. Pozreli sme si aj ďalšie pamiatky
mesta, vrátane Morového stĺpa. Veľmi
vydareným zájazdom bol septembrový, návšteva kaštieľa vo Svätom Antole,
ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska. Bohato zariadený interiér kaštieľa odzrkadľuje spôsob života, vkus a záľuby šľachtických rodín
Koháry a Coburg. Súčasťou prehliadky
bola aj poľovnícka expozícia. Ďalšie zaujímavé pamiatky sme mali možnosť
uvidieť aj v Banskej Štiavnici.
V októbri sa už tradične konal zájazd na jarmok Šimona a Júdu v Štúrove. Atmosféra s množstvom rôznorodých stánkov a občerstvenia boli zárukou spokojnosti. Mnohí účastníci zájazdu navštívili baziliku v Ostrihome.
Koncom roka organizujeme zájazdy,
spojené s návštevou vianočných trhov.
Tento rok to bolo Brno. Vôňa punču
a vianočných špecialít nám navodila
atmosféru Adventu a Vianoc.

Október je mesiacom úcty k starším a i v tomto roku naša organizácia
v spolupráci s obecným úradom zorganizovala spoločenské podujatie, na
ktoré pozýva nielen svojich jubilujúcich členov ale jubilantov celej obce. Na
podujatie už pravidelne zavíta starosta
obce, ktorý k seniorom prechováva veľkú úctu a porozumenie. V príhovore
vyjadril obdiv a vďaku za celoživotnú
prácu. Spolu s predsedom MOJDS zapriali jubilantom ešte dlhé roky života,

lou vystúpil s príhovorom pán starosta
obce, v ktorom prítomných oboznámil s celoročnou činnosťou v obci ale
i s cieľmi, ktoré chce riešiť v krátkej budúcnosti. Všetkým zároveň poďakoval
za pomoc pri rozvoji obce. Predseda
MOJDS v príhovore uviedol, že členovia dôchodcovskej organizácie sa
aktívne zúčastňujú na všetkých podujatiach a poďakoval členom výboru za
ich prácu a pomoc pri uskutočňovaní
jednotlivých podujatí. Všetkým zaželal

Výročná schôdza Jednoty dôchodcov.

Kultúrny program detí MŠ na výročnej schôdzi JD

dobré zdravie a pokoj v kruhu najbližších. Posedenie s jubilantami svojím
programom spríjemnili deti Materskej
školy a Marika Godová s hudobnou
skupinou. Predniesla repertoár svojich
najkrajších melódií a spolu s ňou vystúpil s kyticou hudobných skladieb aj
Anton Čukan. V rámci podujatia sme
jubilantom okrem gratulácie odovzdali
malé upomienkové darčeky.
V decembri naša miestna organizácia každoročne organizuje Mikulášske
posedene, ktoré sa konalo 10. decembra v Obecnom klube. Pred plnou sá-

príjemné prežitie vianočných sviatkov a do Nového roka pevné zdravie,
šťastie a pokoj. Počas posedenia vystúpili s vianočným programom deti
Materskej školy. Prítomní seniori boli
obdarovaní vianočným darčekom a pri
malom občerstvení posedeli do neskorých popoludňajších hodín.
Na záver by som chcel poďakovať
všetkým predstaviteľom našej obce za
výdatnú pomoc a podporu pri organizovaní kultúrnych podujatí našej
MOJDS.
Viktor Gulár

Futbalová sezóna, jeseň 2019/2020
9:1. Dorast sa zatiaľ drží na peknom štvrtom mieste, hoci
na vedúcu trojicu mužstiev už má 10 bodovú stratu. Naše
dve mužstvá prípraviek doteraz získali zhodne po 9 bodov
s umiestnením na 6. a 9. priečke. Budeme im držať palce do
jarnej časti súťaže a veriť, že poctivý tréning im dopomôže
k lepším umiestneniam.

Tabuľka V. liga Seniori S5A

Tabuľka Prípravka BFZ - PMC2 sk.B

1

ŠK Nová Dedinka

13 11 1

1

40:10 34 14

16

2
3
4
5
6
7
8

TJ Jarovce Bratislava
MKF Slovan Záh.Bystrica
FK Inter Bratislava B
FK MARIATHAL BRATISLAVA
TJ Malinovo
ŠKO Miloslavov
ŠK Igram
Lokomotíva
Devínska Nová Ves B
MŠK Kráľová pri Senci
ŠK Krasňany Bratislava
MŠK Iskra Petržalka
FK ŠK DANUBIA HRUBÝ ŠÚR
OŠK Chorvátsky Grob

13
13
13
13
13
13
13

9
9
7
8
4
-3
-4

9
10
11
12
13
14

9
8
7
7
7
5
4

3
3
4
2
1
3
2

1
2
2
4
5
5
7

42:11
39:23
38:13
29:23
27:16
22:20
21:29

13 4

2

7

21:30 14 6

-4

13
13
13
13
13

4
5
1
2
1

6
6
9
9
10

24:22
11:20
21:50
18:42
13:57

-5
-10
-11
-13
-20

3
2
3
2
2

30
27
25
23
22
18
14

13
11
10
8
7

13
12
11
10
9
8
7

5
4
3
2
1

Šport

Jesennú časť futbalovej súťaže majú naše mužstvá za sebou
a hoci sú doterajšie výsledky skôr na úrovni priemeru a stredu
tabuliek po dobrej zimnej príprave by to mohli vytiahnuť aj
o niečo vyššie. Seniorské mužstvo zaznamenalo pomerne
kvalitné domáce zápasy keď nazbierali z 13 bodov 10. Na
súperových ihriskách to boli len tri remízy. Najlepšie im
vyšiel zápas s MŠK Iskra Petržalka, ktorý vyhrali so skóre

m.d.

1
2
3

TJ Malinovo
OŠK Chorvátsky Grob
TJ Rovinka
Futbalový klub mládeže
4
Devínska N. Ves
FK Slovan Most pri
5
Bratislave
6 ŠK Atletiko Zálesie
7 ŠKO Miloslavov
8 ŠK Nová Dedinka
9 MŠK Kráľová pri Senci
10 ŠK Vrakuňa Bratislava B
11 OFK Dunajská Lužná

10 9
10 9
10 8

0
0
0

1
1
2

71:15
79:25
92:32

27 11 12
27 10 12
24 9 12

10 7

0

3

48:28

21 8

3

10 5

1

4

42:41

16 7

1

10
10
10
10
10
10

2
1
0
0
1
1

4
6
7
7
8
9

67:54
38:47
44:52
38:65
28:88
19:119

14
10
9
9
4
1

6
5
4
3
2
1

2
-5
-6
-9
-11
-14

22
22
18
15
12
9
6
3
0

9
8
7
6
5
4
3
2
1

10
7
9
0
0
0
-3
-9
-15

4
3
3
3
1
0

Tabuľka BFZ - Prípravka PK (PRPK ) sk.B

Tabuľka IV. liga dorast (SD4V)
1
2

FC SLOVAN Častá
NMŠK 1922 Bratislava B

11 9
11 8

1
1

1
2

46:11 28 8
58:10 25 7

10
7

3

TJ Veľké Leváre

11 8

1

2

50:10 25 6

7

4

MŠK Kráľová pri Senci

11 5

0

6

20:30 15 5

3

5

OFK Vysoká pri Morave

11 5

0

6

32:79 15 4

-3

6

ŠK Závod

11 4

1

6

39:51 13 3

7

CFK Pezinok - Cajla

11 2

0

9

10:36 6

2

-12

8

FC Družstevník Budmerice

11 1

0

10 14:42 3

1

-12

-2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ŠK Svätý Jur
OŠK Slovenský Grob
ŠK Tomášov B
OŠK Chorvátsky Grob
FK Karpaty Limbach
MŠK Kráľová pri Senci
TJ Slovan Viničné
CFK Pezinok - Cajla
Grinavský futbalový klub 1923

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
6
5
4
3
2
1
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
3
4
5
6
7
8

83:8
82:14
73:19
76:30
54:51
55:51
26:56
15:134
10:111

Futbalový turnaj o Pohár prezidenta MŠK
Po vlaňajšom daždivom treťom ročníku futbalového turnaja sme na tohtoročnom (31. augusta 2019) privítali
14 mužstiev za krásneho slnečného
počasia. Hralo sa ako tradične na
dvoch ihriskách na časový limit 2x
10 minút jeden zápas. Mužstvá hrali
v dvoch skupinách každý s každým.
Hralo sa na 5 hráčov v poli a brankára a mužstvá mohli striedať podľa vlastných taktických a fyzických
možností.
Celé podujatie moderoval pán
Maroš Salaj a o hudbu a výsledkovú
tabuľu sa staral pán Vladimír Dobrovič. Spestrením turnaja bola autogramiáda bývalých slovenských
reprezentantov, futbalistu Vladimíra
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Kindera a hokejistu Dušana Pašeka.
Na zápasy sa bol pozrieť aj bývalý
futbalový reprezentant Jozef Kožlej.
Pre najmenších bol počas podujatia
k dispozícii nafukovací skákací hrad
a šmykľavka.
Víťazom IV. ročníka turnaja sa
stalo domáce mužstvo Kráľovská Pekáreň (manager mužstva pán Dušan
Stanislav III.) Mužstvo hralo v zložení: Baus Michal, Benický Tomáš,
Ďurana Michal, Galovič Matej, Gašpar Daniel, Gurčík Adrián, Hozlár
Matúš, Koiš Martin „K“, Matejka
Patrik, Meszároš Oliver, Ondrišík
Michal. Víťaz turnaja získal putovný
pohár, ktorý je vystavený v Kráľov-

skom bufete a na pohári sú vygravírované mená víťazov.
Ďalšie mužstvá sa umiestnili v poradí: Bopeca, Destils, Old Boys, Boca
seniors HB, Kráľovský bufet, Zohor,
I-Clinic, Trezorovci, Gangstagroup,
Hurbanovskí geriatrici, Benzinol,
Borci a Cozmos.
Najlepším strelcom turnaja sa stal
Patrik Šušla z mužstva Bopeca (18
gólov) a najlepším brankárom Juraj
Deák (Old Boys). Rozhodcami turnaja boli Augustovič Peter, Rybár Peter a Šábiková Eva.
Negatívom turnaja bolo odstúpenie troch mužstiev (pritom sa hlásilo
pred turnajom ďalších 7 mužstiev)

a neoprávnený štart hráča, čo viedlo
k následnej kontumácii, čo sa stalo
prvýkrát od vzniku turnaja. Za organizátorov podujatia Vám môžem sľúbiť, že urobíme všetko pre to, aby sa
takéto situácie už viac neopakovali.
Za pomoc a organizáciu celého
podujatia patrí veľká vďaka všetkým,
ktorí sa na nej podieľali a menovite
Obecnému úradu KpS, Kráľovskej
pekárni, Kráľovskému bufetu, firme
A-deka, pánovi Milanovi Mačaiovi,
pánovi Jozefovi Bognárovi a celému
teamu ľudí v bufetoch.

Marián Bobrík ml.

Armwrestleri Kráľovej pri Senci v roku 2019
so ziskom 34. cenných kovov
Dagmar Petrová
Po zavŕšení mimoriadne úspešného
prvého polroka 2019 a krátkom súťažnom odpočinku, sa naši športovci
opäť vrhli do svedomitej prípravy na
nadchádzajúce kolá SNLP, ale hlavne na blížiace sa Majstrovstvá sveta.
Počas leta (júl, september) sme absolvovali reprezentačné sústredenia
v Prešove a vo Vavrečke, na ktorých
reprezentační tréneri testovali a porovnávali výkonnosť našich športovcov. Dolaďovali sme posledné detaily
v tréningovom procese aj v rámci organizácie pred Majstrovstvami sveta.
Športovci mohli individuálne prebrať
s trénermi svoju prípravu a taktiež
získali od SAPR doplnky výživy na
záverečné dolaďovanie výkonnosti.
V Prešove (27.7.2019), na súťaži Majstrovstiev východného Slovenska náš
klub reprezentoval Igor Kubo, ktorý
v kategórii do 75 kg v pravej ruke vybojoval bronzovú medailu. Následne,
24.8.2019 sme sa zúčastnili 1. kola
Slovenskej národnej ligy pretláčania rukou, ktoré sa konalo neďaleko
Liptovského Mikuláša pod holým
nebom, v Ploštíne. Súťaž bola veľmi
kvalitne obsadená. Súťažiaci medzi
sebou zvádzali častokrát veľmi napínavé zápasy. Z tohto kola SNLP sme
si odniesli dovedna 6 cenných kovov.
V kategórii do 75 kg D. Petrová zlato
a striebro, v 75+kg M. Mináriková
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dve bronzové medaily a v kategórii mužov do 65 kg Igor Kubo zlato
a striebro.
Po lete kolotoč súťaží SAPR zavítal
aj do Bratislavy, kde sme sa zúčastnili
súťaže 2. International Armwrestling
Cup. Túto súťaž sme spoluorganizovali s klubom AWK Rival Bratislava
a SAPR. Našim reprezentantom sa
v konkurencii darilo a tak sme domov odchádzali opäť so 6 cennými
kovmi. Dvoma zlatými medailami
zásluhou R. Martinkovičovej, dvoma striebornými medailami D. Petrovej (obe 75kg) a napokon 2 bronzové ocenenia pridala M. Mináriková v kategórii +75 kg. Následne sa 2.
kolo SNLP konalo opäť na východe
SR, v kúpeľnom mestečku Bardejov
(2.10.2019). Tu nás reprezentovala
M. Mináriková, ktorá si zo súťaže
odniesla bronzovú medailu v súťaži
ľavou rukou.
Prelom októbra a novembra
(26.10. – 4.11.2019) patril 41. Majstrovstvám sveta. Náš klub a Slovensko tu reprezentovali D. Petrová
(kategória masters 70 kg ) a R. Martinkovičová (kat. seniorky 80 kg). Po
úvodných dvoch súťažných dňoch,
ktoré patrili juniorom sa v ľavej ruke
v kategórii masters 70 kg predstavila
D. Petrová. V kvalifikácii si počínala statočne, avšak stačilo to len na 5.
miesto. Druhý deň súťaž pokračovala
kvalifikáciou v pravej ruke. Tu sa jej
darilo o niečo lepšie, no žiaľ obsadi-

Oceňovanie TOP 5 najlepších športovcov
roka 2019, Dagmar Petrová.

la nepopulárne a trochu tak smolné
4. miesto. Ďalšie dva súťažné dni už
patrili seniorom. V kategórii ženy 80
kg sa predstavila R. Martinkovičová. Medzi početnou konkurenciou
a vo vyššej kategórii, v akej doteraz
obvykle súťažila, opäť potvrdila svoje kvality svetovej top špičky. V ľavej
ruke si po ťažkých súbojoch v kvalifikácii odniesla bronzovú medailu.
Nádherný zápas predviedla v kvalifikácii s brazílskou reprezentantkou
Gabrielou Vasconcelos a bola prakticky jediná zo všetkých súťažiacich
v tejto kategórii, ktorá dokázala po-

Šport

trápiť túto 26-násobnú majsterku
sveta. Gabriela Vasconcelos musela
siahnuť hlbšie do svojich silových
zásob, ako pôvodne očakávala. Na
druhý deň ju čakala ďalšia náročná
kvalifikácia v pravej ruke. Súperky
„padali“ dolu jedna po druhej a nakoniec sa prebojovala opäť do semifinále, kde už na svoju ďalšiu súperku
nestačila, v dôsledku množstva vyčerpávajúcich zápasov v kvalifikácii.
Nakoniec sa Rebeka tešila z ďalšej
bronzovej medaily. Na šampionáte
sa predstavilo vyše 1000 športovcov
z 55 krajín sveta. Slovensko si aj zásluhou našich žien odnieslo z MS dovedna 14 medailí a v súťaži žien sme
obsadili ako krajina 2. miesto hneď za
Ruskom, čo je vynikajúci výsledok.
V novembri (16.11.2019) naša
asociácia oceňovala najlepších športovcov roka 2019. Do TOP5 naj športovcov SAPR sa svojimi výsledkami
prebojovali R. Martinkovičová a D.
Petrová. Zároveň za činnosť hlavného výsledkára SAPR si ocenenie
prevzala i M. Mináriková. Srdečne
im gratulujeme k výborným výsledkom a tiež ďakujeme za skvelú reprezentáciu nielen nášho klubu ale
aj celého Slovenska. Na druhý deň
(17.11.2019) prebehlo v Trenčíne,
na podujatí Šport festival, oceňovanie najúspešnejších športovcov
v neolympijských športoch, kde
malo zastúpenie, a to hneď 3 krát, aj
pretláčanie rukou. Za náš klub bola
na tomto podujatí ocenená R. Martinkovičová.
Počas roku 2019 absolvovali povinné preškolenie naši rozhodcovia a taktiež sme pre našich
členov zorganizovali dve odborné prednášky v spolupráci s Hagi
sport, ktoré sa konali v priestoroch
požiarnej zbrojnice (týmto by som
rada poďakovala za spoluprácu našim hasičom, predovšetkým Lucii
Čaplovej). Prvá z prednášok sa týkala problematiky tvorby tréningov
a ich periodizácie v armwrestlingu
a druhá sa zamerala na optimalizáciu výživy a tvorbu jedálneho
lístka športovca. O obe bol veľký
záujem a dovedna 12 našich členov
absolvovalo oba prednáškové bloky. Prednášky viedol lektor Mgr.
Gabriel Harčarik, PhD. V nadchádzajúcom roku bude pre našich
členov v spolupráci so SAPR a Fakultou telesnej výchovy a športu
v Prešove umožnené absolvovať
školenie trénerov 1. kvalifikačného

Na majstrovstvách sveta

ZG Strong v Záhrebe.

stupňa v armwrestlingu. Verím, že
viacerí naši členovia kurz absolvujú a po úspešnom zložení skúšky
sa stanú certifikovanými trénermi
armwrestlingu. Budú tak môcť priniesť nové poznatky do metodiky
a práce s mládežou v našom športe.
Náš klub sa v rámci kondičnej
prípravy snaží reprezentovať a zúčastňovať aj na rôznych bežeckých
podujatiach v našej obci i mimo
nej. Tu by som rada poďakovala za

takúto reprezentáciu a tiež pogratulovala k úspechom našim členom,
R. Tóthovi, V. Takáčovi, M. Minárikovej, D. Petrovej, R. Hideghétymu,
P. Schramkovi. Taktiež by som veľmi rada poďakovala v mene celého
klubu vedeniu obce, p. starostovi
JUDr. Dušanovi Šebokovi a samozrejme všetkým, ktorí nám držia
palce a podporujú nás v našej práci
a športovej reprezentácii obce a celého Slovenska.
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Rozpočet na rok 2020
Druh
Príjmy bežné

Príjmy bežné
Príjmy finančné

Názov
Bežné granty a transfery
Dane z nehnuteľností
Iné nedaňové príjmy
KO, Dane za psa, priestransvo
Poplatky
Príjmy z majetku
Výnosy z dane z príjmu
Zahraničné granty
Dlhodobý úver
Zostatok finančných prostriedkov

Príjmy finančné
Príjmy kapitálové Kapitálové granty a transfery
Kapitálové príjmy
Príjmy kapitálové
Celkový súčet
FK
Výdaje bežné
Knižnica

Knižnica
Komunálny odpad
Komunálny odpad
Materská škola

Materská škola
Matrika

Matrika
Miestne komunikácie
Miestne komunikácie
Miestny rozhlas
Miestny rozhlas
MŠK a kulturisti

MŠK a kulturisti
Obec, obecný úrad

Obec, obecný úrad
Obecný klub a kultúra
Obecný klub a kultúra
Pohrebníctvo a spoločenské služby
Pohrebníctvo a spoločenské služby
Požiarna ochrana
Požiarna ochrana
Rodina
Rodina
Sociálna pomoc
Sociálna pomoc
Staroba
Staroba
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Rok 2020
801 783,00
152 100,00
3 600,00
68 500,00
194 630,00
26 268,00
935 000,00
0,00
2 181 881,00
0,00
200 000,00
200 000,00
1 236 000,00
0,00
1 236 000,00
3 617 881,00

Názov

Rozpočet
2020

Materiál a služby
Mzdy a príplatky
Poistné

16 970,00
3 450,00
1 060,00
21 480,00
59 150,00
59 150,00
26 810,00
182 350,00
56 900,00
266 060,00
250,00
1 280,00
520,00
2 050,00
2 000,00
2 000,00
6 450,00
6 450,00
13 750,00
1 000,00
6 000,00
20 750,00
79 910,00
232 615,00
77 500,00
7 750,00
397 775,00
9 750,00
9 750,00
3 950,00
3 000,00
6 950,00
5 565,00
6 000,00
11 565,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
27 000,00
45 000,00

Materiál a služby
Materiál a služby
Mzdy a príplatky
Poistné
Materiál a služby
Mzdy a príplatky
Poistné
Materiál a služby
Materiál a služby
Materiál a služby
Poistné
Poskytnuté príspevky
Materiál a služby
Mzdy a príplatky
Poistné
Poskytnuté príspevky
Materiál a služby
Materiál a služby
Poskytnuté príspevky
Materiál a služby
Poskytnuté príspevky
Poskytnuté príspevky
Materiál a služby
Poskytnuté príspevky
Materiál a služby
Poskytnuté príspevky

Školská jedáleň pri MŠ

Školská jedáleň pri MŠ
Verejná zeleň
Verejná zeleň
Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie
Verejný dlh
Verejný dlh
Voľby a referendum

Voľby a referendum
Základná škola
Základná škola
Zdravotné stredisko

Zdravotné stredisko
Výdaje bežné Celková hodnota
Výdaje kapitálové
Materská škola
Materská škola
Miestny rozhlas
Miestny rozhlas
Obec, obecný úrad
Obec, obecný úrad
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Verejná zeleň
Verejná zeleň
Základná škola
Základná škola
Výdaje kapitálové Celková hodnota
Výdaje finančné
Obec, obecný úrad
Obec, obecný úrad
Verejný dlh
Verejný dlh
Výdaje finančné Celková hodnota
Celkový súčet

Materiál a služby
Mzdy a príplatky
Poistné
Poskytnuté príspevky

19 110,00
41 700,00
13 950,00
100,00
74 860,00
Materiál a služby
12 450,00
Poistné
0,00
12 450,00
Materiál a služby
23 900,00
23 900,00
Materiál a služby
0,00
Splácanie úrokov
3 150,00
3 150,00
Materiál a služby
0,00
Mzdy a príplatky
0,00
Poistné
0,00
0,00
Materiál a služby
981 459,00
Poskytnuté príspevky 0,00
981 459,00
Materiál a služby
12 140,00
Mzdy a príplatky
7 600,00
Poistné
2 470,00
22 210,00
1 967 259,00
Investície

206 000,00
206 000,00
0,00
0,00
1 363 700,00
1 363 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 569 700,00

Investície
Investície
Investície
Investície
Investície

Splácanie úverov
Splácanie úverov

0,00
0,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
3 611 959,00

Obec Kráľová pri Senci Rozpočet na rok 2020
Druh
Príjmy bežný rozpočet
Príjmy kapitálový rozpočet
Príjmy finančný rozpočet

Súčet na rok 2020
2 181 881,00
1 236 000,00
200 000,00

Výdaje bežný rozpočet
Výdaje kapitálový rozpočet
Výdaje finančný rozpočet

1 967 259,00
1 569 700,00
75 000,00

BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÝ ROZPOČET
Prebytok/schodok

214 622,00
-333 700,00
125 000,00
5 922,00

V Kráľovej pri Senci, 29.11.2019
Predkladá JUDr. Dušan Šebok, starosta obce
Zverejnený: 1.12.2019
Schválený: 17.12.2019, číslo uznesenia 81/OZ-2019

V druhom polroku 2019 Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri
Senci zasadalo na troch riadnych zasadnutiach a v období medzi ich konaním sa podľa potrieb stretali poslanci OZ spolu so
starostom a ďalšími zúčastnenými na zasadnutiach komisií OZ
a na pracovných zasadnutiach OZ. Dňa 18. septembra 2019 sa
konalo 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva za účasti
8 poslancov. Po schválení overovateľov zápisnice a zapisovateľa
poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o plnení uznesení
z 3. riadneho zasadnutia OZ ako i informáciu starostu o dianí
v obci za uplynulé obdobie. Uznesením č. 55 vzali na vedomie
informáciu predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie.
Následne si vypočuli správu audítora a uznesením č. 56 zobrali
na vedomie jeho správu za konsolidovanú účtovnú závierku za
rok 2018. Uznesením č. 57 OZ zobralo na vedomie Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 2019. ďalej
sa venovali poslanci úpravám rozpočtu a uznesením č. 58 schválili šiestu úpravu rozpočtu 2019 ( uverejnená na stránke obce).
Uznesením č. 59 poslanci OZ schválili zámer odpredaja časti obecného pozemku registra „E“ parc. č. 145/1, katastrálne územie Krmeš,
novonavrhovanú parcelu č. 145/36, k.ú. Krmeš, podľa skutočne zameranej plochy geodetom predkladateľovi Ľubici Šrámkovej.
Uznesením č. 60 OZ schválilo architektonickú štúdiu „Rekreačno-športový areál“ Regulačný blok R22 na pozemku registra „C“
parc. č.1155/2, katastrálne územie Kráľová pri Senci predloženú
investorom Zuzana Rapantová. Uznesením č. 61 OZ schválilo rekonštrukciu obecného bytu na druhom poschodí v budove zdravotného strediska a uznesením č.62 prenájom služobných bytov na
druhom poschodí v budove zdravotného strediska pre zamestnancov obce a jej rozpočtových organizácií.
13. novembra 2019 sa konalo 5. riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci za účasti 7. poslancov. Po schválení overovateľov zápisnice a zapisovateľa uznesením č. 64 Obecné
zastupiteľstvo na základe ustanovenia § 20b a následného zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schválilo zriadenie združenia obcí „Združenie obcí Kráľová pri
Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša“ a schválilo zmluvu
o zriadení združenia obcí a stanovy združenia obcí, ktoré sú súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí, v predloženom znení bez
pripomienok.
Uznesením č. 65 poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o nadchádzajúcich voľbách do národnej rady SR, ktoré sa budú konať 29.2.2020 a schválilo zriadenie dvoch volebných
okrskov. Následným uznesením zobrali na informáciu starostu
obce o začatí inventarizácie k 31.12.2019 a uznesením č. 67 zobrali
na vedomie informáciu starostu obce o spoločnom stavebnom úrade a možností zriadenia samostatného stavebného úradu.
17. decembra 2019 sa konalo 6. riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci, konaného za účasti všetkých 9.
poslancov OZ. Na úvod poslanci schválili overovateľov zápisnice
a zapisovateľa a uznesením č. 69 zobrali na vedomie informáciu
o plnení uznesení zo 4. a 5. riadneho zasadnutia OZ. Uznesením
č. 70 zobralo OZ na vedomie informáciu starostu o dianí v obci
za uplynulé obdobie. Uznesením č. 71 poslanecký zbor schválil
výpoveď Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorenú podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. zákona SNR o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na zabezpečenie výkonu
prenesených úloh štátnej správy vo veciach územného plánovania
a stavebného poriadku.
Uznesením č. 72 OZ schválilo
a) samostatné fungovanie stavebného úradu v pôsobnosti Obecného úradu Kráľová pri Senci k termínu od 01.01.2020.
b) požiadalo starostu obce zabezpečiť personálne, technické a organizačné úlohy pre takéto samostatné fungovanie stavebného úradu v pôsobnosti Obecného úradu Kráľová pri Senci od 01.01.2020.
Uznesením č. 73 Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci
schválilo realizáciu projektu Altánok pri jazere a zároveň schválilo

jeho spolufinancovanie vo výške minimálne 13,04 % z oprávnených
výdavkov projektu. Následne poslanci OZ na základe odporúčania
komisie pre životné prostredia a rozvoj obce schválilo uznesením
č. 74 odpredaj obecného pozemku novovytvorená parcela registra
„C“ KN,parc. č. 145/36, druh: ostatná plocha, o výmere 277 m2, katastrálne územie Krmeš Ľubici Šrámkovej za predajnú cenu 5,- Eur/
m2 z dôvodu osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že pozemok
sa nachádza medzi mŕtvym ramenom Čiernej vody a pozemkom
vo vlastníctve kupujúceho, na ktorom je postavený rodinný dom
súpisné číslo 82 a tento pozemok bol ohradený a užívaný viac ako
20 rokov.Zápis do katastra zabezpečí a náklady hradí kupujúci. Platnosť tohto uznesenia je obmedzená na 6 mesiacov od schválenia.
Uznesením č. 75 Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci na
základe odporúčania komisie pre životné prostredia a rozvoj obce
schválilo zámer zámeny obecného pozemku parcela číslo151, parcela registra „E“ KN, druh: ostatná plocha o výmere 218 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Krmeš, žiadateľovi MUDr. Lucian
Šuplata za pozemok parcelné číslo 81, parcela registra „E“ KN, druh:
orná pôda, katastrálne územie Kráľová pri Senci o výmere 109 m2
a zámer odpredaja zvyšných 109 m2 za cenu 30,-Eur/m2.
Uznesením č. 76 OZ v Kráľovej pri Senci na základe odporúčania
komisie pre životné prostredia a rozvoj obce schválilo urbanistickú štúdiu Barokový most – časť C /Pri starom moste/, lokalita 152/2017, predloženú Františkom Nemcom.
Ďalej poslanci schválili (Uznesenie č. 77) „Kultúrno - spoločenské
podujatia v roku 2020 v obci Kráľová pri Senci“ (uverejnené v KZ na
obálke časopisu). Uznesením č. 78 poslanci OZ zobrali na vedomie
informáciu predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie. Uznesením č. 79 OZ v v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
1/ schválilo plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.
2/ poverilo hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu
kontrolnej činnosti.
Uznesením č. 80 poslanci OZ zobrali na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Kráľová pri
Senci na rok 2020 a uznesením č. 81 schválili programový a finančný rozpočet obce na rok 2020 nasledovne:
Príjmy bežný rozpočet

2 181 881,00

Príjmy kapitálový rozpočet

1 236 000,00

Príjmy finančný rozpočet

200 000,00

Výdaje bežný rozpočet

1 967 259,00

Výdaje kapitálový rozpočet

1 569 700,00

Výdaje finančný rozpočet

Informatórium

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

75 000,00

Následným uznesením OZ v Kráľovej pri Senci zobralo na
vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022.
Uznesením č. 83 poslanci OZ schválili finančný príspevok
pre členov (občanov Kráľovej pri Senci) Slovenského zväzu telesne postihnutých, základná organizácia č. 215, 903 01 Senec
vo výške 200,- Eur.
Na základe podnetu občanov Kráľovej pri Senci Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci zobralo na vedomie uznesením č.
84 nespokojnosť s cestovným poriadkom platným od 14.12.2019
a odporučilo starostovi pripomienkovanie cestovného poriadku
a návrhu zmien cestovného poriadku v zmysle pripomienok.
Uznesením č. 85 OZ schválilo bezodplatné zriadenie vecného
bremena na pozemkoch vo vlastníctve Obce Kráľová pri Senci
parcely registra „C“ KN parc. č. 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 16/32 a 18/10,
katastrálne územie Kráľová pri Senci (na základe Geometrického plánu č. 54/2018 zo dňa 17.12.2018, vyhotoviteľ ORION SK
s.r.o.) v prospech Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova
6, 816 47 Bratislava na elektroenergetické stavby a zariadenia
distribučnej sústavy NN, rozvod elektrických vedení a prípojok
a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku.
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Spoločenská kronika

Narodili sa v roku 2019
Brandis Michal, Horský Šimon, Štefkovič Richard,
Džudža Michal, Vaľko Timotej, Herceg Miroslav,
Zápražný Richard, Tengeri Márius, Kališ Richard,
Bundzík Andrej, Mačaj Samuel, Benický Marko,
Smatana Marko, Brna Oliver, Macák Kristián,
Žúbor Eliáš, Grell Lukáš Michal, Suchý William,

Virklerová Natália, Beköová Elena, Doktoríková
Viktória, Čepcová Viktória, Boledovičová Ema,
Kováčová Ema, Orlejová Ema, Ujhelyiová Alžbeta,
Takáčová Barbora, Mikušová Ella, Zsigó Zara

V roku 2019 oslávili jubileum
70 rokov
Marián Bobrík, Vladimír Makovský, Anton
Vrbovský, Mgr. Štefan Kadlec, Irena Vyletelová,
Valéria Vikrutová, Irena Štiglicová, Elena Žišková,
Valéria Kollárová, Veronika Špirková, Eva
Mátheová, Mária Rakúsová, Alžbeta Sládečková,
Kveta Packová, Magdaléna Tóthová, Elena Tóthová,
Ružena Šimoneková, Ľudmila Prokešová, Jarmila
Čederlová.
75 rokov
Štefan Stanislav, Ladislav Ingeli, Ladislav Žiška,
Ján Milošovič, Alexej Černuška, Ján Rakús, Jozef
Guldan, Jozefína Rusnáková, Mária Csengelová,
Mária Filipovičová, Helena Lehocká, Františka
Puškásová, Michal Valent, Eva Withalmová.

80 rokov
Ján Durai, Bohumír Vešmera, Ján Dado, Gejza
Gräczer, Silvester Štiglic, Pavlína Danišová, Mária
Koišová, Marta Dolinská, Eva Krajčovičová,
Terézia Szabová, Cecília Mišaniková, Helena
Strihovská, Lýdia Vošková, Berta Ondrušková,
Božena Farkašová, Terézia Tóthová.
85 rokov
Valentín Heriban, Vojtech Krajčovič, Ondrej
Švihran, Anna Bartová, Mária Pinčeková, Blanka
Trtolová, Mária Štiglicová, Ružena Millová.
95 rokov
Teodor Bilčík

Opustili nás v roku 2019
Neštiak Ladislav, Makovská Andrea,
Stanislav Ladislav, Gašparová Mária, Heriban
Jozef, Ing. Koiš Michal, Rigová Melisa,
MagyarováĽudmila, Šillo Michal,

Martonová Mária, Žemlička Ján, Kardošová
Anna, Mačaiová Helena, Róka Marián,
Zvolenská Mária, MUDr. Ján Takáč,
Strihovská Helena, Dušan Repčík
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