Časopis pre obyvateľov a priateľov Kráľovej pri Senci

Kráľovské

ZVESTI
Ročník XXIV.

obce Králová pri Senci

6., 7., 8. septembra 2019
areál SIGOTKA
Piatok

19:00 DJ TUSOM

21:00 BYSTRÍK BANDA

22:45 INEKAFE

23:45 DJ TUSOM

Sobota
15:30 SHOW DETOM
1. cast

16:30 MATERINKY DIVADLO

18:00 WEITER SHOW

17:30 SHOW DETOM
2. cast

21:15 2X

22:00 KMETO BAND

00:00 DJ TUSOM

Nedeľa
16:30 PACI PAC

18:00 OLD SCHOLL BROTHERS
ISSN 1335-7271

19:45 ABBA STARS

Číslo 1-2/2019

Zo života v obci

Za krajšiu obec

Ocenenie našej MSČK - Zápis do knihy cti SČK
prevzala z rúk prezidenta Andreja Kisku predsedníčka
MsČK Jarmila Bednárová Koišová

Majstrovstvá Slovenska cyklistických pretekov v časovke
jednotlivcov v Kráľovej pri Senci (11. mája)

Výmena okien na budove zdravotného strediska

Výstavba nového chodníka v Malom Krmeši

Oslavy dňa matiek

Voľba novej riaditeľky ZŠ, ktorou sa opätovne stala
Mgr. Darina Deáková. Gratulujeme.

Montáž nových preliezok v materskej škole

Obec má nové služobné auto na pohon elektrickým
prúdom

Oslavy 30. výročia Materskej školy v Kráľovej pri Senci

Dedinská zabíjačka (16. februára)

Revitalizácia ihriska s umelým povrchom v areáli ZŠ

Výstavba parkoviska za budovou ZŠ

KRÁĽOVSKÉ ZVESTI
Ročník XXIV.

1–2/2019

Úvodník

Podnety od našich občanov sú pre nás
dôležité/ D. Šebok . . . . . . . . . . . . . . . 1

História

Kráľovský kaštieľ a zbrane v zbierkach
Pálffyovcov / M. Daniš- M.Čaputa. . . 2

Osobnosti

Chirurg, vedec a pedagóg Augustín
Prochotský /M. Daniš . . . . . . . . . . . . 4

Život okolo nás

70 rokov Červeného kríža v Kráľovej pri
Senci/ J. Koišová  . . . . . . . . . . . . . . . . 6
10. ročník rybárskych pretekov /
M. Daniš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Naša materská škola má 30 rokov/
B. Tvarušková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Výsledky prezidentských volieb /
M. Daniš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Voľby do EU /M. Daniš . . . . . . . . . . . 10
Kráľovskí hasiči v pohotovosti po celý
rok/ V. Gašparová  . . . . . . . . . . . . . . . 10
Skončil sa školský rok, je čas na chvíľu
prázdnin / M. Kucerová – D. Deáková 12
Odišiel Janko Žemlička/ M. Daniš . . 13
Posledná rozlúčka s dôstojným pánom
Tomášom Kuľkom / K. Smiešková . 14
Privítali sme nového správcu farnosti/
K. Smiešková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Šport

Najcennejšie tituly z Majstrovstiev
Európy i Majstrovstiev Slovenska opäť
v rukách žien AWK Kráľová pri Senci/ D.
Petrová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MŠK Kráľová pri Senci v sezóne
2018/2019/M. Bobrík ml.. . . . . . . . 16
Kráľovský beh 2019/M. Daniš . . . . . 17
Futbalové derby THE CLASICO
2019/M. Bobrík ml.. . . . . . . . . . . . . . 18
Výlet starých pánov do Kremnice
a Banskej Štiavnice/M. Bobrík ml.. . 18

Informatórium
Zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva . . . . . . . . . . . . . . 19
Zadná obálka

Pozvánka na Dni obce 2019
Fotografia na prednej obálke: Dobrovoľná akcia rodičov a detí z našej obce za čistú obec
(31. marca).
Fotografie na malých obrázkoch: Na štarte
behu na 10. a 5. km, ktorý sa uskutočnil v našej obci pod záštitou starostu; Výstava pri príležitosti osláv 70. rokoch MsČK; Stavanie mája
(30.apríla)
Autori fotografií: M. Daniš, M. Valent, D. Šebok, K. Smiešková, D. Petrová, V. Gašparová, B. Tvarušková, M. Bobrík, P. Brichta

Podnety od našich občanov
sú pre nás dôležité
Milí čitatelia,
opäť tu máme horúce letné dni, s nimi čas letných dovoleniek
a prázdnin a vy si môžete opäť prečítať ďalšie vydanie našich
Kráľovských zvestí. Dúfam, že to bude čítanie podnetné a zaujímavé.
Hneď na úvod prichádzam s prvým podnetom od občanov.
Systém separovaného zberu odpadu je v našej obci zabezpečený tak, že okrem vývozu komunálneho odpadu v dvojtýždňových intervaloch
sú spred domov odvážané aj plasty, tetrapaky a ľahké kovy v štvortýždňových
intervaloch. Vyseparovaný odpad stačí vyložiť pred dom v plastových vreciach
v deň vývozu. Ostatný triedený odpad je potrebné umiestniť do zberných nádob
na zberných miestach v obci. Snažíme sa zabezpečiť pravidelný a častý vývoz separovaného odpadu zo zberných nádob, ale nie vždy je to zo strany spoločnosti,
zabezpečujúcej odvoz triedeného odpadu včas zrealizované. Obec však robí všetko
preto, aby sa situácia s triedeným odpadom zlepšila. Prosím všetkých, aby v prípade, že zberné nádoby budú plné, neumiestňovali odpad mimo nich a nevytvárali
tak smetiská v obci.
Druhý podnet, rovnako od obyvateľov našej obce, smeruje k výzve na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Na nové dopravné značenie sme si už zvykli
a myslím, že prispelo k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Mnohí vodiči
však pravidelne parkujú svoje autá na chodníkoch a ohrozujú tým chodcov, ktorí musia parkujúce autá obchádzať po ceste. Prosím preto vodičov, aby sa vyhli
parkovaniu na chodníku a verím, že nebude potrebné pristúpiť k sankciám za nesprávne parkovanie.
Mnohých čitateľov zaujíma, akým spôsobom bude obec postupovať vo veci výstavby areálu kúpaliska. Čas ukázal, že lokalita termálneho kúpaliska nie je natoľko
atraktívna pre investorov ako sa pôvodne predpokladalo. Aqua Park v Senci a ďalšie Aqua Parky v Maďarsku a Rakúsku sú veľkou konkurenčnou nevýhodou, ktorá
pravdepodobne odrádza investorov. Keďže počas takmer štrnástich rokov žiaden
z potenciálnych investorov nepredložil záväznú ponuku, Obecné zastupiteľstvo
bolo nútené prehodnotiť snahu o dosiahnutie revitalizácie termálneho kúpaliska
a schválilo na svojom zasadnutí novú stratégiu. Ako prvý krok bola vyhlásená verejná súťaž, kde je preferovaný obecný záujem verejno-prospešného využitia nehnuteľností a termálnych vrtov. V prípade negatívneho výsledku verejnej súťaže
bude prerokovaná možnosť odkúpenia podielu súkromného akcionára obcou,
prípadne možnosť rozdelenia nehnuteľnosti medzi súkromného akcionára a obec
(obec by si ponechala časť s vrtmi a bazénovým telesom).
Okrem kúpaliska riešime v spolupráci s okolitými obcami ďalší rozsiahly a dlhodobý projekt, ktorým je kanalizácia a čistiareň odpadových vôd v našej obci.
Získali sme územné rozhodnutie a v súčasnosti sme v procese získavania stavebného povolenia. Obec má aj mnoho ďalších, rozpracovaných projektov. Spomeniem
aspoň niektoré z nich : prestavba obecného klubu a prístavba základnej školy je vo
fáze prípravy projektovej dokumentácie. Stavebné povolenie by mohlo byť vydané
koncom tohto roka. Ďalej vybudovanie druhej časti chodníka na Malokrmešskej
ulici je naplánované na prvý polrok budúceho roka.
Na budove zdravotného strediska sme vymenili okná a plánujeme v tejto budove zrekonštruovať obecný byt. Získali sme prostriedky na vybudovanie nového
workoutového ihriska na Sigotke, aby naši občania mali viac možností na aktívne trávenie voľného času. Takisto sme získali grant WIFI4EU na sprevádzkovanie
wifi siete, v rámci ktorého bude sprístupnených viacero hotspotov na verejných
miestach s bezplatným pripojením na internet.
Kvalitu života v Kráľovej pri Senci sa snažíme zlepšovať nielen hmotnými investíciami, ale aj organizovaním množstva kultúrno-spoločenských podujatí, najmä
v spolupráci so spoločenskými a záujmovými organizáciami našej obce. Koncom
augusta a v septembri nás čaká viacero takýchto akcií. Jednou z nich bude Kráľovská slávnosť, na ktorú sa nám v tomto roku podarilo získať prostriedky z Európskej komisie. Podujatie bude opäť trojdňové a začne v piatok 6. septembra. Čaká
nás rozmanitý program a verím, že každý si z neho vyberie „to svoje“. Srdečne vás
v mene obce pozývam nielen na Kráľovskú slávnosť, ale na všetky kultúrno-spoločenské akcie, ktoré sme tento rok pre Vás ešte pripravili.
JUDr. Dušan Šebok
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Kráľovský kaštieľ a zbrane
v zbierkach Pálffyovcov
M. Daniš – M. Čaputa
Posledný majiteľ kaštieľa v Kráľovej Ján František Pálffy bol nielen výborný hospodár a schopný verejný dejateľ, ale aj vášnivý zberateľ a milovník umenia. V jeho
pozostalosti sa okrem obrovského množstva umeleckých predmetov nachádzali
i zbrane, ktoré Pálffyovci jednak dedili z pokolenia na pokolenia, ale boli predmetom
aj ich zberateľskej vášne. Veľkosť Jána Františka Pálffyho, posledného z rodu pezinsko-červenokamenskej vetvy spočívala aj v jeho prístupe k umeleckým hodnotám,
ktoré zbieral. V svojom testamente dedičom odkázal, že si praje, aby jeho umelecké
a zberateľské dedičstvo bolo sprístupnené širokej verejnosti na obdiv ako muzeálne exponáty. V závete o svojich zbierkach dodal: „..aby som prispel k zušľachteniu
umeleckého vkusu doma a súčasne vzbudil záujem o umenie“. Koľko veľkorysosti
a štátnickej múdrosti, ktorá súčasným pohlavárom tak často chýba.
Pálffyovci boli už od 16. storočia známi, ako veľmi talentovaní vojenskí velitelia, ktorí to dotiahli až na tie najvyššie
vojenské hodnosti generálov a maršalov v Habsburskej monarchii. Príslušníci tohto magnátskeho rodu zastávali
významné funkcie v Uhorsku ako palatíni, krajinskí sudcovia, miestodržitelia, župani, strážcovia uhorskej koruny
a samozrejme aj významní vojenskí
hodnostári. Vyznamenali sa v službách
habsburského dvora i v protitureckých
vojnách, za čo boli vždy náležite odmenení, čo sa prejavilo v zväčšovaní
ich rodinných majetkov a panstiev.
K vojenskej kariére neodmysliteľne
patria aj zbrane. Ich zbieranie, najmä čo sa týka starých palných zbraní,
alebo aj loveckých chladných zbraní,
bolo vždy ich vášňou. Ako vojvodcovia
absolvovali množstvo zahraničných
výprav, ale často cestovali po Európe
aj ako súkromné osoby. V ich zbierke
sa nachádzali zbrane z celej Európy –

Prahy, Viedne, Mníchova, Francúzska,
Španielska a Anglicka. Zoznam týchto
krajín nám napovedá kam všade Pálffyovci cestovali a to najmä počas svojich vojenských výprav.
Hrad Červený Kameň sa stal rodovým sídlom od konca 16. storočia, keď
ho kúpil Mikuláš II. Pálffy. Popri iných
predmetoch, ktoré zbieral, alebo zdedil
po predchádzajúcich majiteľoch Fuggerovcoch je zrejmé, že ako vysoký vojenský hodnostár vlastnil zbrane a časť
z nich uchovával na hrade. Máme informácie o zbrojnici na Červenom Kameni, avšak pramenné materiály o jej zložení nám chýbajú. Mikulášove brnenie
sa dnes nachádza v Národnom múzeu
v Budapešti. Taktiež máme informácie
o vojenských prilbiciach, ktoré si Mikuláš II. priniesol pravdepodobne zo
Španielska. Mnohé predmety tiež mohol získať ako výkupné, alebo ako korisť počas bojov s Turkami. Išlo hlavne
o drahocenné zdobené šable.

Pohľad na park a čelnú stranu kaštiela v Kráľovej pri Senci
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Portrét Jána Pálffyho, 1891, Bojnický
zámok, obraz V. Brožíka

Ďalším miestom, kde Pálffyovci uchovávali zbrane bol Pezinský hrad, kaštieľ
v Kráľovej a tiež Bojnicky zámok. Pezinský hrad, ktorý od 18. storočia vlastnila
mladšia vetva rodu sa stal miestom s najväčšou koncentráciou zbraní. Zbierka
bola veľmi rôznorodá. Išlo o domáce, ale
aj zahraničné zbrane z Nemecka a Španielska, čo súvisí s významnou vojenskou kariérou jednotlivých členov rodu.
Ich podpora Habsburskej monarchii ich
ako vojvodcov často dostala aj na opačný koniec Európy, podľa toho, kde práve prebiehali vojenské konflikty. Okrem
rôzneho pôvodu zbraní sa zbrane v ich
zbierkach líšia aj svojou konštrukciou.
Zbierku tvoria najmä zbrane s kresadlovým zámkom, až po zbrane s perkusovým zámkom. Zbrane sa dostali do
zbierok Historického ústavu Slovenského národného múzea ešte v dobe existencie Vlastivedného múzea, ktoré bolo
predchodcom SNM. Bolo to 13. 12. 1923
na základe výnosu Ministerstva školstva
a národnej osvety. Zbrane boli zahrnuté
medzi 53 kusmi umelecko – remeselných
výrobkov. Práve v časoch jeho vzniku sa
k nim dostala časť zbierok z pozostalosti
Jána Pálffyho a s ňou aj zbrane. Išlo o 58
pušiek, 15 pištolí a 2 šable. Práce bratislavských puškárov boli zastúpené 18 kusmi.
Počas bombardovania Bratislavy v 2. svetovej vojne bolo zničených, alebo stratených 30 pušiek, 15 pištolí a obe šable. Polovica zbraní bratislavských puškárov bola
tiež počas bombardovania zničená.

zámkom. Znak Pálffyovcov sa nachádza
na krčku pažby s bohatým orámovaním rastlinným motívom. Zbrane boli
Pálffyovcami uchovávané najmä na Pezinskom hrade. V zbierke posledného
majiteľa hradu boli 3 pušky od Johanna
Fishera, 3 pušky od Daniela Wacholta.
Najviac výrobkov vlastnili Pálffyovci od
Wenzela Pacholicka a to 26 kusov. Išlo
o 12 pušiek a 14 pištolí. Ďalším puškárom, ktorého zbrane boli na Pezinskom
hrade bol Wenzel Keller. V zbierke sa
nachádzali 2 páry pištolí a 3 pušky.
Informácie o zberateľstve zbraní
máme aj zo strany malackej vetvy rodu,
ktorá obývala svoj kaštieľ v Malackách,
ktorý bol aj ich rodovým kaštieľom.
Členovia tejto vetvy boli tiež významní vojenskí hodnostári, ktorí si zo zahraničia priniesli tiež vzácne zbrane.
V kaštieli vlastnili veľkú kolekciu zbraní. Tvorili ju zbrane rôznych druhov,
z rôznych častí sveta a z rôznych období. Okrem zbraní tvorili veľmi významnú časť inventára kaštieľa aj zbierky obrazov a loveckých trofejí. O Bratislavskom paláci vieme, že sa tam okrem
obrovskej zbierky umeleckých predmetov nachádzali aj zbierky zbraní
v hodnote 28 000 korún. Pálffyovci určite vlastnili zbrane aj v ďalších svojich
sídlach, avšak o ich presnom počte ani
opise nemáme dostupné informácie.
Čiastočné informácie o ich osude sa
dozvedáme len z katalógov z 20. storočia, ale tieto informácie nehovoria ani
o tom kto a kde ich kúpil, ani o tom kde
boli umiestnené, nakoľko sú tam predmety z viacerých sídiel.
Pálffyovské zbierky sa po prvej svetovej vojne rozpredávali na verejných
aukciách. Slováci vtedy nemali dostatok financií, aby na aukciách mohli

História

V zbierkach SNM sa nachádzajú
mnohé zbrane zo zbierok Pálffyovcov.
Detailne opísané máme najmä zbrane
od puškárov v Bratislavy. Práve zbrane
z Bratislavy tvorili značnú časť zbierok
zbraní. Tvorili ju zbrane zo 17. – 19. storočia, avšak najväčšie zastúpenie mali
zbrane z 18. storočia. Rodina Pálffyovcov od bratislavských puškárov odoberala značnú časť ich produkcie počas
obdobia viac ako 200 rokov. V ich zbierke je zastúpený aj najstarší bratislavský
puškár Caspar Neumann z konca 17.
storočia, pričom najmladšie zbrane pochádzajú z 19. storočia. Viaceré zbrane boli vyrobené špeciálne pre rodinu
Pálffyovcov. Zvláštnu kategóriu tvoria
zbrane od Tugenda, ktoré nakupoval
práve Ján František Pálffy z Kráľovej.
Nešlo o pušku s kresadlovým zámkom,
ale o dvojhlavňovú poľovnícku pušku
s perkusnými zámkami. Puškári vyrábajúci pušky s kresadlovým zámkom
boli Kheller Wenzl, NEUMAN Gaspar,
Fisher Johann, Wacholt Daniel, Pacholick Wenzl, Czermak, Friedrich Tugend.
Najväčšie zastúpenie v ich zbierke mal
Wenzel Pacholicek. Niektoré zbrane boli
zdobené aj erbom rodu, ktorý si pušky
objednal. To platilo aj o Pálffyovcoch.
Jednou z takto zdobených pušiek je dielo Johanna Fishera, ktorý vytvoril pušku
s francúzskym kresadlovým zámkom.
Puška bola signovaná autorom ako JOHANN FISCHER PRESPVRG. Dôkaz
o tom, že ide o pušku, ktorú vlastnili
Pálffyovci je mosadzný štítok na krčku
pažby v podobe reliéfu leva stojaceho
na zadných nohách. Prednými nohami
drží oválny štít so znakom Pálffyovského rodu. Ďalším puškárom z Bratislavy bol puškár Czermak. Išlo taktiež
o pušku s francúzskym kresadlovým

Znak rodiny Pálffyovcov na zbrani signovanej Czermákom

konkurovať zahraničným zberateľom
a záujemcom, preto sa väčšina vydražených predmetov dostala do zahraničných zbierok.
V súvislosti s rozsiahlou pálffyovskou zbierkou zbraní sa ponúka otázka
či nešlo o zámerne budovanú zbierku
niektorým z príslušníkov rodu. Predpokladáme podľa značného výskytu
zbraní z 18. storočia, že zberateľský
zámer sa mohol objaviť u niektorého
z Pálffyovcov z uvedeného storočia
a nepochybne zberateľský charakter
zbierky zbraní badáme u najmladšieho z rodu Jána Františka Pálffyho. Jeho
zberateľská vášeň k umeniu sa prejavila
i v zbierke zbraní v ktorej boli okrem
zbraní bratislavskej proveniencie aj
zbrane z Čiech, Rakúska, Nemecka
či Španielska.
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Od šiestej triedy som vedel, že sa chcem stať lekárom

Chirurg, vedec a pedagóg
Augustín Prochotský
Miroslav Daniš
V naše rubrike Osobnosti prinášame
čitateľom Kráľovských zvestí profily osobností, ktoré sa v našej obci
narodili, alebo sú s ňou bytostne
spojené ako trvalá hodnota. Tá nás
sprevádza a bude sprevádzať. K takým osobnostiam nesporne patrí aj
lekár, chirurg, vedec a pedagóg, doc.
MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
V súčasnosti je prednostom II. chirurgickej kliniky LF UK a UN Bratislava, ktorá je od roku 1997 v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Jeho ťažiskovým pracoviskom
je predovšetkým nemocnica, ktorú
práve v súvislosti s jeho lekárskou
praxou a starostlivosťou o pacienta
poznajú mnohí Kráľovčania a sú mu
za jeho osobný prístup a profesionálnu liečbu vďační. Mnohým z nás
neraz pomohol a pomáha nielen ako
lekár, ale aj človek, ktorý má k našej
obci hlboký a úprimný vzťah. Spájajú ho s nami korene jeho rodiny,
prarodičov a rodičov, ktorí tu dlhé
roky žili a ako on sám hovorí, aj on
tu prežil krásne a bohaté na zážitky
a priateľstvá detstvo i roky dospievania. Dodnes tu má mnoho priateľov,
príbuzných a viaže ho ku Kráľovej
silné puto rodiska.
Rozsah našej rubriky nám neumožňuje predstaviť celú šírku a obsažnosť
života a práce doc. A. Prochotského
a preto Vám predstavíme len niektoré
významné momenty na jeho životnej
ceste, ktorá je chválou nielen slovenskej lekárskej vedy. Presahuje hranice
Slovenska a Európy a je chválou i našej obce.
Augustín Prochotský sa narodil v roku
1953 v Pastovciach (okres Levice),
kam sa museli jeho rodičia po neslávnej Akcii B začiatkom 50. rokoch vysťahovať z Bratislavy. Jeho otec JUDr.
Fraňo Prochotský bol významným
právnikom s nezávislým a kritickým
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myslením v časoch, keď sa to nenosilo a tak demagógia rozbiehajúceho
sa ľudovo-demokratického režimu
ho odsúdila do pracovnej pozície posunovača na železnici. Z Pastoviec sa
rodina Prochotských presťahovala do
Kráľovej pri Senci, kde voľakedy žili
ich prastarí rodičia a viazali ich k obci
dávne rodinné putá. Augustín tu strávil svoje detstvo a absolvoval štúdiá na
základnej škole. Na Strednú všeobecne vzdelávaciu školu (neskôr gymnázium) v Senci už dochádzal z Bratislavy, kam sa jeho rodina presťahovala
v roku 1968. Gusto Prochotský vy-

S mamou

rastal v kresťansky založenej rodine.
Má piatich súrodencov a tak deliť sa
s inými o čokoľvek mu prirástlo k srdcu už v lone rodiny. Jeho otec mu vždy
kládol na srdce, aby sa nasilu za ničím
nepachtil, lebo čo mu Pán Boh na jednej strane nedopraje, na druhej strane
mu desať ráz vráti. A tiež mu hovorieval: Čo sa nepáči tebe, nerob druhým.
V roku 1977 A. Prochotský ukončil Lekársku fakultu UK v Bratislave.
V rokoch 1977-1988 pracoval na Chi-

Pohľad na rodný dom (rok 1991), ktorý
dnes už nestojí.

V šiestej triede na základnej škole v Kráľovej (štvrtý zľava, horný rad.)

Vedecká monografia Augustína Prochotského získala viaceré ocenenia.

Osobnosti

rurgickej klinike ILF akademika L.
Dérera na bratislavských Kramároch,
kde absolvoval aj prvú a druhú atestáciu zo všeobecnej chirurgie. V roku
1997 si spravil nadstavbovú atestáciu
z cievnej chirurgie. Jeho vedecko-pedagogický rast sa profiloval v rámci
obhajoby dizertačnej práce v roku
1994, kedy získal hodnosť kandidáta lekárskych vied. Už o tri roky bol
úspešne habilitovaný Vedeckou radou LF UK v Bratislave na docenta
chirurgie. Na jeho odbornom raste
a profilácii sa podieľali také osobnosti
slovenskej medicíny ako prof. I. Šimkovic, prof. J.Černý, prof. V. Fischer
a ďalší, vrátane nášho rodáka, už nebohého pána primára Janka Klúčara. Doc. A. Prochotský má za sebou
bohatú vedecko-pedagogickú prax.
Absolvoval študijné pobyty na viacerých renomovaných zahraničných
pracoviskách v Európe i v Amerike.
Podieľa sa na pregraduálnej výchove
domácich a zahraničných študentov
Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Na
domácich a zahraničných vedeckých
fórach predniesol stovky prednášok
a publikoval vyše dvesto vedeckých a odborných prác v domácich
a zahraničných periodikách. Jeho
doteraz najvýznamnejším vedeckým dielom, ktoré vyšlo knižne vo
vydavateľstve Litera Medica je monografia Karcinóm hrubého čreva
a konečníka, ktorá získala viaceré ocenenia ako Certifikát a Zlatá
medaila Slovak Gold, Cenu literárneho fondu za vedeckú a odbornú
literatúru za rok 2006, či Kostlivého cenu za najlepšiu publikáciu
v chirurgických odboroch za rok
2006. K liečbe a prevencii rakovi-

Na stretávke so spolužiakmi zo ZDŠ po 50. rokoch

nového ochorenia hrubého čreva
a konečníka sa doc. A. Prochotský
už neraz vyjadril vo viacerých médiách a konštatoval, že naša krajina
patrí v Európe k tým, kde výskyt
tohto ochorenia je pomerne častý
a z roka na rok skôr rastie. K rizikovým faktorom, ktoré ho môžu
spôsobovať sú najmä výživa a životný štýl. Napríklad časté jedenie
bravčového a hovädzieho mäsa, alkohol, fajčenie, obezita a samozrejme málo pohybovej aktivity.
Doc. Augustín Prochotský je členom viacerých domácich a zahraničných odborných spoločností - Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej
chirurgickej spoločnosti, Slovenskej
angiologickej spoločnosti, The International Society of University Colon
and Rectal Surgeons, International
Ostomy Association a mnohých ďalších. V roku 2009 mu bolo udelené
čestné členstvo v Českej chirurgickej
spoločnosti. Je členom redakčných
rád viacerých odborných časopisov
a ako prvý na Slovensku zaviedol do
klinickej praxi intraoperačnú transluminálnu angioplastiku. Podieľal
sa na založení klubov stomikov a ich
organizácie SLOVILCO, ktorá združuje pacientov so stómiou (vývodom
po operácii hrubého čreva alebo konečníka). Inšpiráciou mu bola nielen jeho odborná prax ale aj osobná
skúsenosť. Jeho stará mama mala
rakovinu konečníka a v jej dôsledku
aj vývod hrubého čreva. V dobe keď
žila ešte neboli bežne dostupné moderné pomôcky na ošetrovanie stómie. K dispozícii mala len tzv. jánošikovský opasok s vrecúškom, ktorý
je dnes už chvalabohu minulosťou.

Cieľom SLOVILCA teda je, aby ľudia
s vývodom mali moderné zdravotné
pomôcky, ktoré výrazne menia kvalitu ich života a hoci ich v niečom
obmedzujú, umožňujú sa im naplno
zúčastňovať plnohodnotného života,
dokonca i športových aktivít.
Dalo by sa ešte mnoho písať o tak
výraznej postave našej lekárskej vedy,
akou je doc. A. Prochotský. Na záver mi dovoľte už len odcitovať slová
z jeho úvodníka v časopise Slovenská
chirurgia, v ktorom je členom redakčnej rady:.. najdôležitejšie v živote sú
láska a práca. Duchovné bohatstvo
jeho osobnosti a osobné puto k našej
obci vyjadruje aj motto k vedeckej
monografii Karcinóm hrubého čreva
a konečníka: „Liečiť telo je neľahké, ale
liečiť ľudskú dušu je ťažké. Svetloslav
Veigl, ktorý bol donedávna najstarším
píšucim slovenským básnikom, pôsobil vyše 30 rokov v Kráľovej pri Senci,
kde som ja prežil krásne detstvo a kde
sa vždy rád vraciam. Perly z úst Svetloslava, ktorý bol možno len sprostredkovateľom mi vlievali silu, učili ma pokore a dávali mi nádej.“ Svetloslav Veigl
doc. Prochotskému venoval jednu z
básní a dovolil mu, aby ju uverejnil v
úvode svojej knihy.
Čo ešte dodať? Ak by sa dalo srdce
Gusta Prochotského rozkrájať, určite
by jedna z jeho čiastok bila ako zvony
v Kostole sv. Jána v Kráľovej pri Senci.
Zoznam použitých zdrojov
PROCHOTSKÝ, A. Karcinóm hrubého čreva
a konečníka. Litera Medica Bratislava. 2006.
Denník Pravda, 9.6.2007; 24.9.2009;
Curriculum vitae A. Prochotského z roku
2012. Internetový zdroj.
PROCHOTSKÝ A. In: Successful people in
Czech Republic and Slovakia. (6th edition,
Healthcare) 2018.
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70 rokov Červeného kríža
v Kráľovej pri Senci

V tomto roku oslavujeme v našej obci
70. rokov od založenia Miestnej organizácie Červeného kríža, ktorá v našej
obci zohrávala a zohráva významnú
úlohu a to nielen počtom členov. Ku
koncu roka 2018 mal náš miestny
spolok 309 členov a 112 darcov krvi.
Červený kríž v Kráľovej pri Senci
založil v roku 1949 Ján Kopecký, skladník na Jednotnom roľníckom družstve
a v tom čase spolupracoval s pánom
Miroslavom Guričom zo Senca, kde
miestna organizácia ČK už mala dlhoročné pôsobenie. V rokoch 1956
až 1957 bola predsedníčkou Helenka Chovancová, ktorá pracovala ako
poštárka. Činnosť našej miestnej pobočke v tom čase Československého
ČK sa zameriavala najmä na pomoc pri
plnení liečebno-preventívnej starostlivosti, prvej pomoci v prípade rôznych
epidémií a živelných pohrôm. V rámci
našej organizácie existovali jednotlivé
zdravotné hliadky, ktoré mali na starosť napríklad aj školenia pomocnej
zdravotnej opatery v miestnych podmienkach. Svoju činnosť zameriaval
miestny spolok ČK na pomoc starým
a chorým, organizoval rôzne zbierky
na podporu krajín a štátov postihnutých živelnými pohromami a vojnami.
Od roku 1966 sa stal predsedom miestnej organizácie ČK MUDr. Alexander
Doboš. Členovia organizácie sa venovali najmä darcovstvu krvi, ktorú chodili darovať do Šale. Darcov prichádzal
do obce „oceňovať“ profesor a kňaz
p. Horák. Neskôr členovia ČK chodili
pristavenými autobusmi darovať krv
do Bratislavy na Partizánsku ulicu. Po
odberoch bolo pre darcov vždy zorganizované malé pohostenie. Doktora A. Doboša potom vystriedala pani
Anna Filipovičová, ktorá počas svojho
20-ročného pôsobenia začala rozvíjať
aj iné spoločensko- kultúrne a verejno- prospešné aktivity a viesť kroniku
miestneho spolku. V roku 2009 prebrala predsednícku štafetu Jarmila Koišová a na predsedníckom poste pôsobí
dodnes.
Náš miestny spolok v posledných rokoch organizuje okrem odberov krvi
besedy, vzdelávacie prednášky, kurzy,
zabezpečuje zdravotnícko - preven-

tívnu činnosť počas rôznych
obecných podujatí. Veľmi
aktívnym bol náš miestny
spolok v čase vojenského
konfliktu na Balkáne, keď sa
výraznou mierou podieľal
na humanitárnej pomoci pre
vojnou postihnuté oblasti.
Neskôr zorganizoval finančnú i potravinovú zbierku,
poskytol ošatenie a čistiace
prostriedky pri povodniach
v Devíne, či o pár rokov
v Handlovej. V rámci pomoci ľuďom v núdzi sme zbierali
obnosené šatstvo pre nocľaháreň Depaul v Bratislave,
pre Pomocného anjela na
Orave a pod.
Z kultúrnych a oddychových aktivít našej orga- Náčelník DHZ, Juraj Deák odovzdal dar MSČK
nizácie môžeme spomenúť návštevy termálnych kúpalísk, obci 265 držiteľov plakety MUDr.
rôznych kultúrnych podujatí v obci Jana Janského a medaily prof.
i širšom okolí, návštevy obchod- MUDr. Jána Kňazovického. Bronných a vianočných trhov v Bratislave, zovú plaketu MUDr. Jana Janského
v Podhradí pri Martine, v Štúrove, ale získalo za sledované obdobie 136
aj v zahraničí - v Brne, Olomouci, vo darcov, striebornú 69 a zlatú plaViedni, či v Budapešti. Organizujeme ketu 29 darcov krvi. Medailu prof.
aj niekoľkodenné zájazdy do Vyso- MUDr. Jána Kňazovického získal
kých Tatier a do iných destinácii na v roku 2008 pán Štefan Klenovský.
Slovensku a v okolitých krajinách. Už Diamantovú plaketu MUDr. Jana
tradíciou sa stali zábavy, ako Anna Janského získali v roku 2017 Mgr.
bál a neskôr Katarínska zábava.
Darina Deáková a Peter Podolský
Pre materskú školu členovia MSČK a v roku 2018 Stanislav Čaputa. Naši
robili praktické ukážky poskytova- darcovia darovali obrovské množnia prvej pomoci. Niekoľko rokov sa stvo vzácneho moku, ktorý zachráMSČK venuje zdravotníckej výcho- nil veľa ľudských životov. Za všetve detí základnej školy, spolupracuje kých tých, ktorým táto krv pomohla
s učiteľkami, ktoré vedú zdravotnícke vrátiť sa späť k svojím rodinám patrí
krúžky. Dlhé roky sa im venovala pani všetkým darcom veľké ĎAKUJEM.
učiteľka Pinčeková, Križanová, Sedlá- Aj tým, ktorí žiadne ocenenie nezísriková, Nagyová a v súčasnosti pani kali a nemohli pre rôzne zdravotné
učiteľka Krajčovičová. Deti získavajú problémy v darovaní pokračovať.
popredné ocenenia v súťažiach o po- Prajeme všetkým veľa zdravia a šťasskytovaní prvej pomoci. Počas osláv tia v ďalších rokoch.
Medzinárodného dňa detí má MSČK
Na tohtoročných oslavách 70. výuž niekoľko rokov svoj stánok, kde ročia sa zúčastnila aj generálna sekrobí ukážky prvej pomoci pre verej- retárka pani Zuzana Rosiarová- Kenosť. Za túto činnosť sme v roku 2018 segová, ktorá spolu s predsedníčkou
získali ocenenie od detskej organizá- MS SČK pani Jarmilou Bednárovou
cie Fénix – Pierko pomoci.
Koišovou odovzdali pamätné meNajväčšiu pozornosť naša miest- daily bývalým spolupracovníkom,
na organizácia venuje darcom krvi. členom a dobrovoľníkom SČK. RiaZa sledované obdobie máme v našej diteľka ÚzS SČK Bratislava- okolie,

Život okolo nás

pani Mária Halásová a starosta obce
pán Dušan Šebok odovzdali členom
výboru pamätnú medailu Za humanitnú, obetavú a dobrovoľnícku
činnosť v SČK. Náčelník DHZ Kráľová pri Senci Juraj Deák odovzdal
miestnemu spolku ako partnerskej
organizácii v obci dar za dlhoročnú
spoluprácu. Veľmi milo nás prekvapili deti základnej školy, ktoré venovali kyticu kvetov pani predsedníčke miestneho spolku za prácu, ktorú vykonáva v ich zdravotníckom
krúžku.
Samotnú slávnostnú akadémiu
otvoril ženský spevácky zbor pri Matici Slovenskej v Senci, v programe
pokračoval ľudový zabávač Robo
Kajzer a do tanca hrala hudobná
skupina DUO SERVUS. Každý člen
miestnej organizácie si odniesol
drobné darčeky a všetci zúčastnení si
mohli pochutnať na gulášoch, cigánskej pečienke a domácej štrúdli.
Na záver programu osláv odovzdala pani predsedníčka MSČK,
Jarmila Bednárová Koišová, srdečný
pozdrav od pána prezidenta Andre-

Oslavy 70. výročia Miestneho spolku Červeného kríža v našej obci.

ja Kisku, ktorý ju spolu s ďalšími
ocenenými červenokrížskymi dobrovoľníkmi, členmi a spolupracovníkmi prijal v máji 2019 v prezidentskom paláci. Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca 2019 získal totiž náš
spolok ocenenie - Zápis do knihy cti
SČK. Toto významné celoslovenské
ocenenie si určite naša organizácia

10. ročník rybárskych pretekov
Tohtoročné rybárske preteky, ktoré sa
už tradične konajú v máji (18. mája)
mali prívlastok jubilejné. Už po desiaty krát v spolupráci s profesionálnym
rybárskym zväzom zo Senca sa všetci
záujemcovia o športovú rybačku stretli
pri brehoch Čiernej vody v centre našej
obce aby si vyskúšali šťastie, ale aj majstrovstvo lovu rýb, ktoré v našej obci má
naozaj už stáročnú tradíciu. Súťaž pod
vedením riaditeľa pretekov Alexandra
Takácsa a vedúceho rozhodcov Štefana
Kakaša prebiehala od 9.00 do 12.00 hod.
Súťaž detí sa uskutočnila na priľahlom

ramene rieky, na Óčku a kategória mužov a žien súťažila na toku Čiernej vody
medzi mostom pri kostole a mostom
na Sigotke. O sprievodný program sa
postarala Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna z Ivanky pri
Dunaji, ktorá pripravuje svojich študentov aj v odbore rybárstvo. Jej absolventi
odpovedali prítomným na všetky otázky ohľadne profesionálneho rybárstva,
ako i ohľadne možností štúdia na ich
odbornej škole. Príjemné dopoludnie
rybačky bolo obohatené o možnosť
chutného občerstvenia pokým sa čakalo

Víťazi 10. ročníka rybárskych pretekov- detská kategória

zaslúži a môže byť na dlhé roky obetavej a bohumilej práce hrdá.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú nášmu
miestnemu spolku, hlavne však starostovi obce, pánovi Dušanovi Šebokovi a obecnému zastupiteľstvu
v Kráľovej pri Senci.
Jarmila Bednárová Koišová

na ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov. Víťazom kategórie detí (súťažilo
10 chlapcov a 7 dievčat) z chlapcov vyhral Nicolas Horváth, druhý bol Samuel
Špergl a tretí skončil Marek Stanislav.
Dievčenské zápolenie vyhrala Lea Klúčarová, druhé miesto obsadila Emka
Kopúnková a tretie Emka Benková.
V kategórií dospelých súťažilo 15 pretekárov z ktorých bola jedna žena Henrieta Kopúnková. Mužskú kategóriu
vyhral Peter Čapla. Na druhom mieste
skončil Peter Farkaš a tretí bol Ján Polakovič. Pretekári do tretieho miesta boli
odmenení hodnotnými cenami v podobe rôzneho rybárskeho náčinia ako
rybárske prúty, navijaky, podberáky, baterky, varič, signalizátor záberu, lopatka
na kŕmenie rýb a pod.
Jedno z najstarších remesiel ľudstva
a v súčasnosti najmä športová aktivita
– lov rýb sa stále častejšie stáva obľúbenou oddychovou aktivitou od najmladších po najstarších aj v našej obci.
Ideálne podmienky nám k tomu poskytuje riečka Čierna Voda so svojimi
kúzelnými zákutiami. Využívajme jej
dary, ale si ju aj chráňme a počúvajme
jej tiché volanie po čistote životného
prostredia, ktoré nás obklopuje.

M. Daniš
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Naša materská škola má 30 rokov!
Je to veľa a či málo? Na počet detí,
ktoré ju navštevovalo a zážitky, ktoré
sa ťažko dajú odmerať, alebo zrátať,
je to dlhá doba. My, staršie učiteľky
sme si voľakedy občas hovorili: Aké
to bude, keď nám deti, ktoré sme učili, privedú do škôlky svoje deti? A čas
plynul, roky ubehli a deti detí sú už
tu. V spomienkach sa títo dnes už rodičia, ako aj my, vraciame k ich detstvu, k ich slzičkám z odlúčenia a radosti z nového, nepoznaného. Občas
si spomenieme aj na nejaké tie šibalstvá, či vzdor, ale z odstupom času sa
premenili na milé pripomenutie si
toho, že všetky deti sú krehké, zraniteľné a zároveň nevyspytateľné a občas nezbedné.
Tohtoročné jubileum sme oslávili v máji. Pri príležitosti osláv sme
vďaka príspevku rodiny Mackovichovej vydali publikáciu „Rozprávkový domček“, v ktorej sme priblížili
činnosť v MŠ za uplynulé 30. ročné
obdobie. Rodičia sa tu vyjadrili
ako vidia škôlku ich očami a dobrú spoluprácu zo Základnou školou
vyzdvihla pani učiteľka Kucerová.
Riaditeľka MŠ, ako aj starosta obce
priblížili postupný vývoj, modernizáciu, zveľaďovanie a fungovanie škôlky, zaželali jej plnú náruč šťastných
a bezstarostných detí, rodičov ako aj
všetkých zamestnancov.
Pre deti sme k výročiu pripravili
zábavné dopoludnie so šašom Tomíkom, ktorý s deťmi spieval, tancoval, predviedol bublinovú šou
a na záver každému spravil z balóna
zvieratko, alebo niečo podľa želania.
U chlapcov samozrejme prevažovali
meče, lietadlá, motorky...Deti dostali aj sladkú maškrtu, ktorá ukončila

Predškoláci sa lúčia
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Kultúrny program detí MŠ z hudobno-tanečných krúžkov na oslave 30.výročia MŠ

Nová nástenná maľba

Pieskové laboratórium a herná zostava

krásne, zábavné dopoludnie. Popoludnie bolo určené viac rodičom.
V obecnom klube boli na nástenných
tabuliach vystavené fotky a k dispozícii k nahliadnutiu boli aj kroniky
MŠ. Niektorí rodičia tu na starších
fotografiách našli seba, svojich blízkych, alebo priateľov. Súčasťou osláv
bolo na ďalšie popoludnie stretnutie
všetkých zamestnancov, bývalých a
súčasného starostu obce, poslancov
a vedúcich organizácií, ktorí úzko
spolupracujú s našou MŠ, aby spomínali, bilancovali, ale aj zhodnotili
spoločne všetko to, čo sa za tie roky
podarilo, v čom vidia silné stránky, či
možné zlepšovania. Veď za tie roky
materská škola prešla a stále prechádza zmenami. Z dvojtriedky je to už
päťtriedna škôlka. Tá posledná, piata trieda, s názvom veveričková je

dočasne umiestnená v nadstavbe
obecného úradu. A kto si na začiatku
myslel, že schody budú pre deti prekážkou, mýlil sa. Zvládajú ich lepšie,
ako niektorí dospeláci. Spievanka:
„Veveričky šikovné sme, veľa toho
dokážeme, po schodoch pomaly kráčame a každú prekážku zdoláme....“
sa stala doslova ich hymnou.

Piata trieda veveričková

Pre naše zariadenie je výchova
a vzdelávanie tých najmenších jednou z najdôležitejších priorít. Okrem
bežného
výchovno-vzdelávacieho
procesu sa snažíme deťom spestriť
pobyt rôznymi akciami. Každoročne
organizujeme divadelné, bábkové,
či pohybové predstavenia, plavecké
kurzy, tvorivé dielne s rodičmi detí,
výlety, školy v prírode a rôzne iné aktivity.

Život okolo nás

Podľa ponuky zvažujeme možnosti
zúčastňovať sa na projektoch.
Naša materská škola je dlhodobo
zapojená do programu školské ovocie so spoločnosťou BONI FRUCTI,
ktorá 2 krát mesačne dodáva pre deti
ovocie a ovocné šťavy. Venovali našej materskej škole aj ovocné stromy
a tak naše deti pozorujú rast malej
slivky, či marhule. V tomto školskom
roku sme dostali od nich ponuku na
interaktívnu prednášku o pestovaní
a spracovaní ovocia hravým a veku
primeraným spôsobom, ako aj možnosť ochutnávky ovocia a ovocných
produktov priamo v našej MŠ. Deti
porovnávali chuť rôznych odrôd slovenských jabĺk, so záujmom si vypočuli o tom, čo všetko ohrozuje ovocné stromy a ako ich chrániť. Bolo to
poučné a zaujímavé.
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska vďaka finančnej podpore partnera projektu „Zdravé oči
už v škôlke“, ktorým je spoločnosť
BILLA, ponúkla jedinečnú možnosť
absolvovať pre deti materskej školy
bezplatné meranie zraku. S prístrojom, ktorý dokáže s vysokou mierou
presnosti odhaliť existujúce, alebo
začínajúce vývinové poruchy zraku
ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť, či škuľavosť. Takéto poruchy
sú mnohokrát neviditeľné aj pre rodičov a preto väčšina z nich využila túto
možnosť a súhlasila s očným vyšetrením na pôde našej MŠ. Bolo to neinvazívne, bezdotykové, bezbolestné
meranie, ktoré nemá žiadne vedľajšie
účinky s prístrojom so zvukovými
a svetelnými efektami na prilákanie
pozornosti dieťaťa odborne vyškole-

Kolektív pracovníčok MŠ

ným zamestnancom. Ten následne
vyhodnotil výsledky a odporučil, či je
potrebné ďalšie merania u detského
očného lekára. Vďaka tejto možnosti
sa u niektorých detí podarilo odhaliť
poruchy zraku a po následných vyšetreniach už tieto nosia okuliare, čím
sa predchádza výrazným a ťažkým
poruchám zraku. Naďalej budeme využívať projekty a programy, ktoré sú
pre deti prospešné.
Každoročne sa snažíme aj o zveľaďovanie interiéru a exteriéru materskej školy. V spolupráci s obecným
úradom, rodičovským združením
a občianskym združením Fénix sa
nám podarilo obohatiť školský dvor
o pieskové laboratórium, hernú zostavu, ako aj dopadové plochy pod
preliezačky. Deti tieto inovácie s radosťou a nadšením prijali a denne ich

využívajú pri svojich hrách. Spoločnosť AGRO Mačaj sponzorovala vonkajšiu nástennú maľbu na našej MŠ,
ktorá už z diaľky upúta farebnosťou
a estetickým prevedením a radostne
víta deti aj rodičov.
Naši „najväčší“, teda 28 predškolákov, ktorí našu škôlku opúšťajú už
motivuje iná, veľká škola, do ktorej sa
tešia, ale majú aj obavy z toho, čo ich
tam čaká. My veríme, že ukážu svoje
vedomosti a budú si nadšene osvojovať ďalšie a ďalšie. Prajeme našim
deťom, ako aj ich rodičom veľa energie, trpezlivosti a lúčime sa s nimi ich
slovami, ktoré odzneli v pesničke na
ich krásnej rozlúčke:
...Do školy sa chystáme, aj nové tašky
máme, hračky odložíme v izbičke do
skrine a hrám už pokoj dáme.....
Beata Tvarušková

Výsledky volieb prezidenta SR v našej obci
V marci tohto roku sa konali voľby prezidenta SR, ktoré sa v našej
obci uskutočnili v rámci jedného
volebného okrsku. Volebná komisia
pracovala v zložení: predsedníčka
Bc. Kristína Galovičová, podpredsedníčka Katarína Moravčíkova
a členovia Jana Križková, Ing. Martina Stanislavová a Alžbeta Vrbovská. Prvého kola volieb sa v našej
obci zúčastnilo 61% oprávnených
voličov. Počet získaných hlasov

u jednotlivých kandidátov bol nasledovný:
Mgr. Zuzana Čaputová (501 hlasov), JUDr. Maroš Ševčovič, PhD.
(147 hlasov), JUDr. Štefan Harabin
(123 hlasov), Ing.Mgr.Marian Kotleba (76 hlasov), doc.Mgr. Eduard
Chmelár, PhD. (50 hlasov), RNDr.
František Mikloško (42 hlasov), Bc.
Milan Krajniak (33 hlasov), Ing. Béla
Bugár (10 hlasov), Dr. Ing.Juraj Zábojník, PhD. (4 hlasy), Martin Daňo

(3 hlasy), Ing. Bohumila Tauchmannová (2 hlasy), Mgr. Róbert Švec
(1 hlas), RNDr. Ivan Zuzula,CSc.
(1 hlas).
Do druhého kola sa podľa výsledkov dostali prví dvaja kandidáti a pri
56% volebnej účasti v našej obci
získali hlasy nasledovne:
Mgr. Zuzana Čaputová (605 hlasov) a JUDr. Maroš Ševčovič, PhD.
(283 hlasov).
-md–
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Výsledky volieb do Európskeho
parlamentu v našej obci
5. mája 2019 si voliči na Slovensku zvolili štrnástich nových europoslancov, ktorí budú najbližších päť rokov pôsobiť v Európskom parlamente. Vo voľbách do Európskeho parlamentu
sa na Slovensku hlasovania zúčastnilo 22,74 %
oprávnených voličov. Ide o historicky najvyššiu
účasť v eurovoľbách na Slovensku. Spomedzi
krajín EU28 však Slovensko s volebnou účasťou «obhájilo» posledné miesto. V našej obci
k volebným urnám prišlo 26,25 % oprávnených
voličov. Volebná komisia zasadala v zložení:
predsedníčka Katarína Moravčíková, podpredseda Branislav Križko, členovia- Vojtech
Dolinský, Jana Križková, Mgr. Vlasta Sedláková a Ing. Martina Stanislavová. Zapisovateľkou
volieb bola Mgr. Lenka Križková. Noví poslanci
EU za Slovenskú republiku (počet 14 poslancov) preberú mandát na najbližšom plenárnom
zasadnutí, ktoré bude v Štrasburgu od 1. do
4. júla 2019. V EP budú pôsobiť päť rokov, do
roku 2024. Najviac hlasov u nás získala koalícia
Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska
demokracia. Rozloženie hlasov podľa politických subjektov bolo nasledovné:
SMER - sociálna demokracia
Kresťanská demokracia - Život a prosperita
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
KOREKTÚRA - Andrej Hryc
Slovenská národná strana
SME RODINA - Boris Kollár
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Strana práce
Strana tolerancie a spolunažívania
HLAS ĽUDU
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
DOPRAVA
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana zelených Slovenska
MOST - HÍD
PRIAMA DEMOKRACIA
Strana rómskej koalície - SRK
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség
Pártja
DOMA DOBRE
Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR strana práce
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
Sloboda a Solidarita
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
NAJ - Nezávislosť a Jednota
Kresťanská únia
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU občianska demokracia
Demokratická strana
NÁRODNÁ KOALÍCIA
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„Kráľovskí hasiči“
v pohotovosti po celý rok
Počas tohtoročnej zimy v niektorých častiach Slovenska napadlo veľké
množstvo snehu. Dobrovoľní hasiči 18.1. dostali od Prezídia hasičského
a záchranného zboru SR výzvu o pomoc dobrovoľníkov. Z nášho zboru
šiel pomáhať Boris Lizák. Už 19. januára záchranári a hasiči v skorých
ranných hodinách dorazili do Oravskej Lesnej, kde konkrétne vypomáhal aj náš člen. Ďakujeme mu i touto cestou, že neváhal a šiel nezištne
pomôcť.
Činnosť nášho dobrovoľného hasičského zboru v uplynulom kalendárnom roku ukončili naši najmladší. So starým rokom sa rozlúčili
spoločnou návštevou Aquaparku v Senci. Tak ako to býva zvykom, 15.
februára sme zorganizovali Hasičskú zábavu, kde nám až do rána hrala
naša obľúbená kapela „Rigo band“. Už tradične bohatá tombola, pekný
program a chutné jedlo mám spestrili výbornú veselicu.
V mesiaci marec sme urobili upratovaciu brigádu v priestoroch Hasičskej zbrojnice.
Počas výročnej členskej schôdzi (16.3.2019) naša organizácia vyhodnotila činnosť za uplynulý rok, poďakovali sme všetkým za aktívnu
činnosť, jubilantom zablahoželali a obdarovali ich malými darčekmi.
Schválili sme si plán činnosti na nasledujúci rok. Na výročnej schôdzi
bol prítomný riaditeľ Záchranného a hasičského zboru okresu Pezinok
a Senec, p. Ing. E. Moťovský. Vyzdvihol kvalitnú prácu nášho zboru a
poznamenal, že patríme medzi najlepšie zbory. Pripomenul, že v polovici apríla sa bude v našej obci konať taktické cvičenie. Schôdze sa zúčastnil aj p. starosta JUDr. D. Šebok, ktorý všetkým poďakoval za úspešnú
reprezentáciu našej obce a pomoc pri rôznych akciách, organizovaných
v obci. Poinformoval nás o podujatiach, ktoré budú v nasledujúcom
roku a zaželal členom organizácie veľa zdravia a úspechov.
Začiatkom apríla náš DHZ bol s deťmi na brannom preteku v Malinove. Zúčastnili sa ho tri štvorčlenné hliadky. Hliadka starších hasičov
zvíťazila v silnej konkurencii. Gratulujeme.
13. apríla sa konalo už spomínané taktické cvičenie. Organizoval ho
Hasičský a záchranný zbor zo Senca. Cvičenia sa zúčastnilo 12 dobrovoľných hasičských zborov z okolia. Toto cvičenie bolo zamerané na
prácu s protipovodňovým vozíkom, na odstraňovanie ekologickej katastrofy a na vytváranie hadicového vedenia za súčinnosti viacerých
zborov a CAS. Určite ste toto cvičenie mnohí občania sledovali. Konalo
sa pri Čiernej vode. Naše členky pripravili účastníkom podujatia chutný
guláš a občerstvenie. Pán riaditeľ Ing. Moťovský poďakoval p. starostovi
a nášmu zboru za ústretovosť a pohostinnosť.
27. apríla sa konal branný pretek a súťaž v požiarnom útoku v Gáni.
Súťaže sa zúčastnilo naše dievčenské aj chlapčenské družstvo. V požiarnom útoku boli chlapci prví a dievčatá druhé. Už o tri dni sa v obci ko-

2
4
1
1
70
5
0
19
99
0
1
-md–

Záchranné práce na Orave

Penový ošiaľ počas Dňa detí

Život okolo nás

nalo stavanie mája, kde DHZ zabezpečoval bufet. Pre návštevníkov sme pripravili
chutnú cigánsku, langoše a osviežujúce
nápoje.
11. mája sme počas cyklistických pretekov pomáhali s organizovaním dopravy a na 15. mája sme mali dohodnutý
termín návštevy škôlky. Atrakciou pre
deti je už tradične hasičské auto. Rozdelili
sme sa na viacej skupín, aby sa pri nich
vystriedali postupne všetky deti. V jednej
skupine sa konala prednáška o hasičoch,
požiaroch a prevencii. Učili sme deti čo
treba robiť keď vypukne v škôlke požiar,
aké majú číslo hasiči a podobne. Druhá
skupina mala na starosti preskúšanie fyzickej schopnosti detí. Mali sme pre ne
pripravené prekážkové dráhy, ktoré museli prekonať. N treťom stanovisku bola
prehliadka hasičského auta Iveco. Vzhľadom na to že sa blížil ich sviatok, Deň
detí, rozdali sme im aj darčeky. Obdarovali však aj deti nás. Dostali sme krásny,
ručne vyrobený obrázok. Ďakujeme.
18. mája sme sa zúčastnili územného
kola previerok pripravenosti DHZ Pezinsko-Seneckého okresu. Naše družstvá žien
aj mužov obsadili zhodne druhé miesto.
Posledný májový deň sme boli prizvaní k spolupráci pri oslave Medzinárodného dňa detí. Naša DHZ pripravila pre
deti prekážkové dráhy, na ktorých museli
všetky deti ukázať svoju zručnosť. Za každý výkon boli odmenení sladkosťou. Na
záver podujatia sme pre deti vytvorili
penu, v ktorej sa mohli dosýta vyšantiť.
Mesiac máj 2019 sa niesol v znamení
mnohých výročí. Miestny spolok Červeného kríža oslavoval 70. výročie a materská škola oslavovala 30. výročie. Už roky
máme vynikajúcu spoluprácu a priateľské vzťahy a spája nás najmä obsah našej
dobrovoľnej a obetavej práce pre iných.
I toto cestou im prajeme do ďalších rokov veľa úspechov, trpezlivosti a mnoho
pekných a príjemných spoločných podujatí v prospech nás všetkých. 140. výročie
založenia zboru oslávili aj naši kolegovia

Družstvo dievčat a chlapcov DHZ Kráľová pri Senci.

Taktické cvičenie DHZ v našej obci

a priatelia z DHZ Senec, ktorým k tomuto výročiu blahoželáme a prajeme im,
aby sme i naďalej tak kamarátsky vychádzali a v ďalších rokoch zažili ešte mnoho
spoločných krásnych zážitkov.
1. júna sa v Reci konala detská súťaž
v požiarnom útoku, pri príležitosti dňa
detí. Okrem súťaže boli pre deti pripravené aj iné súťaže a každé družstvo dostalo
nejakú pozornosť. Už na druhý deň bolo
prvé kolo Západoslovenskej hasičskej
ligy detí v Bojničkách. Náš zbor tam reprezentovalo družstvo chlapcov aj dievčat
a súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete.
Obe družstvá obsadili tretie miesta.
11. júna sme sa boli rozlúčiť na Ružinovskom cintoríne s našim Čestným prezidentom DPO SR, JUDr. Jozefom Minárikom. Venujme mu tichú spomienku.
Nielen pre náš zbor to bol človek s obrovským srdcom, ktorý vždy myslel na
rodiny a blízkych. Miloval a kládol dôraz
hlavne na prácu s mládežou. O to smutnejšia to bola rozlúčka, lebo bol našim
veľkým priaznivcom, rád k nám chodieval či už na súťaže, alebo na schôdze. Bol
jedným z nás a mali sme ho veľmi radi.
Česť jeho pamiatke.
21. júna sa naše družstvá mužov a žien
zúčastnili nočnej súťaže v Blatnom. Dievčatám sa tu väčšinou darí a aj tentoraz
obsadili druhé miesto a muži skončili na

peknom šiestom mieste. O dva dni neskôr
naše detské družstvo cestovalo na druhé
kolo západoslovenskej hasičskej ligy do
ďalekých Zbrojníkov. Boli sme radi že za
hrozného tepla deti odsúťažili a nič sa im
nestalo. Už na ďalší deň sme mali v hasičovni stretnutie, venované predstavovaniu nového, moderného elektronického
členského preukazu. Vysvetlili nám čo
všetko sa s preukazom dá robiť a aké sú
v ňom zabudované informácie.
30. júna naše detské družstvo absolvovalo tretie kolo ligy v Dvorníkoch.
V konkurencii dvadsiatich družstiev sa
nestratili a naďalej bojujú o čo najlepšie
umiestnenie v súťaži. Naše ženy a muži
6. júla súťažili v Šenkviciach. Je to jedna
z najkrajších súťaží kam radi chodíme. A
naše ženy tu obsadili tretie miesto. V ten
istý deň sa predsedníčka nášho zboru L.
Čaplová a náčelník DHZ J. Deák zúčastnili na oslavách 140. výročia založenia nášho družobného zboru z Batizoviec. Odovzdali im upomienkový darček a pozdrav
od všetkých hasičov Kráľovej pri Senci.
Na záver chcem poďakovať všetkým
za ich aktívny prístup, za obetavosť pre
nezištnú dobrovoľnú prácu hasiča. Ďakujeme aj obecnému úradu, sponzorom
a všetkým, ktorí nám držia palce a podporujú nás.
Viera Gašparová
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Skončil sa školský rok, je čas na chvíľu prázdnin
Skončil sa školský rok, deti sa rozutekali za odpočinkom a my môžeme
hodnotiť a bilancovať výsledky našej
spoločnej práce. Naše deti sú opäť
bohatšie o nové vedomosti, ale aj
skúsenosti a zručnosti, ku ktorým ich
celý pedagogický kolektív našej školy
po celý rok vedie.
V školskom roku 2018/2019 nav
števovalo Základnú školu v Kráľovej
pri Senci 325 žiakov. O ich výchovu
a vzdelávanie sa staral pedagogický
zbor v zložení: Mgr. Darina Deáková- riaditeľka školy, PhDr. Iveta
Chovančíková- zástupkyňa školy,
Mgr. Miroslava Hincová, Mgr. Iveta Štrajaneková, Mgr. Jana Brnová,
PhDr. Alžbeta Krajčovičová, Mgr.
Miroslava Skubeňová, Mgr. Daniela
Haladejová, Mgr. Denisa Szimethová, Mgr. Denisa Lukáčová, Mgr.
Marta Kucerová, Mgr. Eva Bausová,
Mgr. Anna Veselovská, Mgr. Claudia
Szikhartová, Mgr. Marianna Čontošová, Mgr. Viera Tomášková, Mgr.
Jozef Turanec, Mgr. Teodora Fabušová, Mgr. Eva Okenwa, Mgr. Edita
Šuplatová – katechétka, Mgr. Tomáš
Kuľka, kňaz, vychovávatelia: Vladimír Molnár, Milena Peterová, Mgr.
Bronislava Lysá, Mgr. Sylvia Vargová,
Lenka Kocková, Janka Bachratá, Daniela Turanská.
V školskom klube detí trávilo čas
v šiestich oddeleniach 156 detí.
Pedagogická rada pri hodnotení
správania v tomto školskom roku
udelila všetkým žiakom školy stupeň
1. Čo sa týka dochádzky, celkovo žiaci vymeškali 25 656 ospravedlnených
hodín. Na jedného žiaka to predstavuje 78,94 hodín. Počas celého školského roka nevymeškali ani jednu vyučovaciu hodinu títo žiaci: Lacko Szabo,
Sára Črepová, Andrej Fábric, Mia Mészárosová a Samuel Črep.
Sme radi, že v rámci našej školy
mnohí žiaci dosahujú výborný prospech. V I. A triede to boli Jakub
Čirka, Katka Farkašová, Liam Jaráš,
Samko Kardoš, Adrianka Kučerová,
Julka Langsfeldová, Paťka Máčajová,
Matteo Šuplata, Ninka Ulická, Matúš
Bugoš, Daria Čechovičová, Marek
Gazdík, Dorotka Hudáková, Maťko Rusnák, Sofia Sejáková, Izabela
Schniererová, Kristián Šimonič, Dominika Záborská, Lucka Kuľhavá.
I.B trieda - Izabela Bitterová, Vivien

Beseda s kozmonautom Ivanom Bellom

Blahová, Lukáš Dóci, Lukáš Duchnický, Leo Gurský, Tomáš Ježíšek,
Karolínka Koišová, Emka Kováčová,
Simonka Kovalovská, Laura Kúdelová, Oliver Lukovič, Jožko Manczal,
Nikolka Miklóšová, Samko Miško,
Martinko Moravčík, Melánia Rybáriková, Lacko Sabo, Zuzka Smělíková,
Jakub Stanislav, Lukáš Sýkora, Nikolas Vdovec.
II. A trieda - Lenka Betáková, Lucas Couston, Dianka Danišová, Filip
Fröhlich, Vaneska Galovičová, Monika Jonisová, Danko Kilian, Radka Kopecká, Karolínka Križanová,
Adelka Marková, Katinka Mezeiová,
Sofia Miklóšová, Sebastián Miško,
Vitali Usačev, Sofia Zúbeková.
II. B – Peter Šulek, Kristínka Kuciaková, Damián Kardoš, Dávid Klčo,
Paulínka Javorová, Emka Deáková,
Michal Bartušek, Karolínka Šimová, Julka Ježovičová, Riško Kučera,
Miška Čaplová, Lukáš Kardoš, Žofka
Mačajová.
III.A – Šimon Bugoš, Nela Dobošová, Miška Rumanová, Nela Sýkorová,
Hanka Konečná, Lenka Chorvatiková,
Samuel Barcuch, Matej Ondruška, Natália Botková, Benjamín Skubeň.
III.B - Radka Čechovičová, Dominika Filipská, Viktória Fusková,
Andrea Kuľhavá, Nina Mastiliaková,
Mia Mészárosová, Lenka Olšiaková,
Šimon Pajerchin, Nela Potočárová,
Alex Varga, Samuel Vlkovič.
IV.A - Terezka Ježovičová, Ela Kováčová, Toman Kubík, Laura Latto-

vá, Ivanka Máčajová, Júlia Moncoľová, Michaela Ondrušková, Michal
Smělík, Radka Stanislavová, Viktória
Sadilková.
IV.B - Leonie Barborová, Daniel
Brída, Matúš Kardoš, Michal Kapuscinský, Eliška Konečná, Simonka Letušeková, Hanka Machová, Gabika
Vorlíčková, Laura Zmeková.
V. trieda - Samuel Črep, Simona
Dekýšová, Laura Rumanová, Terezka
Szikhartová, Nela Takáčová, Nataša
Pajerchinová.
VI. trieda - Timea Áčová, Filip
Barbora, Linda Betáková, Magdaléna Charvátová, Oliver Szimeth, Ester
Szimethová, Laura Venjarská.
VII. trieda - Matej Čirka, Dominika Dekýšová, Veronika Róková,
Sofia Dobošová, Anna Szikhartová,
Veronika Štiglicová.
VIII. A - Johanka Konečná, Hanka
Kubovčáková, Filip Szikhart.
VIII.B - Barbora Moncoľová,
Pavol Vyletel.
IX. trieda - Dominik Gavlas, Natália Mrázová, Kristína Tankóová.
V rámci celej školy neprospel 1 žiak,
ktorého v auguste čakajú opravné
skúšky.
V celoslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka naši žiaci získali výborné výsledky. V testovaní
piatakov sme mali zo slovenského
jazyka úspešnosť 71,06 % a z matematiky 73,33 % . Celoslovenský priemer v slovenskom jazyku bol 62,80%
a v matematike 64,70%.

Vedomostné súťaže,
olympiády, športové aktivity
Počas celého školského roka sa žiaci zapájali do rôznych predmetových
olympiád, športových súťaží a aktivít.
Tí najaktívnejší boli odmenení rodičovským združením. Patria medzi
nich:
Michaela Čaplová, Pavlína Javorová, Karolína Križanová, Karolína Šimová, Sofia Zúbeková, Hanka
Konečná, Juraj Mačaj, Hanka Mačajová, Ivana Máčajová, Michaela
Ondrušková, Barbora Súkeníková,
Simona Fábryová, Nataša Pajerchinová, Nela Takáčová, Katarína Šuplatová, Viktória Žáková, Timea Áčová,
Filip Barbora, Linda Betáková, Magdaléna Charvátová, Lukáš Kopecký,
Oliver Szimeth, Ester Szimethová,
Bianka Baková, Monika Čertíková,
Matej Čirka, Dominika Dekýšová,
Miriam Némethová, Veronika Róková, Anna Szikhartová, Patrik Filkász,

Kristína Heringešová, Simona Koišová, Hanka Kubovčáková, Barbora
Moncoľová, Lukáš Slávik, Michaela
Sláviková, Laura Martinkovič, Filip
Szikhart, Rastislav Terneny, Dominik
Gavlas.
Okrem menovaných žiakov patrí
poďakovanie všetkým tým, ktorí sa
akoukoľvek aktivitou pričinili o reprezentáciu našej školy a prispeli
k šíreniu jej dobrého mena.
V tomto školskom roku sa nám
podarilo zrealizovať výstavbu atletickej rovinky s doskočiskom v hodnote takmer 28 000,- €. Finančne sa na
atletickej dráhe podieľalo Občianske
združenie Včela a Rodičovské združenie, vďaka ktorým sa našim žiakom
zlepšili podmienky na telesnú výchovu. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí
prispeli 2 % z dane a taktiež tým, ktorým sa rôznymi aktivitami pričinili
o získanie finančných prostriedkov
pre školu. Poďakovanie patrí aj firmám ABW Kráľová pri Senci, Stavebniny Tomáš Szalay FiF a Piesok Tureň
za sponzorstvo. V spolupráci so zriaďovateľom sa prostredníctvom úspešného projektu uskutočnila aj výmena
umelého trávnika na multifunkčnom
ihrisku v areáli našej školy.
Na záver patrí poďakovanie všetkým kolegom a pracovníkom školy

Život okolo nás

Testovanie deviatakov dopadlo
o pár percent menej ako celoslovenský priemer. V matematike mali naši
deviataci priemer 62,75 % (celoslovenský priemer bol 63,10%) a v slovenskom jazyku sme dosiahli priemer 58,12% oproti celoslovenskému
62,30%.

Skrášlenie školského dvora

za vynaložené úsilie, za svedomité a zodpovedné vykonávanie svojej práce a individuálny prístup ku
každému dieťaťu. Ďakujeme výboru
rodičovského združenia za aktívnu
prácu počas celého roka a za finančnú pomoc škole. Naše poďakovanie
patrí vedeniu obce Kráľová pri Senci za dobrú spoluprácu a všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k zveľaďovaniu našej školy.
Mgr. Marta Kucerová,
Mgr. Darina Deáková

Náhle, po ťažkej chorobe, nás opustil človek, ktorého pravdepodobne
v našej obci poznal každý. Nielen preto, že bol zamestnancom
Obecného úradu niekoľko desiatok rokov, ale v istom zmysle ako
hospodár a správca dvoch obecných cintorínov a obecného klubu
prichádzal do styku s každým, kto
odprevádzal svojho milovaného na

poslednej ceste života, alebo ako
správca obecného klubu často asistoval pri oslavách narodenín, výročí, svadieb a zábav, organizovaných
v obecných priestoroch. Bol teda
nápomocný každému v smútku,
ale často i v radostiach každodenného života. I keď si často zafrflal
a bol neraz zlostný, za vonkajším
prejavom namosúrenosti sa skrýval
človek ochotný pomôcť najmä tým,
ktorí to naozaj potrebovali, často
bez ohľadu na dennú, či nočnú
dobu. Snáď niet Kráľovčana, ktorému by nepodal pomocnú ruku.
Určite je namieste sa mu ešte raz
naposledy poďakovať za mnohých,
ktorým pomohol, vrátane nášho
zosnulého pátra SvetloslavaVeigla,
o ktorého sa niekoľko rokov v čase
staroby vzorne staral.
Smrť ho neočakávane vytrhla
z každodenného kolobehu života.
Ešte pred pár týždňami aktívne pra-

coval a nikto z nás si neuvedomoval,
že koniec môže prísť tak skoro.Jeho
pomoc pociťovali tak jednotlivci,
ako i spoločenské organizácie - Jednota dôchodcov a Miestny spolok
Červeného kríža, v ktorých aktívne
pracoval aj ako člen, Dobrovoľný
hasičský zbor, Kráľovský futbalový
klub, materská škola, základná škola či Miestny poľovný spolok. Určite
bol po dlhé roky dôležitou súčasťou
práce Obecného úradu, ktorá často
pozostávala z desiatok drobných, ale
pre zdarný chod prevádzky úradu,
nezanedbateľných činností, za čo
mu patrí taktiež úprimná vďaka.
Keď odíde zdanlivo nenápadný
človek, jeho hodnotu si častokrát
ľudia uvedomia až po jeho smrti.
Nech teda odpočíva v pokoji večne
uponáhľaná a prácou prenasledovaná duša Janka Žemličku.

Nnekrológ

Odišiel Janko Žemlička

M. Daniš
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Posledná rozlúčka s dôstojným pánom
Tomášom Kuľkom
V utorok, 12. marca 2019 podvečer sme sa v obci dozvedeli
veľmi smutnú a nikým nečakanú správu, že vo veku 52 rokov nás náhle opustil správca našej farnosti - dôstojný pán
Mgr. Tomáš Kuľka.
Dotĺklo srdce, ktoré milovalo Pána, ktoré milovalo blížnych. Pretrhla sa pozemská niť života ako keď praskne
struna na hodinách. Dotĺklo srdce Kristovho služobníka.
Spája sa však so svojim Stvoriteľom, ktorému odovzdal svoju
dušu. Odišiel kňaz. Jeho dielo na tejto zemi, v našej kráľovskej farnosti, je dokonané.
Aké bolo curriculum vitae človeka, ktorého si Pán Boh
vybral a poslal k nám do našej obce na pastoračnú činnosť? Narodil sa v roku 1966. Za kňaza bol vysvätený 18.
júna 1989. Po kňazskej vysviacke pôsobil najskôr ako kaplán v Holíči (1989), v Malackách (1990), v Zlatých Moravciach (1991) a v Bratislave – Novom Meste (1992). Neskôr
ako prefekt Kňazského seminára v Bratislave (1993 – 1996),
dekan v dekanáte Pezinok (2000 – 2008), farár vo farnosti
Bratislava – sv. Alžbety (2008 – 2011). V júli 2011 prišiel do
farnosti v Kráľovej pri Senci, kde pôsobil až do svojho nečakaného odchodu na večnosť.

Posledná rozlúčka bola 15. marca 2019 v Bazilike sv. Mikuláša
v Trnave

Posledná rozlúčka bola
v piatok, 15. marca 2019 v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave,
kde pohrebnú svätú omšu, za
prítomnosti viac ako 100 kňazov celebroval Mons. Stanislav
Zvolenský, bratislavský arcibiskup, spolu s Mons. Jánom Sokolom, emeritným arcibiskupom.
V závere svätej omše zazneli viaceré smútočné príhovory.
V mene starostu obce, poslancov ako aj obyvateľov Kráľovej pri Senci sa s dôstojným pánom rozlúčila Ing. Katarína
Smiešková. Vo svojom príhovore spomenula roky jeho pôsobenia v našej obci. Bolo to necelých osem rokov. Počas
nich si postupne získal nielen veriacich ale aj ostatných obyvateľov obce. Našli si k nemu cestu nielen starší, ale i mladší, či novo prisťahovaní obyvatelia. Príkladný bol jeho vzťah
s miništrantmi, ako aj so žiakmi základnej školy, ktorých
učil náboženstvo a neskôr pripravoval na prijatie sviatostí
– prvého svätého prijímania a birmovky. Mnohých našich
spoluobčanov sobášil, ale aj odprevadil na posledný odpočinok. Jeho pôsobenie zostane natrvalo zapísané v našich srdciach a spomienkach. Počas pôsobenia v našej farnosti bol
aj členom redakčnej rady Kráľovských zvesti. Jeho duchovné slová, ktorými do časopisu prispieval, sa vždy tešili veľkej obľube. Ďakujeme mu aj za slová povzbudenia, či rady,
ako aj za jemný humor, ktorým obveseľoval pri mnohých
stretnutiach.
V mene našich veriacich sa s dp. Tomášom Kuľkom rozlúčila aj pani Mária Slováková. Za žiakov a pedagógov základnej školy mala príhovor pani riaditeľka Mgr. Darina Deáková. Po odznení príhovorov boli telesné ostatky zosnulého
prevezené na cintorín do Bieleho Kostola, kde nasledovali
obrady pochovania. Pochovali ho bol do hrobu jeho rodičov.
Nech odpočíva v pokoji !
Ing. Katarína Smiešková

Privítali sme nového správcu farnosti
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda, 5. júla 2019 bol počas sv. omše
za prítomnosti kňazov zo Senca a Kostolnej pri Dunaji a za
veľkej účasti veriacich slávnostne uvedený do úradu nový
správca v našej farnosti, Mgr. Miroslav Michalka. Menovací
dekrét prečítal ThDr. Stanislav Stohl, PhD., ktorý vykonáva
dekanskú agendu v dekanáte Senec. Dôstojný pán M. Michalka prevzal farnosť, ktorá bola viac ako tri mesiace neobsadená z dôvodu úmrtia dp. Tomáša Kuľku, ktorý nás začiatkom marca nečakane opustil. V období do príchodu nového
pána farára slúžievali sväté omše kňazi zo Senca a dôstojný
pán Mgr. Pavol Gajdoš zo susednej farnosti Kostolná pri Dunaji. Jemu patrí veľká vďaka za dokončenie prípravy, ako aj
samotnú slávnosť prvého svätého prijímania pre deti z našej
farnosti, ktorá sa konala v nedeľu, 2. júna 2019.
Nový správca našej farnosti, Mgr. M. Michalka, prijal sviatosť kňazstva 15. júna 2002. Po vysviacke pôsobil v rokoch
2002 – 2005 ako kaplán v Seredi a v Senci. Neskôr bol ad-
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ministrátorom v Štefanove (2005 –
2009). V rokoch 2009 – 2017 pôsobil ako farár v Bratislave – Vrakuni
a v Lamači. Vo farnosti Jabloňové
bol v rokoch 2017 až 2019.
Na záver sv. omše v mene veriacich privítali nového správcu farnosti Ing. Juraj Vozár
a následne aj deti, ktoré mu odovzdali za veriacich kyticu.
Poďakovanie patrilo i ďalším kňazom, Mgr. Jozefovi Dúcovi zo Senca, Mgr. Pavlovi Gajdošovi z Kostolnej pri Dunaji
a ThDr. Stanislavovi Stohlovi, PhD., ktorý nového správcu
farnosti slávnostne uviedol do služby. Následne sa k prítomným prihovoril samotný dôstojný pán, ktorý sa stručne
predstavil a povedal pár slov. Všetci mu úprimne prajeme,
aby sa aj naša obec stala jeho domovom.
Ing. Katarína Smiešková

Po zavŕšení mimoriadne úspešného
minulého roka a krátkom súťažnom
odpočinku, sa naši reprezentanti opäť
vrhli do svedomitej prípravy na nadchádzajúce kolá Slovenskej národnej
ligy v pretláčaní (SNLP) i vrcholové
súťaže. Začiatkom februára (2.2.2019)
nás čakalo 3. kolo SNLP, ktoré sa konalo v Dobšinej, v mestskej športovej
hale. Súťaž bola zorganizovaná na vysokej úrovni. Súťažila takmer stovka
športovcov a spestrením bola aj účasť
viacerých poľských športovcov na
tomto kole. Našim reprezentantom sa
v konkurencii darilo a domov sme odchádzali s 2 striebornými medailami
zásluhou Rebeky Martinkovičovej,
ktorá si odniesla striebro na obe ruky,
Dagmar Petrová obsadila v pravej i ľavej ruke 5. miesto (obe +60kg).
Po úspešnom začiatku roka nás čakal vrchol armwrestlingovej sezóny na
Slovensku a to Majstrovstvá SR, ktoré
sa konali 29.3. – 30.3.2019 vo Vavrečke.
Tu sme opäť bodovali a získali sme pre
klub sedem medailí. Titul majsterky
SR v kategórii masters v ľavej i pravej
ruke putoval do rúk D. Petrovej. M.
Mináriková v tej istej kategórii pridala striebornú medailu v pravej i ľavej
ruke. V kategórii seniorov si vynikajúco v ťažkej konkurencii počínala a rozšírila svoju zbierku medailí z vrcholných podujatí o dve strieborné medaily
R. Martinkovičová. D. Petrová (obe
vo váhovej kategórii +60kg) doplnila
medailovú žatvu o bronzovú medailu.
Škoda len, že klub nereprezentovala
aj mužská časť klubu. Ostáva faktom,
že pretláčaniu na Slovensku už dlhšie
kraľujú ženy a opäť sa potvrdilo, že najsilnejšie ženy na Slovensku má AWK
Kráľová pri Senci.
Krátko po Majsrovstvách SR reprezentační tréneri SAPR uzavreli nomináciu na ME a naši reprezentanti absolvovali prvé tohtoročné sústredenie,
ktoré sa konalo vo Vavrečke. Mali sme
možnosť preveriť si svoju aktuálnu formu, otestovať výkonnosť a tiež doladiť
posledné tréningové detaily pred nadchádzajúcimi Majstrovstvami Európy
v Grécku.
Druhý májový víkend odcestovali naši reprezentanti do Loutraki
v Grécku kde sa konali v dňoch 14.5.
– 23.5.2019 už 29. Majstrovstvá Európy. Slovensko, aj náš klub reprezento-

Na majstrovstvách Európy (D. Petrová)

Šport

Najcennejšie tituly z Majstrovstiev Európy i Majstrovstiev
Slovenska opäť v rukách žien AWK Kráľová pri Senci

R.Martinkovičová počas zápolení na ME

Na súžaži v chorvátskom Záhrebe

vali R. Martinkovičová, a D. Petrová.
Po úvodných dvoch súťažných dňoch,
ktoré patrili juniorom sa v ľavej ruke
v kategórii Masters 70kg predstavila
D. Petrová. V kvalifikácii si počínala
veľmi dobre a postupne sa prepracovala až do finále, kde sa stretla so švédskou pretekárkou P. Damm. Ak sa však
chcela tešiť z najcennejšieho kovu musela Švédku poraziť 2 krát. Žiaľ aj kvôli
neskoršiemu štartu v zápase sa jej otočiť skóre nepodarilo. Napriek tomu sa
zaslúžene tešila z historicky prvej striebornej medaily pre Slovensko v tejto
kategórii. Druhý deň súťaž pokračovala kvalifikáciou v pravej ruke. Tu sa jej
darilo ešte lepšie, keď sa bez zaváhania
prebojovala až do večerného finále bez
jedinej prehry. Vo finále sa stretla opäť
so svojou švédskou súperkou z predo-

šlého dňa. Ich druhé finálové súperene
nakoniec skončilo víťazne pre našu reprezentantku a tak najvyšší stupienok
zaslúžene patril D. Petrovej, čím získala pre Slovensko prvú zlatú medailu
v tejto kategórii a svoj prvý titul Majsterky Európy. Bol to úžasný pocit počuť hrať slovenskú hymnu.
Ďalšie dva súťažné dni patrili seniorom. Tu sa predstavila v kategórii ženy
80kg R. Martinkovičová. Medzi početnou konkurenciou a vo vyššej kategórii
v akej obvykle doteraz súťažila sa absolútne nestratila a potvrdila svoje kvality
svetovej špičky. V ľavej ruke si po ťažkých súbojoch odniesla striebornú medailu a titul vicemajsterky Európy. Vo finále rozhodne nedala niekoľkonásobnej
Majsterke Europy I. Makejevovej z Ruska zápas zadarmo a tá musela siahnuť
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až na samé dno svojich silových zásob
aby zvíťazila. Na druhý deň našu reprezentantku čakala náročná kvalifikácia v
pravej ruke. Súperky padali dolu jedna
po druhej a tak sa vo finále opäť stretla
s neporazenou ruskou reprezentantkou
z predošlého dňa. Nakoniec sa Rebeka
tešila z ďalšej striebornej medaily. Treba
povedať, že výkonnosť i výsledok z minulého roka vylepšila, čo je rozhodne
prísľubom na tohoročné MS. Na šampionáte sa predstavilo vyše 900 športovcov z viac ako 30. krajín sveta. Slovensko
si aj zásluhou našich žien odnieslo z ME
dovedna 19 medailí a v súťaži žien sme
obsadili ako krajina 2. miesto. V juniorskej kategórii žien to bolo celkové 3.
miesto, čo je vynikajúci výsledok.
Po krátkom súťažnom oddychu sa
naši reprezentanti predstavili 6.7.8.7.2019 na medzinárodnej súťaži ZG
Strong v Zagrebe. Do súťažných bojov
sa zapojili v pravej i ľavej ruke v kategórii +65kg R. Martinkovičová, a D.
Petrová. Zišla sa tu veľmi silná konkurencia pretekárok a o napínavé zápasy
nebola vôbec núdza. Najlepšie sa darilo Rebeke, ktorá sa po neskutočných
zápasoch predovšetkým s talianskou
pretekárkou C. D´a Pice tešila z bronzovej medaily v ľavej ruke a striebornej

medaily v pravačke. D. Petrová obsadila zhodne na obe
ruky 5. miesto. Na tejto súťaži
sa predstavili športovci zo 16.
krajín Európy. Ďalšou medzinárodnou previerkou našich
reprezentantov bola súťaž na
domácej pôde a to Dobrovodská Dvadsaťjednotka na
Dobrej Vode (13.7.2019). Na
súťaž prišlo takmer 120 súťažiacich z 8. krajín a tak športovci i diváci sa mali na čo
tešiť. V kvalitnej konkurencii
sa nestratili ani naše športovkyne a v kategórii +60kg si R.
Martinkovičová vybojovala
striebro v ľavej i pravej ruke.
D. Petrová pridala bronz Družstvo žien AWK Kráľová pri Senci patrí do
svetovej špičky.
v pravačke.
Najbližšie našich reprejatiami, na ktorých by mali súťažiť i rezentantov čaká dvojdňové sústredenie prezentanti nášho AWK Kráľová pri
v Prešove, ktoré bude previerkou vý- Senci. Verím že sa všetkým podarí forkonnosti pred nadchádzajúcimi novem- mu vyladiť a načasovať práve na vrchol
brovými MS v Rumunsku. Následne sa súťažnej sezóny, na Majstrovstvá Sveta
uskutoční tréningová, ale aj organizač- a že opäť budeme úspešne reprezentovať
ná príprava na súťaž 2. International nielen Slovensko ale aj našu obec. Ak by
armwrestling Cup, ktorý organizuje- mal niekto záujem rozšíriť naše klubome v spolupráci so SAPR v septembri vé rady a vyskúšať súťažné pretláčanie,
v Bratislave. Súťažnú sezónu máme do všetci sú vítaní. Stačí len prísť a vyskúšať
konca roka nabitú ešte viacerými podu- si to.
Dagmar Petrová

MŠK Kráľová pri Senci v sezóne 2018/2019
V sezóne 2018/2019 mal futbalový klub
MŠK prihlásených päť mužstiev v kategóriách prípravka, mladší žiaci, starší
žiaci, dorast a muži (približne 80 futbalistov) a na konci sezóny skončili s umiestnením: mužské áčko 9. miesto, dorast 3.
priečka, starší žiaci na siedmom mieste,
mladší žiaci 9. miesto a prípravka desiata
(viď prílohu- tabuľky). Futbalový šport
na dedine sa robí z roka na rok ťažšie.
Deti majú veľký výber mimoškolských
aktivít, rodičia k športovej aktivite pristupujú mnohokrát s väčšími ambíciami
ako samotné deti a nový „zákon o športe“ nedokázal motivovať k väčšej podpore športu firmy a podnikateľov. Pridanou
hodnotou sú tzv. „bufetoví tréneri a odborníci“. Je pravdou, že kritika posúva,
ale kto chce kritizovať mal by dať aj radu,
či názor ako uvedený stav vylepšiť, ako
mu napomôcť. Len konštruktívna debata posúva veci vpred. Netreba tiež zabúdať, že tréneri a členovia výboru to robia
na dobrovoľnej báze a na úkor svojho
voľného času. Na veci sa musia pozerať
a rozhodovať v rovine celého klubu a nie
osobného záujmu jednotlivca (hráč, rodič, fanúšik). Svetlou nádejou do budúcnosti je do novej sezóny prihlásená kategória hráčov U9, ktorá má už za sebou
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aj prvý turnaj v Kalinkove. Aj kategória
U7 a mladší majú svojich trénerov. Za
uplynulú sezónu patrí veľká vďaka viacerým subjektom, ktoré nás všemožne
podporovali a pomáhali nám pri napĺňaní najmä súťažných a tréningových
činností. Menovite chceme poďakovať
Obecnému úradu v Kráľovej pri Senci
(starostovi, poslancom OZ a pracovníkom úradu), ELSD, EUPIPE s.r.o., JAVOR s.r.o., Autodoprava A. Herič, BEST

LAND s.r.o., CYPHER s.r.o., NIKFIN
s.r.o., DH Landscape, Elektro Filkász,
PD Kráľová pri Senci, Pekáreň Stanislav,
Autodoprava Milan Mačai, S.O.M.M.
Martin Kubovčák, Farby – Laky, TOP
GRASS s.r.o., ROKA s.r.o., Kráľovský
bufet, V. Tomšík,Š. Králik, M. Janeček, P.
Strieborný, B. Ragas, M. Vrbovský, J. Hubík, V. Guldan, J. Trtol, I. Petrík.

Marián Bobrík ml.

Kráľovský beh 2019
najrýchlejší Kráľovčan a Kráľovčanka.
V mužskej kategórii zvíťazil Robert Tóth
v čase 44 minút 45 sekúnd. Na druhom
mieste skončil Martin Čaputa a tretím
bol Martin Kovalovský. Na výbornom
štvrtom mieste sa umiestnil náš pán
starosta, Dušan Šebok. V kategórii žien
zvíťazila Mária Kováčová v čase 24 min.
28 sekúnd. Druhú priečku obsadila Veronika Tóthová a tretia skončila Andrea
Križanová. Všetci víťazi podujatia v jednotlivých kategóriách a v rámci prvých
troch priečok boli odmenení vecnými
cenami. Je potešiteľné, že z roka na rok sa
toto podujatie, zaradené medzi oficiálne
športové zápolenie slovenských bežcov
stáva populárnym aj medzi obyvateľmi
našej obce a je dobré, že si môžu zasúťažiť
s tými najlepšími a tak posúvať hranice
svojej výkonnosti, ale aj prispieť k rozmanitosti oddychovo-športových aktivít
v obci.
Aj v rámci tohto podujatia sa ukázalo,
že vybudovanie cyklotrasy popri Čiernej vode bolo dobrým počinom obce
na ceste k rozvíjaniu pohybových mož-

Šport

V našej obci sa stalo už tradíciou,
že v letných mesiacoch sa pod záštitou
starostu obce Kráľová pri Senci koná
bežecká súťaž. Hlavný usporiadateľ,
občianske združenie EMKO-Športový
klub v tomto roku naplánoval podujatie
na 5. júla. Bežali sa súťaže mužov a žien
v jednotlivých vekových kategóriách,
muži 10 km a ženy 5 km.
Štartovné zahŕňalo občerstvenie, pitný režim počas a po pretekoch, štartovné
číslo a zapožičanie čipu na merani času.
Hlavný pretek bol odštartovaný o jedenástej hodine a v rámci programu sa do
súťaže mohli prihlásiť aj deti, ktoré mali
štart naplánovaný na pol jednu poobede.
V rámci mužov sa absolútnym víťazom,
teda bežcom s najlepším časom bez
rozdielu vekovej kategórie stal Šimon
Wahlandt z klubu Adidas Runners Bratislava. Jeho čas na desať km bol 34 minút
28 sekúnd. Medzi ženami sa absolútnou
víťazkou stala Lucia Janečková (BMSC
Bratislava), ktorá ť km trasu zvládla za
19 minút 2 sekundy. Pre nás však sú
omnoho zaujímavejšie výsledky súťaže

Preteku sa úspešne zúčastnil aj starosta
obce Dušan Šebok

ností nielen na bicykli ale aj v bežeckej
disciplíne.
M. Daniš

Konečné umiestnenie mužstiev MŠK Kráľová pri Senci sezóna 2018 / 2019
Tabuľka V. liga Seniori S5A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FK Dúbravka
ŠK Nová Dedinka
FK ŠK DANUBIA HRUBÝ ŠÚR
TJ Jarovce Bratislava
ŠK Igram
Lokomotíva Devínska Nová Ves B
MKF Slovan Záhorská Bystrica
TJ Malinovo
MŠK Kráľová pri Senci
OŠK Chorvátsky Grob
MŠK Iskra Petržalka
ŠK Krasňany Bratislava
ŠKO Miloslavov
ŠK Hamuliakovo

Tabuľka MZM B /mladší žiaci /
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
19
17
16
11
11
9
7
9
8
7
7
7
6

4
4
3
3
4
3
3
9
3
3
5
4
4
6

3
3
6
7
11
12
14
10
14
15
14
15
15
14

89:30
86:31
79:36
74:41
55:47
53:71
46:78
46:53
50:73
37:68
38:53
36:56
27:60
33:52

61 14
61 13
54 12
51 11
37 10
36 9
30 8
30 7
30 6
27 5
26 4
25 3
25 2
24 1

22
22
15
12
-2
-3
-9
-9
-9
-12
-13
-14
-14
-15

216.38
219.9
212.7
207.45
223.4
217.21
213.4
212.16
212.95
221.7
214.75
224.55
214.95
212.05

16
16
16
16
16

12
11
6
4
3

1
1
2
3
1

3
4
8
9
12

61:21
52:18
35:57
20:45
22:49

37
34
20
15
10

5
4
3
2
1

13
10
-4
-9
-14

0
0
0
0
0

0
2
0
3
2
3
0
0
2
0

3
2
6
5
7
7
11
13
13
17

97:11
72:19
65:34
65:17
42:43
41:49
44:47
31:80
19:68
8:116

45
44
36
33
29
27
21
15
11
3

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

18
17
9
6
2
0
-6
-12
-16
-24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabuľka IV. liga dorast (SD4V)
1
2
3
4
5

FK Slovan Most pri Bratislave
ŠK Lozorno, FO
MŠK Kráľová pri Senci
TJ Veľké Leváre
CFK Pezinok - Cajla

Tabuľka Skupina o postup – starší žiaci /SZM/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FK Inter Bratislava B
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
FC Ružinov Bratislava
MŠK Senec B
TJ Jarovce Bratislava
MŠK Iskra Petržalka
MŠK Kráľová pri Senci
MFK Záhorská Bystrica
ŠKO Miloslavov
FK Vajnory

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
14
12
10
9
8
7
5
3
1

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

MŠK Senec B
FK Scorpions Bratislava
FK Vajnory
ŠK Nová Dedinka
ŠK Vrakuňa Bratislava B
FK Lamač Bratislava
MŠK Iskra Petržalka B
TJ Čunovo
MŠK Kráľová pri Senci
OŠK Chorvátsky Grob
FK Dúbravka
SDM Domino B
FK ŠK DANUBIA HRUBÝ ŠÚR
FK Inter Bratislava D
FC IMAS(odstúpené)
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
B(odstúpené)

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
0
0

25
18
18
15
16
15
13
12
11
10
6
3
3
1
0
0

0
4
3
4
1
2
2
5
5
3
1
2
0
0
0
0

1
4
5
7
9
9
11
9
10
13
19
21
23
25
0
0

17
14
14
10
9
8
6
5
3
1

0
0
0
2
3
0
0
1
0
0

1
4
4
6
6
10
12
12
15
17

199:36
132:35
117:47
101:42
105:53
94:68
104:58
83:49
71:56
39:86
76:122
33:147
29:146
19:257
0:0
0:0

75
58
57
49
49
47
41
41
38
33
19
11
9
3
0
0

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

36
19
18
10
10
8
2
2
-1
-6
-20
-28
-30
-36
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24
15
15
5
3
-3
-9
-11
-18
-24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabuľka PRSC / prípravka /
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FC ŠTK 1914 Šamorín
ŠK Bernolákovo
ŠK Tomášov
OFK Dunajská Lužná
OŠK Chorvátsky Grob
FK Slovan Most pri Bratislave
TJ Malinovo
ŠK Nová Dedinka
FK ŠK DANUBIA HRUBÝ ŠÚR
MŠK Kráľová pri Senci

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

172:28
108:57
117:53
82:50
146:67
92:135
67:111
65:75
41:152
28:190

51
42
42
32
30
24
18
16
9
3

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Futbalové derby THE CLASICO 2019
Tento rok to už bol piaty vzájomný
zápas hráčov Kráľovej a Krmeša počas hodov, v nedeľu, 23. júna. Okrem
futbalového zážitku nám má tento
zápas pripomínať aj históriu obcí
Kráľová a Krmeš, ktoré boli po stáročia samostatné a spojili sa do jednej
v roku 1945.
Ako pred každým „derby“, najväčším problémom je nominácia. Prvým
dôvodom problému je, že do týchto zápasov by mali byť nominovaní
hráči, ktorí už nehrajú aktívne ako
registrovaní kluboví hráči, teda je
snaha prehovoriť hráčov, ktorí hrajú
za starých pánov resp. voľakedy hrali
v A. mužstve, či v mužstve dorastu (
napr. P. Vrábel, R. Šuplata, M. Baus,
O. Mesároš). Výnimkou ostáva post
brankára, kde je veľký problém zohnať niekoho aj v kluboch s profesionálnou pôsobnosťou. Problémom
pri zaraďovaní hráča do mužstva
Kráľovej, či do mužstva Krmeša je
aj pre ich momentálnu pôsobnosť.
Mnohí sa narodili v Krmeši a teraz
žijú v časti Kráľová, alebo naopak
a tak výber nominácie a rozhodnutie
za ktoré mužstvo hráč nastúpi, ponechávame na samotného hráča. Veď
základným a najdôležitejším princípom zápasu je, aby sa úspešne odohral, aby každý mohol na druhý deň
ísť za svojimi povinnosťami v zdraví,
aby sa stretli starí známi, porozprávali sa a zaspomínali.

Počasie nám tento rok neprialo. Za
neustáleho dažďa zvíťazil Krmeš 3:1
po góloch Dušana Konečného ml.,
Tomáša Mrvu a Tomáša Benického.
Za Kráľovú skóroval Marek Róka.
Zápas rozhodoval pán Peter Augustovič spolu s asistentkou, slečnou
Evou Šabíkovou.
Na záver môžeme skonštatovať, že
po piatom derby zápase je celkové
skóre vyrovnané. Dve výhry Krmeša, dve výhry Kráľovej a jedna remíza. Celkové skóre momentálne hrá
v prospech Kráľovej: 17:19.
Veľké ďakujem patrí najmä hráčom, ktorí v tomto roku nastúpili
v zostavách:
Krmeš: Deák Samuel, Pažitný Peter, Pažitný Michal, Švenda Boris,
Konečný Filip, Pecník Andrej, Čelko Andrej, Áč Peter, Konečný Dušan

ml., Ježovič Igor ml., Mrva Jarolím,
Mrva Tomáš, Benický Tomáš, Gräczer Ivan a Gräczer Nikolas.
Kráľová: Deák Juraj, Tušš Vladimír
ml., Gašpar Daniel, Mesároš Oliver, Šuplata Radoslav, Koiš Martin,
Šuplata Marek, Klučár Marek, Filipovič Martin, Šebok Dušan, Róka Marek, Koiš Miroslav ml., Mačai Maťo,
Kopúnek Richard, Ujhely Matúš,
Vlkovič Juraj, Venjarski Emil a Cipik
Tomáš.
Poďakovanie patrí aj starostovi
obce a pracovníkom obecného úradu
za guľáš z diviaka, pekárni Stanislav
za chlieb a pagáče, Milanovi Mačaimu (delegát stretnutia ), Martinovi
Slávikovi a Rastislavovi Ternénymu.
Marián Bobrík ml.

Výlet starých pánov do Kremnice a Banskej Štiavnice
V sobotu, 29. júna 2019 futbalové
mužstvo „Starých pánov“ s rodinami a ich priateľmi vycestovali do
Kremnice a Banskej Štiavnice na
relaxačný výlet. V Kremnici mali
exkurziu mincovne a individuálnu
prehliadku mesta. Po presune do
Banskej Štiavnice sa ubytovali v hoteli Grand Matej. Niektorí si pospali (aby dobili batérie na večerný
program), iní zas relaxovali v hotelovej vírivke a saune.
K večeri nás čakali bohato prestreté švédske stoly s chutným jedlom, vínom, pivom a nealko nápojmi. Do skorých ranných hodín sme
sa zabávali pri speve s dvoma harmonikármi z Krupiny a tancovali
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pri nestarnúcich hitoch hotelového
DJ.
V nedeľu doobeda sme mali prehliadku mesta a mestských pamiatok so sprievodcom. Niektorí si pozreli mesto z vagónov „Štiavnická
Anča“ (na podobnom vláčiku ako
jazdí na Slnečných jazerách v Senci). Po spoločnom obede sme sa
presunuli do Banského múzea, kde
sme absolvovali 1,5 hodinovú prehliadku v podzemí štôlni BARTOLOMEJ. Odtiaľ sme potom vyrazili
na cestu domov. O našu dopravnú
bezpečnosť sa postaral vodič Jurij zo
spoločnosti K-Bus. Veríme, že tento
krátky, ale intenzívny víkend ostane
nadlho v našich spomienkach.

Do videnia pri ďalšom výlete priatelia.

Marián Bobrík ml.

V prvom polroku 2019 zasadalo Obecné zastupiteľstvo
v Kráľovej pri Senci dva razy na riadnych zasadnutiach.
Okrem riadnych zasadnutí sa poslanci OZ pravidelne stretávajú na pracovných zasadnutiach a v rámci práce v komisiách
OZ.
2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa konalo dňa
20. marca 2019. Zasadnutia sa zúčastnili všetci 9. poslanci.
Po schválení zapisovateľa a overovateľov zápisnice poslanci
OZ zobrali na vedomie informáciu starostu o dianí v obci za
uplynulé obdobie.
Následným uznesením (č.10) OZ schválilo členov komisií
z radov občanov nasledovne:
Komisia pre životné prostredie a rozvoj obce: Mgr. Juraj Vlkovič, Miroslav Smrtič, Rudolf Moravčík (Paseka), Ing.arch.
Igor Križko, Ing. Ivan Petrik, Ing. Marek Mačaj.
Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport: Mgr. Darina Deáková, Mgr. Miroslava Hincová, Veronika Tóthová, Dr. Viktor
Gulár, Radovan Bobrík, Viera Gašparová, Jarmila Koišová,
Ján Hollý.
Uznesením č. 11 OZ v Kráľovej pri Senci schválilo zastavovaciu štúdiu „Novostavba 6 rodinných domov“ každý s dvoma bytovými jednotkami v lokalite Malý Krmeš č. 471 na
parc. reg. C KN parc. č. 1556/26, 1556/20, 1556/33, katastrálne územie Kráľová pri Senci, predloženú stavebníkom RNDr.
Tomášom Husárom a Ing. Katarínou Husárovou Volekovou,
Žilinská 20, Bratislava. Uznesením č. 12 poslanci OZ schválili zmenu v „Kultúrno - spoločenských podujatiach za rok
2019“ nasledovne:
11.5.2019 (sobota) - Merida Road Cup 2019– Slovenský pohár Masters - Pretek jednotlivcov
12.5.2019 (nedeľa) - Kráľovský etapový cyklistický pretek –
Časovka jednotlivcov
18.5.2019 (sobota) – 10. ročník Kráľovských rybárskych
pretekov
6.-8.9.2019 (piatok-nedeľa) – „Kráľovská slávnosť“
Ďalším uznesením (č. 13) OZ zobralo na vedomie informáciu predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie
a uznesením č. 14 čerpanie rozpočtu za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci sa uznieslo na
Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kráľová pri Senci.
Uznesením č. 15 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 2.
polrok 2018. Následne poslanci (uznesenie č. 16) schválili :
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Nadstavba materskej školy Kráľová pri Senci realizovaného
v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 10 842,06 €.
Uznesením č. 17 Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci poverilo starostu jednať vo veci vysporiadania pozemku
parc. reg. E parc. č. 240/3 o výmere 1 068 m2 do majetku
obce za účelom rekonštrukcie a prístavby obecného domu
a uznesením č.18 OZ schválilo vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu a prístavbu obecného domu.

Uznesením č. 19 poslanci OZ schválili vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu „Prístavba Základnej školy Kráľová pri Senci – 3. etapa“.
Následne uzneseniami č. 20 a 21 OZ zobralo na vedomie
prvú a druhú úpravu rozpočtu 2019. Uznesením č.22 Obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o priebehu I.
kola Prezidentských volieb SR 2019 a príprave II. kola Prezidentských volieb SR 2019 a volieb do Európskeho parlamentu 2019.
Uznesením č. 23 Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schválilo stanovy Záujmového združenia právnických
osôb s názvom Združenie akcionárov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a založilo záujmové združenie právnických osôb s názvom Združenie akcionárov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Po prerokovaní, uznesením č. 24 OZ schválilo v obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so
sídlom Prešovská 48, Bratislava, IČO: 35850370 odvolanie
zástupcu menšinových akcionárov z predstavenstva obchodnej spoločnosti - podpredsedu predstavenstva Ing. Františka
Sobotu, bytom: Čulenova 40, 909 01 Skalica a vymenovanie za
zástupcov - zástupcu menšinových akcionárov v predstavenstve obchodnej spoločnosti: za podpredsedu predstavenstva
Miroslava Draguna, bytom Medveďovej 1, 85104 Bratislava.
V prípade nezvolenia zástupcu minoritných akcionárov do
predstavenstva schvaľuje odvolanie zástupcu menšinových
akcionárov z dozornej rady obchodnej spoločnosti:
Ing. Ľudovít Barát, bytom Duklianska 627/27, 909 01 Skalica a vymenovanie za zástupcu minoritných akcionárov
v dozornej rade obchodnej spoločnosti: Miroslava Draguna,
bytom Medveďovej 1, 85104 Bratislava. Ďalej poveruje splnomocneného zástupcu akcionára na valnom zhromaždení
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. predložiť
návrh na odvolanie a voľbu zástupcov akcionára za členov
štatutárnych a kontrolných orgánov tejto spoločnosti uvedených v uznesení.
Uznesením č. 25 poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o vypísaní výberového konania na riaditeľa/ku Základnej
školy v Kráľovej pri Senci v mesiaci apríl 2019.
Následným uznesením č. 26 Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci zobralo na vedomie informáciu o priebežnej
správe o stave vybavovania vo veci duplicity vlastníctva k pozemku, parc. reg. „E“ parc. č. 11485/8 o výmere 18 347 m2, katastrálne územie Senec, zapísanej na liste vlastníctva č. 2247.
Uznesením č. 27 OZ schválilo prevádzkovanie stávkového
terminálu v Hostinci u Petra, Kráľová pri Senci 415, právnickej osobe ORION TIP, s.r.o., Drevárska 455/5 Poprad od
20.3.2019 do 31.12.2020.
Uznesením č. 28 poslanci OZ schválili zámenu pozemkov
medzi Elenou Žižkovou, bytom Kráľová pri Senci 57 (parc.
reg. C KN, parc.č. 547/8, k.ú. Krmeš o výmere 1039 m2, parc.
reg. E KN parc.č. 544/1, k.ú. Krmeš o výmere 350 m2 a parc.
reg. E KN parc. č. 544/4, k.ú. Krmeš o výmere 260 m2), Kráľovským termálom a.s. (parc. reg. C KN parc.č. 548/2, k.ú.
Krmeš o výmere 1046 m2) a obcou Kráľová pri Senci (parc.
reg. E KN parc. č. 543/2, k.ú. Krmeš o výmere 262 m2 a parc.
reg. E KN parc. č. 543/3, k.ú. Krmeš o výmere 1026 m2).
Uznesením č. 29 OZ schválilo podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov reg. „C“ o celkovej výmere 52 829 m2, katastrálne územie Krmeš, zapísaných na LV
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č. 789 vo vlastníctve Kráľovského termálu, a.s. v termíne od
25.3.2019 do 25.4.2019 do 12:00 hod.
Zároveň uznesením č.30 poslanci OZ schválili komisiu na
vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov
vo vlastníctve Kráľovského termálu v zložení:
predseda - JUDr. Dušan Šebok, členovia – Ing. Juraj Kmec,
JUDr. Juraj Hatvany, Juraj Deák, Ing. Katarína Smiešková.
Dňa 19. júna 2019 sa konalo 3. riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci. Na zasadnutí sa zúčastnilo 7 poslancov. Po schválení zapisovateľa a overovateľov zápisnice poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o plnení
uznesení z 2. riadneho zasadnutia OZ a informáciu starostu
o dianí v obci za uplynulé obdobie. (uznesenie č. 32,33)
Uznesením č. 34 Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci
na základe prerokovania a odporučenia z komisie pre životné
prostredie a rozvoj obce schválilo zámer stavby „Rybník Kráľová pri Senci“ na pozemku parc. č. 1639/3, katastrálne územie Kráľová pri Senci predložený Pavlom Hofericom, bytom
Ovčiarsko 172, Žilina, IČO: 37095676.
Následne OZ zobralo na vedomie informáciu predsedov
komisií pri OZ za uplynulé obdobie.(uznesenie č. 35)
Uznesením číslo 36 Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11
ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1190 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov schválilo plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 a poverilo hlavnú kontrolórku
výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti.
Uznesením č. 37 poslanci OZ zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Kráľová pri Senci a rozpočtového hospodárenia za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo ďalej schválilo Záverečný účet obce
Kráľová pri Senci a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 bez
výhrad (uznesenie č.38).
Uznesením č. 39 OZ schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu
vo výške 587.068,70 Eur. a uznesením č.40 schválili použitie
rezervného fondu vo výške 87.068,70 Eur v rozpočtovom
roku 2019 na krytie finančných a kapitálových výdavkov
v zmysle rozpočtových pravidiel.
Následne uznesením č. 41 poslanci zobrali na vedomie tretiu úpravu rozpočtu 2019 a uznesením č. 42 schválili štvrtú
úpravu rozpočtu 2019.
Uznesením č. 43 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh VZN č. 2/2019 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ. Následne sa Obecné zastupiteľstvo
uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2019, ktorým sa
určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ.
Uznesením č. 44 poslanci OZ schválili predloženie ŽoNFP
za účelom realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu telocvične - Kráľová pri Senci“ realizovaného
z dotácie Environmentálneho fondu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie vlastných
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 5.000,76 € minimálne vo výške 5% z celkových výdavkov na realizáciu.
Následne OZ uznesením č. 45 schválilo predloženie žia-

dosti na projekt „Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie
v obci Kráľová pri Senci“ realizovaného z dotácie výzvy č. III.
prezídia Policajného zboru 2019, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným programom rozvoja obce; zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci; zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 1.019,52 €
minimálne vo výške 5% z celkových výdavkov na realizáciu.
Ďalej poslanci OZ zobrali na vedomie (uznesenie č.46)
informáciu o voľbe riaditeľky Základnej školy v Kráľovej pri
Senci.
Uznesením č. 47 Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci
schválilo obmedzenú prevádzku Materskej školy v Kráľovej
pri Senci v mesiaci júl 2019, z dôvodu čerpania dovoleniek
pedagogických zamestnancov s tým, že materskú školu môžu
navštevovať deti pracujúcich rodičov. Deti, ktorých mamičky
sú nezamestnané alebo na materskej dovolenke nebudú v tejto obmedzenej prevádzke navštevovať MŠ. Ďalej v mesiaci
august 2019 prerušenie prevádzky MŠ z dôvodu dezinfekcie,
veľkého upratovania a čerpania dovoleniek všetkých zamestnancov MŠ.
Uznesením č. 48 OZ zobralo na vedomie informáciu o II.
kole Prezidentských volieb 2019 a o voľbách do Európskeho
parlamentu 2019 v obci Kráľová pri Senci.
Uznesením č. 49 poslanci OZ schválili stratégiu efektívneho využitia nehnuteľného majetku obce, ktorá bude schvaľovaná na valnom zhromaždení Kráľovský termál, a.s. a to:
1/ Vyhlásiť bez meškania novú Verejnú obchodnú súťaž
s termínom do konca októbra 2019, kde bude opakovane preferované verejno-prospešné využitie nehnuteľného majetku
na realizáciu projektu s využitím potenciálu termálnych vrtov. Spoločnosť Kráľovský termál, a.s. sa zaviaže, že výsledky
takejto súťaže už bude objektívne rešpektovať.
2/ Prerokovať možnosť odkúpenia 49% podielu súkromného akcionára v spoločnosti Kráľovský termál, a.s. obcou Kráľová pri Senci za navrhovanú cenu 1.040.000.- Eur, čo umožní
obci samostatné rozhodovanie o ďalšom využití predmetných
nehnuteľností.
3/ Prerokovať so súkromným akcionárom spôsob rozdelenia predmetných nehnuteľností podľa prílohy domnelou
polovicou s tým, že časť nehnuteľností s vrtmi a bazénovým
telesom zostane obci (príloha č.3).
4/ Návrh nového člena do dozornej rady Kráľovský termál,
a.s. RNDr. Michala Konečného PhD. namiesto člena Mariána
Bobríka.
Uznesením č. 50 Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie číslo
27/OZ-2019 zo dňa 20.3.2019 na prevádzkovanie stávkového terminálu v Hostinci u Petra, Kráľová pri Senci 415, právnickej osobe ORION TIP, s.r.o., Drevárska 455/5 Poprad od
20.3.2019 do 31.12.2020.
Následne OZ schválilo (uznesenie č.51) prevádzkovanie
kurzových stávok v Hostinci u Petra, Kráľová pri Senci 415,
právnickej osobe ORION TIP SK, a.s., Drevárska 455/5,
028 01 Poprad, IČO: 51404583 od 20.6.2019 do 31.12.2020.
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