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Milí čitatelia
Kráľovských zvestí,
dovoľte mi na úvod môjho bilancovania krátku úvahu. Aj

keď sa rozdiely medzi životom na dedine a v meste vďaka dopravnej sieti a novým technológiám pomaly stierajú, predsa nás len na dedine ešte ráno budí vtáčí spev či
kikiríkanie kohúta, psy na dvoroch štekajú, po cestách
jazdia poľnohospodárske stroje a ozýva sa zvuk kosačiek
na trávu. Intenzívnejšie ako v meste vnímame prácu v záhrade, či letné grilovanie na záhrade. Toto všetko patrí
k životu na vidieku a ja som rád, že som vidiečan a môžem využívať všetky pôžitky vidieckeho života. Žijeme
však v rozvinutej obci s vyše 2000 obyvateľmi a nie na
samote pri lese. Vždy ma prekvapuje, že domorodí občania obce ma zriedkakedy navštívia s rôznymi ponosmi, že
im sa nepáči to, či ono. Väčšinou prichádzajú tí, ktorí sa
do obce len prednedávnom prisťahovali a ich predstavy
o vidieku sú často tak povediac nereálne. Obec neďaleko
hlavného mesta už nemôže byť oázou ticha a panenskej
prírody. Za mnohými takýmito pôžitkami sa je potrebné
vybrať omnoho viac na východ od Bratislavy, kde však
možno získať úplný pokoj, no pohodlie takmer mestskej
infraštruktúry a kontaktu sa stratí. Verím, že spoločným
úsilím dokážeme nájsť rovnováhu vo vzťahoch a v zmenách, ktoré dynamika rastu prímestského vidieku prináša.
Život v Kráľovej pri Senci v uplynulých mesiacoch
ozvláštnilo viacero kultúrnych a športových podujatí. Za
všetky spomeniem vydarený deň matiek, rybárske preteky, majáles či kráľovský beh. Ku skvalitneniu životného
prostredia v obci prispelo vykonané orezanie stromov
a zber odpadu do veľkokapacitných kontajnerov. Rozšírila sa časová dostupnosť likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu . Od júna je možné takýto odpad vyviezť na
skládku BRO v utorky a štvrtky už do 18:00 hod. a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodiny.
Začiatkom roka sa v obci podarilo dokončiť a zariadiť
obecný byt, vybudovať chodník na Majerskej ulici, na
Hlavnej ulici a pripraviť chodník na ďalší prechod pri
kostole. Zmodernizovali sme vybavenie kuchyne v materskej škole zakúpením univerzálneho robota, chladničky
o objeme 600 l, krájač zeleniny, konvektomat a digestor.
Osvetlili sme historický barokový most a obnovili pamätník SNP v parku pred obecným úradom. Rekonštruujeme
sochu svätého Floriána, ktorá bude čoskoro umiestnená
v parku pred hasičskou zbrojnicou. Aj v tomto roku využívame brigádnikov na zveľaďovanie obce, natieranie
altánku v krmešskom cintoríne, natieranie zábradlia na
ihrisku, hrabanie lístia v parkoch. Našim obecným pracovníkom sa podarilo urobiť novú plechovú strechu
na sklade v cintoríne v Krmeši.
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Za pomoci dotácie z Environmentálneho fondu obec zakúpila traktor
s rozsiahlym príslušenstvom. Vďaka mulčovacej kosačky bude možné
kosenie brehov Čiernej vody a iných
ťažšie dostupných miest. Drvičku
konárov plánujeme využívať v pravidelných intervaloch na drvenie odrezkov konárov aj zo záhrad občanov.
Súčasťou traktorového príslušenstva
je aj nová vlečka, keďže terajšia už nevyhovuje technickým normám dlhšie
roky. Obci sa podarilo získať dotáciu
na rekonštrukciu budovy obecného
úradu. Obnoví sa strecha a zároveň sa
vybudujú nové podkrovné priestory
a zrekonštruuje sa aj prvé poschodie,
ktoré bolo v zlom technickom stave.
Vedenie obce neustále pracuje na
nových projektoch za účelom zlepšovania kvality života v Kráľovej pri
Senci. Za 37 mesiacov funkčného
obdobia súčasného obecného zastupiteľstva sa konalo 20 zasadnutí, na
ktorých sa operatívne riešili aktuálne
problémy obce a našich občanov. Ďakujem touto cestou poslancom obecného zastupiteľstva za ich zodpovedný
prístup k práci pre našu obec.
V tomto roku nastala po 26 rokoch
personálna zmena vo vedení našej
materskej školy. Rád by som na tomto mieste poďakoval bývalej pani riaditeľke Ivete Skalskej za jej obetavú
prácu v prospech našich najmenších
a zároveň poprial novej pani riaditeľke Veronike Tóthovej veľa elánu a síl
v jej práci.
Poďakovanie patrí aj všetkým organizáciám a občanom v Kráľovej pri
Senci za aktívnu spoluúčasť na dianí
v našej obci.
Milí čitatelia, srdečne Vás v mene
obce Kráľová pri Senci pozývam
na 11. ročník Kráľovskej slávnosti
v dňoch 8.-10. septembra. Verím, že
tento ročník bude aspoň taký úspešný ako predchádzajúci , že opäť spolu
prežijeme príjemný a zábavný septembrový víkend v kruhu našich rodín a priateľov.

Dušan Šebok

85 rokov Včelárskej paseky
Miroslav Daniš
12. augusta 1932 bola v chotári obce Kráľová po niekoľkoročných rokovaniach s najrôznejšími úradmi vo vtedajšej Československej republike slávnostne otvorená Včelárska paseka – prvé kultúrne a vzdelávacie centrum
slovenských a českých včelárov. S nápadom založiť centrálny včelín, ktorý
by bol vzorovým včelínom pre všetkých včelárov v bývalej ČSR prišiel ešte
v roku 1923 Štefan Hagara, pričom nadviazal na myšlienku, ktorá sa objavila už v programe Štefana Závodníka (1813-1885), prvého organizátora
slovenského včelárstva. O deväť rokov neskôr túto víziu Š. Hagara v spolupráci so Zemským ústredím včelárstva úspešne zrealizoval. Bol to práve on,
ktorý vybral lokalitu pri Čiernej vode na bývalom pálffiovskom pozemku
a až do 60-tych rokov minulého storočia bol dušou celej Včelárskej paseky.
Môžeme len pripomenúť, že pri počiatkoch výstavby tohto areálu stáli aj
naši spoluobčania, keď stavebnými prácami výstavby areálu bol poverený
staviteľ Michal Pattermann z Kráľovej, ktorý zamestnával remeselníkov najmä z Kráľovej a Krmeša (Kopecký, Horáček, Trtol, Vydra, Čapla, Heriban,
Chovančík, Červenka). Kým v medzivojnovom období areál Paseky slúžil
účelu školiaceho pracoviska pre včelárov- konali sa tu rôzne školenia, kurzy

Účastníci medovnikárskeho kurzu, r.1938

Obraz božieho milosrdenstva
Do nášho farského kostola pribudol nový obraz. Obraz
Božieho milosrdenstva.
Jeho podoba bola zjavená vo vízii, ktorú mala
sestra Faustína Kowalská 22. februára 1931
vo svojej izbe plockého
kláštora Kongregácie
sestier Matky Božieho
milosrdenstva (v Poľsku). Noviciát vykonala v Krakove a tam
aj po piatich rokoch
prípravy zložila večné
rehoľné sľuby. Navo-

nok nič neprezrádzalo jej neobyčajne hlboký duchovný
život. Verne zachovávala
všetky rehoľné predpisy,
bola milá, sústredená,
plná pokojnej radosti, žičlivosti a nezištnej
lásky k blížnemu. Svoje
osobné duchové zážitky
napísala do knižky s názvom „ DENNÍČEK“.
V tejto knihe sa uvádza:„Večer som uzrela
Pána Ježiša v bielom
rúchu. Jednu ruku mal
pozdvihnutú na požeh-

pečenia medovnikárskych výrobkov,
v období druhej svetovej vojny sa stal
sídlom pohraničnej maďarskej stráže
a neskôr tu nakrátko zriadili veliteľstvo leteckej jednotky Červenej armády. Od roku 1950 až do roku 1959
tu bol umiestnený domov dôchodcov. V šesťdesiatych rokoch tu začal
opätovne ožívať včelársky ruch. Po
smrti Štefana Hagaru prevzal úlohu
správcu a organizátora života prírode

Rota maďarských hraničiarov pred hlavným včelínom Včelárskej paseky, r. 1943

mená súcit s cudzou biedou, smútok
nad ňou, s bolesťou druhých. Pán
Ježiš nám vo svojej láske neustále
sprítomňuje takýto postoj k nám.
To je posolstvo obrazu Božieho milosrdenstva. Toto posolstvo je aj pre
nás povzbudením k odvahe prinášať
do nášho každodenného života povinností, ťažkostí, úspechov, prinášať
pokoj a porozumenie, úctu a milosrdenstvo.
Na vzniku tohto obrazu sa podieľali svojím úsilím viacerí ľudia. Maľba obrazu, návrh a farebná finalizácia
rámu na obraz je dielom akad. maliara Pavla Reháka z Bratislavy. Rám na
obraz, ozdobné lišty a nosné prvky
na ozdobných stĺpikov zabezpečil Ju-

Medveď od rezbára Jozefa Pekára z Rajeckých Teplíc, 60-te roky 20. stor.

raj Kardoš, Kráľová pri Senci. Vysústruženie ozdobných stĺpikov sú prácou MUDr. Jozefa Königa zo Senca,
vyrezanie ozdobných hlavíc stĺpikov
a vrchnej rezby spravil Bc. Stanislav
Kľúčik, Horná Lehota, Orava a pozlátenie rezieb a častí stĺpikov vyhotovil Reštaurátorský ateliér Mgr. art.
Jany Duškovej a realizovala Dušana
Onderková z Bratislavy. Finančný
dar na úhradu za rezby a pozlátenie
časti rámu poskytla DEDOVIZEŇ,
občianske združenie, založené na
podporu kultúrneho rozvoja Kráľovej pri Senci, zastúpené Jurajom Mačajom ml..
		Tomáš Kuľka, farár
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nanie a druhou sa dotýkal odevu na
prsiach. Z poodhaleného rúcha na
prsiach vychádzali dva veľké lúče, jeden červený a druhý svetlý. Po chvíli
mi Ježiš povedal : „ Namaľuj obraz
podľa toho, ako ma teraz vidíš, dolu
s nápisom: „ Ježišu dôverujem v teba.
Chcem, aby tento obraz bol slávnostne posvätený v prvú nedeľu po Veľkej
noci. Táto nedeľa nech je Sviatkom
milosrdenstva.“ Sestre Faustíne nadiktoval Pán Ježiš aj modlitbu, ktorá
je známa pod názvom Korunka Božieho milosrdenstva. V tejto modlitbe prosíme o milosrdenstvo pre nás
i celý svet a zároveň uskutočňujeme
skutok milosrdenstva. Slovo milosrdenstvo (latinsky misericordia) zna-

V rámci sprievodného programu tu
bolo možné uvidieť ukážky zo včelárskeho remesla a s Pasekou susediaca
komunita Cenacolo pripravila pre návštevníkov ukážky z bojov rímskej légie
v dobovom oblečení. Nie náhodou
v priamom susedstve s areálom Včelárskej paseky sa v prvom až druhom storočí nášho letopočtu rozprestieral rímsky vojenský tábor. Súčasťou zaujímavého programu bolo i množstvo súťaží
pre deti a ukážky slovenských remesiel
v dobových odevoch. Koordinátormi
podujatia boli Ing. Zuzana Juríčková,
predsedníčka Regionálnej zložky SZV
Trnavského kraja a Ing. Milan Rusnák
– predseda Reginálnej zložky SZV Bratislavského kraja.

História

Pokrývanie včelína na Paseke, r. 1933

a včeláreniu oddaný Imrich Keszöcze
a tak v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia nastal opätovný rozkvet Paseky, najmä po otvorení včelárskeho múzea v roku 1975.
Podrobnejšie o dejinách Paseky píšeme v Kráľovských zvestiach
2002/3-4 a 2007/ 3-4. Zaujímavou je
aj publikácia o dejinách Včelárskej
Paseky z pera Františka Bizuba.
Tohtoročné oslavy 85. výročia sa
uskutočnili pod záštitou Slovenského zväzu včelárov a Regionálnej zložky SZV Bratislavského a Trnavského
kraja. Organizátori zabezpečili pre návštevníkov bohatý program, kde okrem
slávnostných príhovorov a odborných
prednášok o dejinách Včelárskej paseky súťažili folklórne súbory, uskutočnilo sa divadelné predstavenie s tematikou prijímania do brtníckeho cechu.
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Miroslav Daniš
Naša obec sa z roka na rok dynamický rozrastá a do svojho lona
prijíma za spoluobčanov celý rad
zaujímavých a v istej profesionálnej
oblasti často výnimočných ľudí, známych nielen doma ale aj v zahraničí.
V rámci rubriky Osobnosti okolo nás
chceme našim čitateľom predstavovať ich život, dielo, názory a postoje
v podobe, akú reprezentujú a akou
nás môžu osloviť, či ponúknuť nám
iný pohľad na veci. Martin Knut žije
v Kráľovej pri Senci už vyše 14 rokov
a ako zrelý päťdesiatnik toho v živote dosiahol už naozaj toľko, že stojí
za to o ňom písať. Dobrou príležitosťou sa mi k tomu stala aj v tomto
roku publikovaná monografia o jeho
umeleckej ceste maliara a filozofa ale
predovšetkým človeka, ktorý chce od
života nielen brať, ale aj dávať. Kniha
s jednoduchým názvom Knut je nielen obrazom jeho umeleckého napredovania, ale aj netradičného uvažovania o veciach každodenných.
Martin Knut je maliar, výtvarník,
marketingový stratég a filantrop. Už
viac než 20 rokov pracuje aj pre 3.sektor ako komunikačný konzultant. 15
rokov viedol zastúpenie nadnárodnej
komunikačnej agentúry na Slovensku PUBLICIS/KNUT. V roku 1999
spoluzakladal a dodnes vedie Ligu za
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Obálka knihy o diele M.Knuta

duševné zdravie, ktorá pomáha ľuďom pri riešení rôznych úzkostných
porúch. Aktívne vystavuje doma aj
v zahraničí. Bol členom správnej rady
Galérie Danubiana a dnes zastupuje
verejnosť v správnej rade VŠVU.
Jeho obrazy sú zastúpené v zbierkach v Európe, v Amerike i Austrálii.
Vo svojom umeleckom živote sa venoval aj ilustrovaniu kníh, animovanému filmu a grafike.
Na úvod krátke curriculum vitae
Martin Knut sa narodil v roku 1964
vo Vranove nad Topľou. Pôvodne študoval architektúru na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave (prof.
Rastislav Janák, 1985 – 1990). Keď po
roku 1989, po páde Berlínskeho múra
prišli na školu noví pedagógovia,
mnohí z nich patriaci k neoficiálnej
kultúre, prestúpil do ateliéru Rudolfa Sikoru a štúdium končil maľbou
(1990 – 1991). Ešte v roku 1988 vytvoril s Rudolfom Sikorom a spolužiakmi
Gabrielom Hošovským a Milošom
Novákom skupinu Syzýgia, v rámci
ktorej diskutovali a prezentovali tvorbu nezávislú na ideologickom diktáte
školy. Duchovným otcom skupiny
a morálnou autoritou bola pre nich
osobnosť neoficiálnej scény Rudolf
Sikora. Po skončení štúdia v roku
1992 absolvoval umelecký pobyt vo
Švajčiarsku. Významné obdobie jeho
tvorby je medzi rokmi 1990 – 1992,
kedy sa zúčastňoval dôležitých domácich a zahraničných výstav (napr.
Slowakische Kunst heute, Esslingen;
1990 Hills & Hills, Amsterdam, 1991;
D’une génération á l’autr, Musée d´Art

Moderne de la Ville, Paríž, 1992), potom sa z velkého sveta umenia stiahol,
viac sa začal venovať reklamnému
priemyslu a stal sa zakladateľom významnej reklamnej agentúry. Od roku
1992 pracoval v marketingovej komunikácii. V rokoch 1992 až 1997 bol
creative director Soria & Grey. Medzi
rokmi 1997 a 1998 bol spolumajiteľom a creative supervisor kreatívneho
štúdia Knut & Knut. Od roku 1998 do
2011 viedol spolu s bratom Marekom
Knutom slovenské zastúpenie 4. najväčšej svetovej marketingovo-komunikačnej skupiny na svete Publicis.
V roku 2011 sa vrátil k svojej značke
Knut&Knut, pod ktorou sa venuje
najmä konzultačnej činnosti v oblasti
komunikácie. Stál pri vzniku kampaní
Coca Cola, Globtel, Liga proti rakovine, Harmony. Komunikačne etabloval
na slovenskom trhu značky Eduscho,
Quelle, Europapier, VÚB Wuestenrot,
DDP Stabilita. Robil supervízora pre
klientov Orange, Uniteam, Holcim,
Nestlé Schoeller a QBE.
I napriek pracovnému zaťaženiu
v reklame sa permanentne objavoval
na domácích a zahraničných výstavách v Švajčiarsku (1995) Ukrajine
(1997), Rusku(1999), USA (2001),
Poľsku (2004), Slovinsku, Rumunsku
(2007). V roku 2004 sa stal spoluzakladateľom Galérie Nezábudka ArtBrut, prezentujúcej tvorbu ľudí s duševnými poruchami.
V súčasnosti sa opäť naplno venuje maľovaniu a umeleckým aktivitám
a samozrejme vystavuje svoje diela
doma i v z zahraničí.

Filozofický pátos je tak trochu moje hobby, 2012, akryl na plátne, 30x30 cm.jpg

tajomstva, ale aj stále hroziacej prázdnoty obsiahnutej v základoch ľudskej
existencie.
Martin Knut patrí k druhej generácii postmoderných maliarov. Na
rozdiel od o niečo starších výtvarníkov, ktorých tvorbu v polovici 80.
rokov charakterizoval iracionálny
a pudový spôsob maľby s divokým
expresívnym jazykom, intenzívnou
farebnosťou a archetypálnou symbolikou (Daniel Brunovský, Simona
Bubánová, Ivan Csudai, Laco Teren)

Martin Knut vstúpil na scénu v okamihu, kedy sa táto postmoderná
estetika začala pomaly vyčerpávať.
Po krátkom období expresívnejších
polôh, ktoré prezentoval na neoficiálnych výstavných podujatiach
(Prvé stretnutie českých a slovenských maliarov, 1986, Praha; Výtvarné hody, 1988, Čunovo) začína
vytvárať obrazy, o ktorých by sme
mohli povedať, že sú vyprázdnené.
Charakterizujú ich veľké formáty s monochromatickým pozadím,
v ktorých centre sú situované drobné schematicky naznačené postavičky, zvieratá (častý motív koňa),
výsek krajiny, či banálne predmety,
prostredníctvom ktorých rozpráva, či skôr naznačuje príbeh. Tieto
poetické, ale často i jemne ironické
rozprávania kombinujúce maľbu
s kresbou sa stali autorovým dôležitým príspevkom do dejín slovenskej maľby. Podľa Z. Bartošovej:
„prázdnota jeho obrazov nepôsobí
ako módna póza: je vyprázdneným
priestorom, kde predtým dominoval
expresívny prednes. Jej rafinovanosť
pramení v zdržanlivosti: máloktorý
autor vie toľko povedať znakom vizuálnej skutočnosti a monochrómnym, prírodne sfarbeným pozadím,
dýchajúcim podmaľbou“.
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Na výstave

Život
Úvodník
okolo nás

O maliarskom umení
Martina Knuta
V spomenutej knihe o Martinovi
Knutovi sú zaradené tri generačne
rozdielne umeleckovedné názory. Gabika Garlatyová ho v jeho tvorbe pomenúva poetom – minimalistom, ktorého umelecké začiatky nepoznačilo
akademické školenie v maliarskom
ateliéri na VŠMU, kde by ho naučili
maľovať „správne“ po socialisticky,
akademicky alebo v tradícii slovenskej moderny. V maľbe mohol teda
slobodne a spontánne uplatniť vlastné
vyjadrenie. Zaujímavo sa o maliarskej
„pauze“ v rokoch aktívnej reklamnej
pôsobnosti Martina Knuta vyjadrila
Diana Majdáková. „Návrat k maľbe
po rokoch však ukazuje, že kontinuálne pokračuje tam, kde svoju umeleckú
produkciu ( v tom čase zdanlivo vyčerpanú) zanechal.“ Martin Knut sa
nedal zlákať novými technológiami
umenia. A ako pokračuje Diana Majdáková: „Na pozadí týchto skutočností,
ešte viac vyniká poetická jemnosť Knutových malieb, ktoré akoby sa vyhýbali
vonkajším vplyvom a programovo sa
zameriavali iba na vnútorné pohnútky autora. Namiesto rebélie si Knut
zvolil stratégiu tichého pozorovateľa,
zámerne naivného „maliarika“, ktorý
sa nepúšťa štetca a farby, ani keď sa
celý (umelecký) svet krúti okolo technologických experimentov“. A ako poznamenáva Aurel Hrabušický, v každom prípade Martin Knut osobitým
spôsobom, v svojej tvorbe zhrnul tie
podnety z dejín umenia (symbolistická, metafyzická maľba, surrealizmus
alebo imaginatívne umenie, transavantgarda i konceptualizmus), ktoré
zreteľne sprítomňujú pocit záhady,
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Rybárske
preteky
Už tradične sa v mesiaci máj v rámci kalendára športovo-oddychových
podujatí v našej obci konajú rybárske
preteky. Tento rok to vyšlo na 27. mája.
Povodie Čiernej vody sa zobudilo do
slnečného dňa a na preteky sa prezentovalo 37 súťažiacich v troch kategóriách. Muži a ženy súťažili v rámci
pobrežia hlavného toku a mládež bola
rozmiestnená okolo priľahlého jazierka (óčka). O občerstvenie sa v rámci
bufetového predaja jedál a nápojov
postarali členovia výboru ZRPŠ. Súťaž
prebiehala pod odborným dozorom
porotcov zo Slovenského rybárskeho zväzu. Vecnými cenami podporili
podujatie OBEC Kráľová pri Senci,
Slovenský Rybársky zväz MO Senec,
Miestny Rybársky spolok v Kráľovej
pri Senci, p. Imrich Keszöcze a združenie Ruka Hore.

Výsledky súťaže boli nasledovné.
V kategórii mužov zvíťazil Ján Pola-

kovič (330 bodov). Na druhom mieste bol Ing. Jozef Bognár (315 bodov)
a na treťom Karol Bednárik s 306
bodmi. V ženskej kategórii súťažili
dve účastníčky, takže o dve priečky sa
podelili na prvom Henrieta Kopúnková a na druhom Ema Konečná.
Mládežnícku kategóriu do 15 rokov
vyhral Samuel Špergl (293 bodov).
Na druhej priečke skončil Nicolas
Horváth (236 bodov) a na tretí bol
Adam Štiglic (199 bodov).
Všetkým gratulujeme.
Súťaž opäť potvrdila, že záujem
o rybárčenie u nás stále pretrváva,
hoci už len na úrovni športového rybárčenia v rámci oddychovej aktivity.
Záujem o jedno z najstarších loveckých činností, ktoré už od dávnoveku našich ľudí hlavne živilo, stále
pretrváva. A medzi rybármi nájdete
všetky kategórie ľudí – deti, mužov,

ženy, mladých i starých. A chcem len
poznamenať, že ešte aj v záznamoch
zo začiatku 20. storočia sa dozvedáme, že rybárske remeslo bolo v našej
obci stále veľmi rozšírené a nebolo
výnimkou uloviť vo vodách Čiernej
vody i desiatky kilogramov vážiace
hlavátky, či sumce. Bolo by veru dobré, ak by sa raz opäť koryto našej rieky hemžilo dostatkom rýb v čistých
vodách. Tešíme sa, že touto súťažnou
aktivitou udržiavame tradíciu rybárčenia u nás.
Po ukončení súťaže sa v sobotný
podvečer presunuli bufety s občerstvením na Sigotku, kde až do skorých ranných hodín pokračovala
zábava majálesom. O pohostenie sa
tentoraz postarali členovia Dobrovoľného hasičského zboru a do tanca
hral DJ MELEGA.
M. Daniš

Z činnosti miestneho spolku SČK
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Darcovstvo krvi a lieky
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Niektoré lieky môžu darcu krvi vyradiť z procesu darovania. Unikátny
vyhľadávač, ktorý diagnostikuje prípadnú prítomnosť liekov v krvi vytvorili v spoločnom projekte Moja
krvná skupina poisťovňa Dôvera
a Slovenský Červený kríž. Tabletky
na štítnu žľazu, či kvapky do oka,
predpísané lekárom, sa môžu ocitnúť v lekárničke každého prípadného
darcu krvi. Ak darca krvi užíva lieky, mal by vedieť, či v takom prípade
môže darovať krv. Doteraz sa to darca dozvedel až v deň odberu a lekár
ho následne poslal domov. A samo-

zrejme žiaden darca nie je rád, keď ho
na základe takéhoto zistenia vyradia
z odberu. Je to preňho nielen sklamanie ale aj strata času. Takéto prípady
sa vyskytovali bežne a strata každého
darcu bola chýbajúcou kvapkou života. Preto sme veľmi radi, že projekt
Moja krvná skupina prišla s internetovou službou na web stránke www.
mojakrvnaskupina.sk, kde stačí kliknúť na heslo vyhľadávača Užívam
lieky a zadať do vyhľadávača názov
lieku. Následne vyhľadávač zobrazí,
či je počas užívania toho ktorého lieku možné krv darovať, kedy najskôr
po vysadení lieku je krv možné darovať a či je to vôbec možné, či nepatrí

liek medzi tie, ktoré neumožňujú
darcovstvo vôbec.
Akákoľvek poskytnutá prvá pomoc je lepšia ako nijaká. Ľudský život je to najvzácnejšie a najcennejšie
čo máme a preto zachrániť ho je to
najdôležitejšie. Týmito pravidlami
a hodnotami sa riadi aj náš MS SČK,
ktorí sa v svojej pomoci orientuje na
každého, kto to potrebuje.
Rok 2017 sme už tradične odštartovali odberom krvi, ktorého sa
zúčastnilo pekných 38 darcov. Na
výročnej schôdzi SČK sme prijali a schválili program na tento rok,
v rámci ktorého sme mali na mesiac
marec zaradenú prednášku s MUDr.

Červený kríž na zájazde v ČR.

miesto, kde nás o vyššie priečky delilo len zopár bodov, pretože výsledky
boli veľmi tesné. Gratulujeme účastníkom a tešíme sa na budúci ročník,
kde sa určite pokúsime o víťazstvo.
V rámci mesiaca mája sme sa zapojili aj tento rok do celoslovenskej
zbierky Spolu pomôžeme 2017, ktorú sme rozšírili a spojili so zberom
liekov po expirácii. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli a podporili túto
dobročinnú akciu. Zároveň v spolupráci s ÚzS SČK Bratislava – okolie
sme navštívili rodiny s mnohopočetnými deťmi a rozdali im hračky,
knihy a darčeky. V našom ÚzS SČK
sme takto potešili 30 detí, na ktoré
sme dostali 450€. V mesiaci máj sa
konal aj druhý odber krvi MOJKou,
kde krv darovalo 36 darcov. Všetkým
ďakujeme!
Mesiac máj sme ukončili oslavou
MDD, kde v spolupráci s detskou or-

ganizáciou Fenix sme robili ukážky
prvej pomoci na figurínach. Tiež sme
mali pripravené kvízové otázky pre
väčšie deti o SČK a pre menších bol
pripravený STROM ZDRAVIA, kde
sa deti dosýta zabavili.
Začiatkom mesiaca jún sa uskutočnilo oceňovanie bezpríspevkových
darcov krvi z okresu Senec. Z nášho
MS SČK bolo ocenených 11 darcov.
Bronzovú plaketu Jána Jánskeho získali Soňa Vargová, Eva Vrábelová, Radovan Turániy, Michal Kováč a Martin Lukáč. Strieborná plaketa bola
udelená Lucii Stanislavovej, Alžbete
Ferenciovej a Radovanovi Rumanovi. Zlatú plaketu Jána Jánskeho získal
Ladislav Ježovič. Diamantovú plaketu po dlhej dobe získala Mgr. Darina
Deáková a Peter Podolský. Všetkým
oceneným gratulujeme, prajeme veľa,
veľa zdravia a za všetkých, ktorým táto
krv pomohla, vyslovujeme veľké ĎAKUJEM! V polovici júna sme zorganizovali dvojdňový zájazd do Českého
Krumlova a Českých Budějovíc, ktorý
sa naozaj vydaril. Mali sme perfektnú
sprievodkyňu, ktorá nás povodila po
krásnych miestach a historických pamiatkach oboch miest. Verím, že všetci si odniesli pekné zážitky.
Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sme na 14. júna pripravili
pre všetkých meranie krvného tlaku
a hladiny cukru v krvi. Touto akciou
sme ukončili prvý polrok našej spolkovej práce. Veríme, že aj ten druhý
bude bohatý na rôzne podujatia a tešíme sa na stretnutia nielen s členmi
organizácie ale aj s ostatnými spoluobčanmi a všetkými, ktorí potrebujú
našu pomoc v núdzi.
Jarmila Koišová
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Členky SČK počas podujatia dňa detí
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Marekom Kučerom, ktorý našich členov informoval o organizácii práce
v ambulancii a o systéme časeniek.
V diskusii sa mohol tohto veľmi erudovaného odborníka každý spýtať na
veci, ktoré ho zaujímali. Odpovedal
na všetky otázky a pripomienky prítomných najmä vo vzťahu k prednesenej téme o fungovaní ambulancie.
Škoda, že sa besedy zúčastnilo málo
ľudí. Mnohí sa potom snažia získať
o uskutočnenom podujatí informácie z druhej ruky po obchodoch a na
uliciach, kde debatujú o tom o akých
novotách tento lekár na prednáške
hovoril. Naša organizácia sa snaží informovať ľudí o každej zmene, ktorá
do fungovania modernej medicíny
prichádza, alebo je zavádzaná a dotýka sa všetkých nás a my to často nevyužívame. Myslím si, že výber prednášok vždy koncipujeme s ohľadom
na potreby občanov a našich členov,
ktoré im môžu byť prospešné a nápomocné.
Koncom marca boli naši členovia
na Festivalovom večeri venovanom
pamiatke Karola Duchoňa pod názvom KANTILÉNA. Podujatia sa zúčastnilo 30 ľudí. 30. marca sa konal
VI. snem Územného spolku SČK
Bratislava – okolie, kde sa volili predsedovia a členovia orgánov SČK na
obdobie štyroch rokov 2017 – 2020.
Tí budú náš ÚzS SČK zastupovať na
celoslovenskom Sneme SČK v októbri tohto roku.
V rámci mesiaca máj sa konala
súťaž mladých zdravotníkov DMZ
v Senci a zastúpenie mala po dlhšej
pauze aj naša ZŠ Kráľová pri Senci.
Kráľovské deti získali krásne tretie
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Kartárske hry v mariáši
Tento rok sa konal už 12. ročník
súťaže v hre mariášu. Ak boli prvé
ročníky skôr komornou záležitosťou
viacerých nadšencov tejto kartárskej
hry, v súčasnosti je toto podujatie už
tradičnou
kultúrno-spoločenskou
udalosťou, na ktorú zavíta okrem súťažiacich viac ako stovka hostí a nielen z našej obce, ale aj širšieho okolia
nášho regiónu.
Hlavný rozhodca súťaže, Mgr.
Jozef Owsianka sa na margo tohto
podujatia vyjadril, že svojou atmosférou a kvalitou dosahuje medzinárodnú úroveň. Za celým týmto
projektom už po dlhé roky stojí Mgr.
Michal Čapla, ktorý je nielen jedným
z aktívnych a veľmi úspešných hráčov (v rokoch 2014-16 sa stal tri krát
po sebe víťazom) ale aj výborným organizátorom.
Celé podujatie je v súčasnosti premyslené do detailov po všetkých stránkach priebehu súťaže ale
i materiálno-technického zabezpečenia. Miestom konania boli spočiatku priestory obecného klubu, no
po problémoch s jeho funkčnosťou
v posledných rokoch sa akcia presunula do areálu Čepelovho dvora (bývalého pálffiovského majera, neskôr
šľachtiteľskej stanice SEMEX). Jeho
priestranné miestnosti s dobovými
klenbami sa stali miestom, kde v pekne a štýlovo vyzdobenom priestore
sa v zimných mesiacoch (tento rok
to bol 18. február, sobota) stretávajú
súťažiaci a pozvaní návštevníci v rodinnej atmosfére.
Prípravy na podujatie sa začínajú
už deň dva pred oficiálnym otvorením súťaže, ktorá je tradične v sobotu okolo obeda. Súťažiaci hrajú
v trojiciach na päť kôl a celkový víťaz
vzíde z bodovania, ktoré pri zhode
bodov sa rozhodne v prospech hráča
s väčším ziskom nahraných eur. Pre
víťazov sú pripravené finančné odmeny a s vecným darom odchádza
každý účastník súťaže. V tomto ročníku boli sponzormi finančných odmien pre prvých troch Mgr. Michal
Čapla, Martin Čepel a Ing. Ján Hollý.
O bohaté občerstvenie pre všetkých sa vždy stará niekoľko sponzorov ale aj šikovné ruky kuchárov a obsluhy. Tohto roku to boli Ing. Dušan
Stanislav, MVDr. Jozef Kašuba, Ing.
Michal Čapla a Jozef Gašpar- Sendy.
Neoddeliteľnou súčasťou dobrej ná-

Rozohraté súťažné kolo

Tohtoroční víťazi spolu s hlavným usporiadateľom podujatia.

lady a perfektnej obsluhy je po celé
tie roky aj Jožko Trtol, ktorý okrem
zlatých rúk remeselníka má aj veľké
srdce obetavého človeka, schopného
sa rozdávať druhým. Víťazné poháre
sponzorsky darovala firma VICTORY sport s.r.o.
Tohtoročným víťazom súťaže sa
stal Stanislav Čaputa. Na druhom
mieste skončil Dominik Slávik a na
treťom mieste bol Robo Slovák.
V rámci vyhlasovania víťazov sa udeľuje aj prémia v podobe víkendového
pobytu vo Vysokých Tatrách pre 2
osoby, ktorú ako čestný hosť podujatia vylosoval pán farár Mgr. Tomáš
Kuľka. Po vyhlásení výsledkov sa
všetci prítomní v príjemnej a rodinnej pohode zabávali do neskorej noci.

Súťaženie a hra sa tu stali spoločenskou udalosťou, ktorá ľuďom prináša
pocit spolupatričnosti a zmyslu stretávať sa v duchu hry fair play, zbližovania sa a udržiavania dobrých vzťahov.

M. Daniš

Ocenenia pre víťazov.

Tak ako to býva zvykom, aj tento rok sme začiatkom roka a to dňa
13.januára 2017 na výročnej členskej
schôdzi zhodnotili činnosť nášho
zboru za rok 2016. Zároveň sme volili aj nový výbor, na ktorom bol zvolený nový veliteľ DHZ. Je ním Boris
Lizák. Prajeme mu veľa chuti a zanietenia v tejto neľahkej funkcii. Vytýčili
sme si plán práce, ktorý tak ako po
iné roky nie je vôbec skromný. Máme
naplánovaných veľa akcií, ktoré sa
nám postupne daria plniť.

Mužstvo žiakov
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Ako prvú sme uskutočnili Hasičskú zábavu. Konala sa 24. februára
v miestnom klube. Zišla sa tu veľmi
dobrá partia, ktorej do tanca hrala
hudobná skupina Rigo band. Večeru pripravila naša členka Olinka
Čaplová spolu s ďalšími členkami,
ktoré zároveň krásne vyzdobili sálu.
Pripravená bola bohatá tombola, do
ktorej ceny venovala naše DHZ, viacerí naši členovia ale hlavne sponzori
a podporovatelia, za čo im patrí naša
vďaka. O tom, že sa zábava vydarila,
svedčia najmä slová chvály zúčastnených, ktorí si už v predstihu rezervovali lístky aj na zábavu budúcoročnú,
čo hovorí za všetko. Sme veľmi radi,
pretože toto podujatie organizujeme
najmä pre zábavu všetkých.
V mesiaci marec zastupovali na
stretnutí dobrovoľných hasičov s podpredsedom vlády a ministrom vnútra
Róbertom Kaliňákom náš zbor veliteľ
B. Lizák a P. Mesároš. Minister ocenil prácu dobrovoľných hasičov, vyzdvihol ich chuť venovať sa pomoci
a záchrane ľudí pri rôznych živelných
pohromách v rámci svojho voľného
času. Práve preto bol vytvorený celoslovenský projekt „Celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek“. V rámci tohto
projektu bolo dobrovoľným hasičom

odovzdané množstvo protipožiarnej
a protipovodňovej techniky. Aj naša
DHZ dostala jeden protipovodňový
prívesný vozík. Pán minister informoval hasičov o dotáciách v rámci tohto projektu, ale aj o možnosti
podania žiadosti o dotáciu na stavbu alebo rekonštrukciu hasičských
zbrojníc. V rámci diskusie odpovedal
na množstvo otázok hasičov, ale aj
starostov zúčastnených obcí.
V rámci zvyšovania akcieschop- Ženské družstvo hasičiek
nosti nášho zboru, sa pilčíckeho kurzu zúčastnili členovia Juraj Oboňa v Gáni. Tu opäť získala jedna naša
a Juraj Deák. Jarné obdobie je určené hliadka 2. miesto. Popri brannom
na upratovanie po zime. Naša DHZ preteku sa konala aj súťaž o „Kráľa
každý rok zbiera odpadky popri ceste strelcov“. Strieľalo sa zo vzduchovej
od hasičovne smerom ku Kostolnej pušky na terče. Hoci sme túto činnosť
pri Dunaji. Boli by ste prekvapení, skoro vôbec netrénovali, boli sme
koľko odpadu tam zakaždým zozbie- milo prekvapení šiestym miestom
rame. Je to veľká škoda, že sami si u chlapcov: Jurko Tóth a u dievčat:
takto znečisťujeme vlastné okolie.
Simonka Koišová. V rámci povin1. apríla sme odštartovali súťažnú ných dopravných kontrol sme museli
sezónu. Začali naši najmenší. Boli absolvovať na hasičskom aute a prína brannom preteku v Malinove, kde vesnom vozíku STK, ktorá dopadla
obsadili 2. miesto. 8. apríla bolo vo bez problémov.
Veľkom Bieli taktické cvičenie, zame20. mája sme boli opäť s deťmi na
rané na vyslobodzovanie osôb z mo- brannom preteku v Bernolákove
torového vozidla, zdravotná príprava a opäť sme skončili na peknom drua práca s protipovodňovým vozíkom. hom mieste. V Bernolákove to bol
Tohto cvičenia sa zúčastnili naši čle- prvý ročník a sme radi, že aj u nich
novia B. Lizák, P. Mesároš, J. Deák, začínajú pracovať dobrovoľní hasiči.
D. Schramko a M. Vrbovský. Ďalší
27.mája nás čakalo už aj súťaženie
víkend opäť patril našim mladým ha- dospelých. Konalo sa Pezinsko-Sesičom. Boli sme na brannom preteku necké územné kolo previerok pripravenosti DHZ. Zúčastnili sme sa ho
s dvoma družstvami a to muži a dorastenci. Veľká škoda, že ženám tesne
pred súťažou ochorela jedna členka a preto súťažiť nemohli. Úspešne
ich však zastúpili muži a dorast. Obe
družstvá získali krásne 2. miesta.
V rámci vyhodnotenia súťaže, nás
čakala ešte jedna milá udalosť a to
hlavne pre našu tajomníčku Vieru
Gašparovú, ktorej bola udelená medaila „Za mimoriadne zásluhy“.
2. júna sa v našej obci konal „Deň
kráľovských detí“ na ktorom sa pravidelne zúčastňujeme. Pre deti máme
vždy pripravené prekážkové dráhy,
môžu si prezrieť hasičské auto, vyskúšať prilby, opasky, spájať hadice
a podobne. Už na druhý deň naše
hasičské deti súťažili v rámci osláv
MDD v Réci. Súťažilo sa v požiarnom útoku a viazaní uzlov. Získali
opäť druhé miesto. V individuálnej
disciplíne, viazaní uzlov, bola naša
Stavanie protipovodňovej steny.
hasička Simonka Koišová druhá.

Život okolo nás

Z činnosti kráľovských hasičov
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7. júna sme boli dohodnutí na návšteve materskej
školy. Tam sa vždy veľmi tešíme, lebo detičky sú veľmi milé a majú zo stretnutia s nami ohromnú radosť.
Po krátkej prednáške sme nacvičovali poplach. Ako
majú disciplinovane a rýchle opustiť budovu. Potom
sa presunuli sa na dvor k hasičskému autu, ktoré si
prezreli, zasúťažili si na prekážkovej dráhe ale hlavne hasili horiaci domček. Deti boli poslušné a určite
k nim zavítame aj o rok. Rozdali sme im aj darčeky
k MDD – lopty, bazén, formičky do piesku.
10. júna sme boli na nočnej súťaži vo Veľkých Úľanoch. Ženské družstvo obsadilo štvrté miesto a dorastenci bohužiaľ dostali diskvalifikáciu za nespojené
sacie vedenie. 17. júna boli naši mladí hasiči na Územnom kole hry „Plameň“ v Turni. Súťažilo sa v štafete
a útoku CTIF, kde obsadili druhé miesto. Zvlášť bola
hodnotená disciplína hasičský útok , v ktorom boli
tretí. Blahoželáme im a touto cestou ďakujeme Bronke Guldanovej a Vierke Gašparovej za ich trpezlivosť
a prácu s deťmi. 23.júna bola nočná súťaž v Blatnom.
Tu sme súťažili všetky tri družstvá. Najúspešnejšie
boli ženy, ktoré vyhrali. Hneď na druhý deň sme išli
na súťaž do Zálesia. Ako vždy bolo v Zálesí horúce
popoludnie. Nám sa však súťažne darilo. Ženy obsadili prvé a muži tretie miesto. Dorast mal smolný deň.
S ostrými súťažami však len začínajú a svoje urobila
aj tréma. V sobotu 1.júla sme boli na jednom z najkrajších miest na súťaženie, v Šenkviciach. Všetky tri
družstvá sa akoby dohodli a mali problémy so sacím
vedením. To bol hlavný dôvod, že sme nesiahli na popredné umiestnenia.
5. júl už tradične patrí bežcom. Koná sa v našej obci
tzv. „Kráľovský beh“ . Niektorí z nás behali a ostatní pomáhali s organizáciou dopravy. Sme veľmi radi,
že náš člen Dominik Ruman, bol najlepší Kráľovčan
v behu na 10 km. Obdivujeme aj Kristínu Dubskú, že
v takom horúcom počasí zvládla s prehľadom 5 km
trať.
8. júla. sa družstvo žien a dorastu zúčastnilo pohárovej súťaže, ktorá je zaradená do Západoslovenskej
hasičskej ligy. Po odsúťažení všetkých ligových družstiev, nastúpili naše ženy. Dosiahli svoj najlepší čas
vôbec - 18,63 s., no bohužiaľ, stačilo to len na tretie
miesto.
Toto sú tie najvýznamnejšie podujatia z našej činnosti. Okrem toho sa však pravidelne stretávame na
výborových schôdzach, pri údržbe techniky, na tréningoch, v telocvični s deťmi a pod.Za všetku túto
činnosť ďakujeme predovšetkým výboru DHZ a všetkým členom, ktorí neváhajú a ak je treba, idú zasahovať, súťažiť a pomáhať. Zároveň sa chceme poďakovať
p. starostovi a obecnému zastupiteľstvu za veľkú podporu a srdečná vďaka patrí všetkým našim sponzorom a priateľom hasičov. Ďakujeme aj tým, ktorí nám
darovali 2% zo svojich daní.
Záverom by sme Vás chceli pozvať na súťaž mladých hasičov, ktorá bude 9. septembra v rámci dní
obce a hlavne na súťaž hasičských družstiev „Kráľovský pohár“ v termíne 23. september 2017. Tešíme sa
na Vás.
Viera Gašparová

Bilancovanie výsledkov
Základnej školy
v Kráľovej pri Senci
Po ukončení školského roka opäť nastal čas na bilancovanie
našich výsledkov vo výchovno-vyučovacom procese.
V školskom roku 2016/2017 navštevovalo Základnú školu
v Kráľovej pri Senci 270 žiakov. O ich výchovu a vzdelávanie sa
staral pedagogický zbor v zložení Mgr. Miroslava Skubeňová,
Mgr. Daniela Haladejová, Mgr. Miroslava Hincová, Mgr. Jana
Brnová, Mgr. Denisa Szimethová, PhDr. Alžbeta Krajčovičová, Mgr. Eva Bausová, Mgr. Anna Veselovská, Mgr. Marianna
Čontošová, Mgr. Lucia Zverbíková, Mgr. Jozef Turanec, Mgr.
Claudia Szikhartová, Mgr. Viera Tomášková, Mgr. Štefan
Kadlec, prof. PhDr. Miroslav Daniš, PhDr. Iveta Chovančíková – zástupkyňa školy, Mgr. Darina Deáková – riaditeľka školy, katechétka Mgr. Edita Šuplatová, kňaz Mgr. Tomáš Kuľka
a vychovávatelia Vladimír Molnár, Mgr. Eva Konečná, Milena
Peterová, Mgr. Sylvia Vargová, Lenka Kocková. V školskom
klube detí trávilo čas v 5. oddeleniach 104 detí.
Čo sa týka správania, pedagogická rada pri hodnotení
správania žiakov pristúpila k zníženiu známok zo správania
dvom žiakom. Jednému na stupeň 3 za neospravedlnené hodiny a za sústavnú nepripravenosť na vyučovanie a jednému
na stupeň 4 za neospravedlnené hodiny, za závažné porušenie
školského poriadku a opakovanú nepripravenosť na vyučovanie. Pokarhanie riaditeľkou školy bolo udelené 5. žiakom.
V tomto školskom roku vymeškali žiaci 22 545 ospravedlnených hodín, čo je 83,5 hodín na jedného žiaka. Neospravedlnených hodín bolo 128, čo je 0,47 na jedného žiaka. V porovnaní s minulým školským rokom sa počet vymeškaných
hodín zvýšil v priemere na jedného žiaka o 22,6 hodín.
Počas celého školského roka nevymeškali ani jednu vyučovaciu hodinu títo žiaci: Sára a Samuel Črepoví, Patrik Pavle,
Simona Koišová a Milan Mravec.
Výborný prospech dosiahli v jednotlivých triedach žiaci:
I. A: Samuel Barcuch, Natália Botková, Šimon Bugoš, Sára
Črepová, Nela Dobošová, Liana Fojtová, Lenka Chorvatiková,
Hana Konečná, Simona Tóthová, Kristína Šmidovičová, Nela
Sýkorová, Benjamín Skubeň, Lukáš Schwarz, Laura Schwarz,
Michaela Rumanová, Matej Ondruška
I. B: Richard Blahutiak, TobiasJoelBurt, Radka Čechovičová, Dominika Filipská, Viktória Fillová, Viktória Fusková, Fi-

Výsledkom hodnotenia školy sú aj výsledky celoslovenského testovania piatakov a deviatakov, v rámci ktorého
získali naši žiaci výborné výsledky.

Úspešnosť v % ZŠ Úspešnosť v % SR
Testovanie 5
Slovenský jazyk
68,1%
63,1 %
Matematika
70,7 %
62,3 %
Testovanie 9
Slovenský jazyk
68,0 %
61,2 %
Matematika
60,3 %
56,4 %
Počas celého školského roka sa naši žiaci zapájali do rôznych predmetových olympiád, športových súťaží a aktivít.
Tí, ktorí sa najaktívnejšie zúčastňovali spomínaných podujatí boli rodičovským združením odmenení knižnými
poukážkami a návštevou filmového predstavenia. Patria
medzi nich: Michaela Ondrušková, Hana Mačajová, Vanessa Švendová, Barbora Súkeníková, Ema Kopúnková, Leonie
Barborová, David Linduška, Samuel Črep, Ester Szimethová, Magdaléna Charvátová, Timea Áčová, Filip Barbora,
Yvette Juričeková, Oliver Szimeth, Anna Szikhartová, Miriam Némethová, Dominika Dekýšová, Jakub Englárt, Daniela Haverová, Filip Szikhart, Dávid Daniš, Hana Kubovčáková, Barbora Čahojová, David Kopecký, Viktor Szimeth,
Boris Botka, Andrea Sirotná, Katarína Glončáková, Alexandra Sedláriková, Adriana Hanajíková, Sofia Kováčová.
Okrem spomenutých žiakov patrí poďakovanie všetkým
tým, ktorí sa akoukoľvek aktivitou pričinili o reprezentáciu
našej školy a prispeli k šíreniu jej dobrého mena.
Na záver patrí poďakovanie všetkým kolegom a pracovníkom školy za vynaložené úsilie, za svedomité a zodpovedné vykonávanie svojej práce a individuálny prístup
ku každému dieťaťu. Ďakujeme výboru rodičovského
združenia za aktívnu prácu počas roka a finančnú pomoc
škole. Naše poďakovanie patrí vedeniu obce Kráľová pri
Senci za dobrú spoluprácu a všetkým , ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli k zveľadeniu našej školy.
Darina Deáková, Iveta Chovančíková

Život okolo nás

lip Holakovský, Andrea Kuľhavá, Sophia Lenoráková, Nina
Mastiliaková, Mia Mészárosová, Lenka Olšiaková, Šimon
Pajerchin, Nela Potočárová, Milan Róka, Alex Varga, Samuel Vlkovič
II. A: Diana Derda, Samuel Hudák, Slávka Jančiová, Tereza Ježovičová, Ema Kopúnková, Ela Kováčová, Toman
Kubík, Laura Lattová, Juraj Mačaj, Hana Mačajová, Matúš Marcinek, Ivana Máčajová, Ján Michálek, Júlia Alžbeta
Moncoľová, Michaela Ondrušková, Michal Smělík, Radka
Stanislavová
II. B: Leonie Barborová, Richard Cipík, Ján Čirka, Michaela Charvátová, Natália Chodziuk, Marko Chovanec,
Michal Kapuscinský, Matúš Kardoš, Eliška Konečná, Simona Letušeková, Hana Machová, Matej Petrik, Sofia Sedláriková, Adam Šimo, Gabriela Vorlíčková
III.A Evka Antašová, Oliver Daniš, Martina Konečná,
Kristína Kušnierová, Nataša Pajerchinová, Laura Rumanová, Tereza Szikhartová, Lucia Šuplatová, Nela Takáčová
III.B Samuel Črep, Simona Dekýšová, Simona Fábryová,
Šimon Nešťák, Nikolas Róka, Katarína Šuplatová, Viktória
Žáková
IV. Timea Áčová, Filip Barbora,, Michaela Gavlasová,
Magdaléna Charvátová, YvetteJuričeková, Oliver Szimeth,
Ester Szimethová, Laura Venjarská
V. Bibiana Bognárová, Matej Čirka, Dominika Dekýšová, Sofia Dobošová, Lenka Farkašová, Michal Glončák,
Tereza Holcsíková, Viktória Lindušková, Miriam Némethová, Veronika Róková, Romana Súkeníková, Anna
Szikhartová, Veronika Štiglicová, Timotej Turáni
VI. A Dávid Daniš, Johana Konečná, Hana Kubovčáková, Filip Szikhart
VI. B. Simona Koišová, Barbora Moncoľová, Michaela
Sláviková, Pavol Vyletel
VII. Hana Antašová, Barbora Čahojová, Dominik Gavlas, Natália Mrázová, Karin Švendová, Ramona Tengeriová, Lucia Tóthová, Kristína Tankóová
VIII. Katarína Glončáková, Samuel Gräczer, Sarah Kotercová, Natália Stranovská
IX. Adriana Hanajíková, Monika Koišová, Ema Konečná, Veronika Máthéová
Neprospeli 3 žiaci, z ktorých jeden bude opakovať ročník a dvoch žiakov čakajú v auguste opravné skúšky.
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Úspešné gymnastky

v Tatrách
Na výlete

Život okolo nás

Naša materská škola je opäť krajšia
Skončil sa ďalší školský rok a tak
môžeme bilancovať čo všetko nám
priniesol a bolo toho veru neúrekom, najmä z hľadiska renovácie
a rekonštrukcie budovy. Sme radi,
že v našej materskej škole sa toho
podarilo naozaj veľa:
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Vianočné tvorivé dielne
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sa zúčastňujú akcií, ktoré pripravujeme počas školského roka. Tekvičkové popoludnie, veľkonočné tvorivé dielne, či súťažné hry ku dňu detí
a otcov. Aj preto sme rozšírili tohtoročné podujatia o vianočné tvorivé
dielne, kde si rodičia s deťmi vyrábali pekné a vkusné ozdoby.
Deťom sa snažíme okrem výchovy
a vzdelávania poskytnúť aj rôzne zážitkové učenie, či zábavu. Objednali
sme do každej triedy živé húseničky
na ktorých deti pozorovali ich premenu na motýle. Taktiež využívame
ponuky divadelných predstavení
a iných zábavných podujatí na pôde
našej MŠ. Zaujala nás aj ponúknutá
projekcia k téme hviezdy a planéty.
Bolo to niečo nové a zaujímavé.
Rodičia s deťmi tento rok využili
možnosť zúčastniť sa výletu do Terchovej, ktorý sme zorganizovali na
záver školského roka. Bolo to najmä
pre deti, ktoré sa s nami lúčia a idú
do školy. Táto akcia bola poslednou
v kalendári činností MŠ. Do školských lavíc sa v septembri posadí 20
našich predškolákov. Aj touto cestou im prajeme všetko dobré, chuť
do učenia a odkazujeme: „NEZABUDNITE NA NÁS“!
Náš 13 členný kolektív sa snaží
o to, aby sa deti u nás cítili radostne,
bezpečne a pohodovo. Aby to všetko fungovalo na 100% sa 26 rokov

výmena okien a dverí, výmena
kotlov na vykurovanie, oprava strechy, zateplenie a nová fasáda. Keďže
sme už štvortriedna materská škola
s kapacitou 86 detí, bolo potrebné
vytvoriť aj optimálne podmienky
na pohybové aktivity. Náš školský
dvor bol rozšírený za pomoci starostu a poslavcov obecného zastupiteľstva, ktorí tento návrh schválili
a aj vďaka viacerým rodičom, ktorí
darovali 2% z dane našej organizácii
„ Jahôdka“. Financie boli použité na
úpravu terénu, zasiatie trávy, oplotenie celého školského dvora, a ostalo
aj na nové koberce do dvoch tried.
Tým sa však práce neskončili.
V jarných mesiacoch sme zorganizovali brigády, kde viacerí rodičia
spojili sily a ukázali ochotu pomôcť.
Zrenovovali pieskovisko, ďalšie aj
rozšírili, vysadili tuje, vytvorili kvetinové a bylinkové záhony a natreli záhradné preliezačky. Všetkým
patrí veľká vďaka. Odmenou im je
určite aj to, že ich deti sú v bezpečnejšom, priestrannejšom, čistejšom
a estetickom prostredí.
Teší nás, že s rodičmi máme dobrú spoluprácu nielen vďaka ich
nezištnosti. Vidieť s akou radosťou Na brigáde rodičov

Nová riaditeľka MŠ Veronika Tóthová

starala a viedla našu materskú školu
pani riaditeľka Ivetka Skalská. Od
1. júla 2017 ju na poste riaditeľky
nahradila Veronika Tóthová. Ivetke
ďakujeme za ústretovosť, ľudskosť,
spravodlivosť, za všetku snahu a čas
vynaložený na riešenie množstva
problémov, najmä za posledné roky,
kedy sa naše zariadenie rozšírilo
z pôvodnej dvojtriedky na štvortriednu materskú školu. Novej pani
riaditeľke želáme vo funkcii veľa síl
a energie. Budeme ju podporovať
a veríme jej odhodlanosti a skúsenostiam, ktoré získala v našej MŠ
ako učiteľka.
Beáta Tvarušková

Miroslav Daniš
Je veľkým darom narodenie nového
človeka, po ktorom zákonite nastane obdobie jeho putovania životom,
až nakoniec spočinie v hrobe. Takáto
Božia spravodlivosť je každému rovná. Ako však tento dar životnej púte
prejdeme je už viac na nás a našom
okolí, kde žijeme. Niektorí však svojou prácou a pôsobením na okolitý
svet zanechajú v ľuďoch po svojom
odchode z pozemského života pocit
veľkej straty, na ktorú je dobré zanechať pamiatku a vysloviť poďakovanie
za všetkých, ktorých poznal, stretol,
ovplyvnil.
Jozef Pikáli bol po celý život spätý s našou dedinou. Narodil sa 24.
apríla 1945 v ťažkých chvíľach konca
druhej svetovej vojny, keď cez našu
obec prechádzali oslobodzovacie vojská sovietskej armády. Bol najstarším
zo súrodencov a neskôr ochrancom
svojich troch mladších sestier Evy,
Ireny a Jany. Základnú školu navštevoval najskôr v Kráľovej a neskôr na
meštianke v Senci. V Senci potom
pokračoval v štúdiu na gymnáziu,
kde v roku 1962 úspešne zmaturoval
a rozhodol sa pokračovať v štúdiách
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V kráľovskej kapele ako povestný saxofonista

za učiteľa. Vysokú
školu absolvoval
v Trnave na Pedagogickej fakulte, ktorú úspešne
ukončil v roku
1967. Už v tomto
období sa veľmi
činorodo zapájal
do práce mládeže
v našej obci a bol
dokonca predsedom obecnej mlá- S manželkou Evou a milovanými vnúčatami
dežníckej organizáCelý život Jozefa bol naplnený stácie, ktorá v tom čase vyvíjala celý rad losťou a stabilnosťou, ktorú vytváral
kultúrnych a športovo-oddychových sebe i svojmu okoliu. Bolo to tak i v zaaktivít. Mali k tomu vytvorené aj veľ- mestnaní, ktoré však bolo opäť viac
mi dobré podmienky. Veď v obci bol životným poslaním a cestou učiteľa
od začiatku 50.tych rokov postavený odovzdávať mladým generáciám vedokultúrny dom, v ktorom bola veľká mosti a kus poctivej morálky. Po celý
sála s divadelným pódiom, kino, či svoj život sa venoval učiteľovaniu na
klubovňa na prvom poschodí, kde sa Základnej škole vo Veľkých Úľanoch.
vtedajšia mládež najviac stretávala. Stále však ostával verný aj svojej obci,
Mládežníci hrali divadlo, mali vlastnú kde sa zapájal do spoločenského života
hudobnú skupinu, organizovali taneč- a pôsobil niekoľko rokov v poslanecné kurzy pre mladých a samozrejme kom zbore Obecného zastupiteľstva.
pravidelné hudobné zábavy a dokonca V rámci jedného z volebných obdopripravovali kabaretné programy pre bí bol aj zástupcom starostu. Energiu
širokú verejnosť. Nie náhodou v roku a relax získaval v svojej záhrade a keď sa
1967-68 v našej obci zorganizovali mal narodiť jeho prvý vnúčik Adamko,
celoslovenský festival mládežníckych rozhodol sa ísť do dôchodku. Neskôr
organizácií, ktorý mal veľký úspech sa narodila vytúžená vnučka Hanka
a spoločenskú rezonanciu. Všade tam a obe vnúčatá sa stali jeho najväčším
by ste v tých rokoch našli aj úspešné- potešením, pretože Jozef deti miloval
ho mladého pedagóga Jožka Pikáliho, a venoval sa im s obdivuhodnou láskou
ktorý ako hovorieval, najkrajšie roky a trpezlivosťou.
života prežil v kapele Sokol sextet,
Jozef bol človek, ktorý pozeral na
kde hral na saxofón a spieval. Mladšia svet vždy s krajšou optikou ako osgenerácia si ho predovšetkým z tohto tatní. Večný optimista, pokojný a neobdobia pamätá ako s neuveriteľným skutočne dobrý človek. Keď sa predpokojom a gracióznosťou stál na pó- časne do jeho tela, ešte stále vitálneho,
diách so saxofónom.
vkradla zákerná choroba, aj tie najV tomto období stretol aj svoju celo- ťažšie momenty prežil dôstojne, bez
životnú lásku Evku Petrovičovú, s kto- reptania do poslednej chvíle. Keď už
rou sa zosobášili v roku 1974 a z ich slovami nemohol vyjadriť čo cítil, jeho
lásky sa neskôr narodili traja synovia oči hovorili a srdce zašepkalo
Juraj, Matúš a Daniel. Jeho túžba mať
... keby ste niekedy potrebovali radu,
dcéru sa naplnila až o mnoho rokov len s láskou si na mňa spomeňte.
neskôr, v podstate pár rokov pred
Jozef Pikáli zomrel 27. mája 2017.
smrťou, v podobe vnučky Hanky.

Život okolo nás

Kus života učiteľa
je ukrytý v jeho žiakoch
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Futbalové derby Kráľová
versus Krmeš
Marián Bobrík ml.
25. júna 2017 sa uskutočnil 3. ročník hodového futbalového zápasu „ The Clasico“ medzi
mužstvami Krmeša a Kráľovej. Stáva sa už tradíciou že si svoje sily merajú dve súčasti jednej
obce, ktoré však niekoľko storočí, až do roku
1945 boli obcami dvoma a tak je prirodzené,
že istú túžbu pomerať sa aspoň na športovom
poli v nich ostáva. Výsledky predchádzajúcich dvoch ročníkov boli: rok 2015 Kráľová
– Krmeš 3:6, rok 2016 Kráľová – Krmeš 2:2.
Tohtoročný zápas opäť rozhodoval ako hlavný rozhodca p. Peter Augustovič z Ivanky pri
Dunaji a na čiarach mu asistovali p. Libor
Mach a p. Martin Lukáč. Na začiatku zápasu teplota ovzdušia presahovala 30 stupňov,
ale po 20 minútach prišla búrka, ktorá viac
„sedela“ technicky lepšie vybavením hráčom
Kráľovej. Mužstvo Kráľovej nakoniec zvíťazilo nad Krmešom 4:3. Góly strelili dva Šuplata Radoslav, dva Klučár Marek, dva Švenda
Boris a jeden Konečný Dušan. Všetci hráči
a rozhodcovia si zaslúžia veľkú úctu a vďaku za odohraté stretnutie napriek nepriazni
počasia. Po zápase sa však počasie umúdrilo
a hráči si mohli posedieť pri kvalitnom guláši z diviny, pri kofole a pive. Aj touto cestou
chceme poďakovať p. starostovi Dušanovi Šebokovi a Obecnému úradu za mäso na guláš
a pomoc pri organizovaní podujatia. Ďalej p.
Eduardovi Chalásovi, ktorý výborný guláš navaril, p. Milanovi Mačaiovi za „ štartovné pre
hlavného rozhodcu“, p. Alexandrovi Heričovi
a p. Róbertovi Deákovi za zabezpečenie pitného režimu pre hráčov a rozhodcov. Zo zápasu
bol vyhotovený aj kamerový záznam ( p. Silvia
Bobríková ) a fotografie (p. Jana Hanzalová).
Mužstvá nastúpili v zostavách:
Kráľová: Deák Juraj, Stanislav Milan, Šuplata
Radoslav, Mészaroš Oliver, Koiš Martin, Koiš
Miroslav, ml., Gašpar Daniel, Belányi Patrik,
Slávik Martin, Slávik Radoslav, Sedlárik Peter, Klučár Marek, Kecskés Erik, Vrábel Peter,
Farkaš Peter.
Trénerom bol Ternény Rastislav.
Krmeš: Bobrík Matúš, Švenda Boris, Gräczer
Ivan, Šmidovič Ladislav, Konečný Dušan, Pažitný Peter, Pažitný Michal, Konečný Filip,
Koiš Marián, Bobrík Adrián st., Gräczer Nikolas, Pecník Andrej, Čelko Andrej, Kovalovský Martin, Polgár Martin, Ježovič Matej.
Trénerom bol Bobrík Marián ml.
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Futbalové derby Krmeš- Kráľová.
Hodový zápas.

Jarná sezóna 2017 futbalového klubu MŠK Kráľová
Futbalová sezóna 2016/17 skončila pre náš futbal s hodne smutným výsledkom,
najmä čo sa týka dorasteneckej ligy, z ktorej sme odstúpili a seniorského mužstva
A, ktoré vypadlo z 3. ligy, keď zaznamenalo iba jednu remízu a ostatných 29 prehralo so skóre 19 strelených a158 inkasovaných gólov. Takýto výsledok nie je určite
motivujúcim ani pre mladšie futbalové ročníky, ktoré si v tomto roku udržiavali pozície približne v strede tabuľky. Prípravka obsadila 10. priečku z pätnástich účastníkov súťaže. Mladší žiaci v skupine o 13. až 18. miesto nakoniec skončili druhí. Starší žiaci sa umiestnili na 12. mieste zo 17. účastníkov súťaže. Veríme, že nové kolo
súťaže prinesie našim mužstvám po letnej príprave lepšie nielen výsledky, ale aj
psychickú pohodu. Technické podmienky pre futbal sú naozaj dobré, veď má dva
kvalitné trávniky s dobrou infraštruktúrou služieb. Aj v tomto roku sa areál brigádnicky zveľadil a revitalizoval zavlažovacie systémy ihrísk. Prajeme klubu chuť a odvahu do nových zápolení v kalendárnom roku 2017/2018.
m.d.

Muži seniori A – 3. liga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FK Inter Bratislava
FC Rohožník
ŠK Tomášov
OFK Dunajská Lužná
FK Vajnory
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
Lokomotíva Devínska Nová Ves
FK Rača Bratislava
TJ Rovinka
ŠK Báhoň
FK Slovan Most pri Bratislave
ŠK Lozorno, FO
PŠC Pezinok
ŠK Bernolákovo
FC Malacky
MŠK Kráľová pri Senci

Tabuľka SD3R - dorast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lokomotíva Devínska Nová Ves
MŠK Senec
FK Rača Bratislava
FC Ružinov Bratislava
FK Inter Bratislava B
PŠC Pezinok
FK Šamorín - Hamuliakovo
OFK Dunajská Lužná
NMŠK 1922 Bratislava
ŠK Šenkvice
FC Rohožník
MŠK Iskra Petržalka
MŠK Kráľová pri Senci (odstúpené)
TJ Dubová (odstúpené)
ŠK Vrakuňa Bratislava (odstúpené)
FK Jablonové (odstúpené)

Tabuľka PRÍPRAVKA sk.C (PrSC)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ŠK Tomášov
FK Slovan Ivanka pri Dunaji B
TJ Malinovo
ŠKO Miloslavov
TJ Rovinka
OŠK Chorvátsky Grob
FK Slovan Most pri Bratislave
MŠK Senec
ŠK Bernolákovo
MŠK Kráľová pri Senci
ŠK Čataj - futbalový klub
SFC Kalinkovo B
FK Šamorín - Hamuliakovo
ŠKO Miloslavov B
FK ŠK DANUBIA HRUBÝ ŠÚR

1
2
3
4
5
6

ŠK Nová Dedinka
MŠK Kráľová pri Senci
FK Družstevník Blatné
FK Dúbravka
TJ Čunovo
FK Šamorín - Hamuliakovo

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

24
24
18
15
15
15
13
12
11
11
9
10
9
9
9
0

4
3
4
6
4
2
5
4
6
3
7
4
7
6
6
1

2
3
8
9
11
13
12
14
13
16
14
16
14
15
15
29

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
0
0
0
0

18
16
14
13
14
14
7
6
6
5
2
1
0
0
0
0

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

2
3
6
5
7
7
11
12
14
13
17
19
0
0
0
0

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

24
23
21
21
20
18
17
11
10
9
8
8
6
3
2

2
3
3
2
1
2
1
1
1
0
1
1
0
0
0

2
2
4
5
7
8
10
16
17
19
19
19
22
25
26

216:24
173:39
157:45
170:52
161:57
160:39
141:71
94:124
88:138
91:174
99:142
85:124
52:187
22:214
30:309

74
72
66
65
61
56
52
34
31
27
25
25
18
9
6

32
30
24
23
19
14
10
-8
-11
-15
-17
-17
-24
-33
-36

58:13
26:5
35:17
16:44
7:46
16:33

25
21
19
10
7
4

10
6
4
-5
-8
-11

Tabuľka – mladší žiaci - Skupina o 13. - 18. miesto

Tabuľka – starší žiaci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PFA ŠTK Šamorín
FK Vajnory
SDM Domino B
FK Lamač Bratislava
ŠK Nová Dedinka
MFK Rusovce
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
FK Scorpions Bratislava
FK Rača Bratislava B
FK Slovan Most pri Bratislave
MŠK Senec B
MŠK Kráľová pri Senci
ŠK Tomášov
FK Šamorín - Hamuliakovo
FK Dúbravka
TJ Malinovo
ŠK Slovan Bratislava futbal C

10
10
10
10
10
10

8
6
6
3
2
1

1
3
1
1
1
1

1
1
3
6
7
8

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

28
26
23
22
21
20
19
18
16
13
11
11
9
7
7
4
3

2
1
3
2
2
1
3
2
1
2
1
0
3
2
0
1
2

2
5
6
8
9
11
10
12
15
17
20
21
20
23
25
27
27

93:11
102:23
78:48
67:42
57:41
51:55
73:51
51:41
53:59
45:56
37:50
41:59
35:65
39:67
51:66
19:158
107:18
70:32
79:43
88:28
91:48
61:33
58:59
63:80
31:86
27:83
37:90
22:134
0:0
0:0
0:0
0:0

204:18
208:38
141:40
147:52
118:54
101:73
115:67
99:76
98:94
59:87
77:141
49:132
60:112
50:126
45:196
28:171
57:179

76
75
58
51
49
47
44
40
39
36
34
34
34
33
33
1
56
51
44
43
43
43
25
22
20
19
9
5
0
0
0
0

86
79
72
68
65
61
60
56
49
41
34
33
30
23
21
13
11

31
30
13
6
4
2
-1
-5
-6
-9
-11
-11
-11
-12
-12
-44
23
18
11
10
10
10
-8
-11
-13
-14
-24
-28
0
0
0
0

38
31
24
20
17
13
12
8
1
-7
-14
-15
-18
-25
-27
-35
-37

Šport

Najcennejšie tituly z Majstrovstiev Slovenska i Európy
opäť v rukách žien AWK Kráľová pri Senci
Dagmar Petrová
Po zavŕšení mimoriadne úspešného minulého roka a krátkom súťažnom odpočinku, sa naši reprezentanti opäť vrhli do
svedomitej prípravy na nadchádzajúce kolá SNLP i vrcholové
súťaže doma a v zahraničí. Koncom januára nás čakalo 3. kolo
SNLP, ktoré sa konalo v Bratislave, v športovej hale Mladosť.
Náš klub reprezentovalo 6 športovcov. Súťaž bola zorganizovaná na vysokej úrovni, pričom súťažila takmer stovka športovcov. Spestrením tohto podujatia bola určite aj účasť niekoľkých
rakúskych a rumunských športovcov. Našim reprezentantom
sa v konkurencii darilo. Domov sme odchádzali s troma zlatými a piatimi striebornými medailami. Zlato vybojoval M. Polgár v kategórii amatéri (+95kg) pravá ruka, keď konkurencii
prakticky nedal žiadnu šancu a s prehľadom zvíťazil. Zlatými
sa stali aj R. Martinkovičová v ľavej ruke a D. Petrová v pravej
ruke (obe +60kg). Strieborné medaily pridali M. Mináriková
v ľavej ruke (+60kg). V pravačke obsadili 4. miesto juniorka M.
Vakoničová (+60kg) a D. Vida (75kg) v ľavej ruke. D. Vida bol
v pravačke piaty.
Začiatkom marca naši reprezentanti absolvovali prvé tohtoročné sústredenie, ktoré sa konalo vo Zvolenskej Slatine. Mali
sme tam možnosť preveriť si súčasnú formu. Počas sústredenia sa uskutočnilo aj školenie rozhodcov armwrestlingu, kde
úspešne zložili skúšky naše členky R. Martinkovičová (získala certifikát rozhodcu III. triedy) a D. Petrová, ktorá si zvýšila
kvalifikáciu certifikátom rozhodcu II. triedy. V tom istom termíne sa v susednej Českej republike konala súťaž v pretláčaní
rukou - Veľká cena Podivína, ktorej sa za náš klub zúčastnili M.
Mináriková a D. Vida. Pre klub získali štyri strieborné medaily
a jeden bronz, a k tomu Vida pridal ešte 4. miesto v najťažšej,
takzvanej open (otvorenej) kategórii.
V marci pripravila Slovenská asociácia pretláčania rukou
v spolupráci s KAS prof security v rámci tradičnej akcie MMA
Noc bojov, súťaž špičkových zápasníkov ako i medzinárodný
zápas v pretláčaní rukou. R. Martinkovičová, ako najsilnejšia
žena Slovenska v kategórii +60kg si zmerala v 5. kolách sily
s najsilnejšou poľskou reprezentantkou M. Wawrzyniak. Už
v prvom kole Rebeka naznačila, že si víťazstvo nenechá ujsť
a po vyšmyknutí sa, nasledovalo zviazanie pretekárok, kde jasne dominovala. Zvyšné kolá boli už takmer ako cez kopirák
a Rebeka súperke nedala takmer žiadnu šancu a zaslúžene sa
tešila z víťazstva.

Rebeka Martinčeková a Dagmar Petrová, slovenské reprezentantky
v pretláčaní rukou
toval do rúk R. Martinkovičovej pričom predovšetkým v ľavej
ruke bola súťaž poznačená protestom a eliminačný zápas sa tak
opakoval. Rebeka i napriek opakovanému zápasu jasne potvrdila svoju dominanciu a s prehľadom zvíťazila. Nebolo pochýb,
že majstrovský titul je v správnych rukách. Striebornú medailu v pravačke pridala D. Petrová a v ľavej ruke bronz. Ďalšiu
bronzovú medailu v pravej ruke si odniesla M. Mináriková
(všetky +60kg). AWK Kráľová pri Senci tak súťažne potvrdil, že
má najsilnejšie ženy na Slovensku.
Po Majstrovstvách SR nás 8.apríla čakala prvá medzinárodná
súťaž, už tradičná Senecká ruka, ktorá bola zároveň previerkou
pred nadchádzajúcimi majstrovstvami Európy. Na súťaži náš
klub reprezentovali R. Martinkovičová a D. Petrová. Súťaž
bola kvalitne obsadená zahraničnými pretekármi a víťazstvo si
nik nechcel nechať ujsť. Našim reprezentantkám sa darilo. I keď
v ľavačke šla R. Martinkovičová do finále s jednou prehrou, víťazstvo si rozhodne nechcela nechať ujsť a súperku z Maďarska
silou doslova prevalcovala. Zaslúžene sa tak tešila zo zlatej medaily v pravej i ľavej ruke. D. Petrová obsadila nepopulárne 4.
miesto.
Druhý májový víkend odcestovali naši reprezentanti do
Poľských Katowíc, kde sa konali 27. Majstrovstvá Európy.
Slovensko, aj náš klub reprezentovali R. Martinkovičová,
M. Vakoničová a D. Petrová. Hneď v prvý súťažný deň sme
v ľavej ruke vybojovali najcennejší kov, keď M. Vakoničová
v kategórii U18 +80kg pri svojej európskej reprezentačnej
premiére vybojovala zlatú medailu. Celou súťažou prešla bez
zaváhania a vo finále sa stretla s ďalšou slovenskou reprezentatkou, ale ani jej nedala žiadnu šancu. Ďalšie dva súťažné dni majstrovstiev patrili seniorom. Tu sa predstavila v ka-
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Rebeka Martinčeková na ME v Budapešti

Po úspešnom začiatku roka nás čakal vrchol armwrestlingovej sezóny na Slovensku a to Majstrovstvá SR, ktoré sa konali
25. marca v Revúcej. Tu sme opäť bodovali a získali pre klub 5
medailí. Titul seniorskej majsterky SR v ľavej i pravej ruke pu-
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tegórii ženy do 65kg D. Petrová, ktorej
ale šampionát nevyšiel podľa predstáv
a v ľavej ruke obsadila 8. miesto a pravej 5. miesto. Po prvý krát sa oficiálne medzi seniorkami predstavila i R.
Martinkovičová v kategórii ženy do
70kg. Medzi početnou konkurenciou
sa rozhodne nestratila a ukázala svoje kvality. V ľavej ruke si po ťažkých
súbojoch odniesla striebornú medailu a titul vicemajsterky Európy. Nebyť
drobného zranenia z kvalifikácie to
mohlo byť aj zlato. V pravej ruke vybojovala bronz a treba tak povedať, že
úspešne nadviazala na svoju juniorskú
kariéru. Na šampionáte sa predstavilo vyše 1000 športovcov z viac ako 42
krajín sveta. Na tomto mieste by sme
radi poďakovali všetkým, ktorí prispeli
k tomu, aby naše dievčatá mohli na MS
vôbec vycestovať. Poďakovanie patrí
predovšetkým našej obci a jej poslancom na čele so starostom obce, firme
Premio pneuservis a FiF stavebninám.
Veľmi nás teší, že svojimi výsledkami
reprezentujeme našu obec, ale i celkovo
náš šport na verejnosti. V júni to bola
najprv pozvánka na prezentáciu armwrestlingu na podujatí Tvrďák race na
Králikoch a následne sme boli pozvaní
na Dni obce v Jánovciach, kde si tiež
každý mohol vyskúšať aké to je pretláčať sa na profesionálnom stole. Treba
povedať, že záujem ľudí bol veľký a nezastavili sme sa v pretláčaní takmer do
zotmenia.

Na predvádzačke. Obecný deň v Jánovciach.
Najbližšie našich reprezentantov
čaká 4-dňové sústredenie na Orave,
ktoré bude previerkou výkonnosti pred
nadchádzajúcimi septembrovými Majstrovstvami sveta v Budapešti. Už dnes
však môžeme povedať, že zmena silovej
prípravy i trénera koncom minulého
roka rozhodne priniesli svoje ovocie
v podobe cenných kovov. Verím, že
i naďalej budeme pokračovať v nastúpenom trende a ďalej posunieme výkonnosť našich reprezentantov. Súťaženie

na špičkovej úrovni prináša pre reprezentantov už aj mimo súťažné testovanie na používanie zakázaných podporných látok a tak v tomto roku dve naše
reprezentantky navštívila antidopingová komisia, ktorej výsledok u oboch sa
potvrdil ako negatívny. Na záver už len
pripomeniem, že ak by niekto mal záujem rozšíriť naše športové rady a chcel
okúsiť súťažné pretláčanie všetci sú vítaní. Stačí len prísť, začať trénovať a vyskúšať si to.

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Kráľovské zvesti 3-4/2016

Poslanci obecného zastupiteľstva v pr-
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vom polroku 2017 sa stretli spolu na
piatich zasadnutiach (dve riadne a tri
mimoriadne) a prerokovali celý rad závažných otázok k najrôznejším otázkam
života v obci.
Dňa 25. januára 2017 sa konalo 8. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci, na ktorom sa
zúčastnilo 8 poslancov. Po schválení overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
poslanci prijali uznesenie číslo 245/OZ2017 a schválili ním Všeobecné záväzné
nariadenie (šalej VZN) č. 1/2017 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka školských zariadení so sídlom na
území obce Kráľová pri Senci. Následným
uznesením (246) OZ schválilo zmluvu
o prenájme pozemku s Mgr. Erikom Višňovským, Drotárska cesta 37, Bratislava
na parc. č. 308/28, parcela registra „C“,
o výmere 12896 m2, katastrálne územie
Kráľová pri Senci, za účelom vybudovania čističky odpadových vôd a vybudo-

vania zberného dvoru na separovaný odpad. Zároveň OZ poverilo starostu obce
podpisom zmluvy o prenájme pozemku.
Uznesením číslo 247 poslanci schválili
zmluvu o vyhotovení diela s ÚPn, s.r.o.,
Bratislava, na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Kráľová pri
Senci. Zároveň OZ poverilo starostu obce
podpisom zmluvy o vyhotovení diela.
Ďalej poslanci schválili dotáciu z podielových daní obce Kráľová pri Senci na
rok 2017 vo výške 171,- Eur pre občianske združenie Nezábudka – združenie na
pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými, Turnianska 8
A, 903 01 Senec.
Uznesením č. 249/OZ-2017 obecné
zastupiteľstvo schválilo zámer odkúpenia
pozemkov vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva v Kráľovej pri Senci,
Kráľová pri Senci č. 343 a to parcely registra „C“: par. č. 561/5 o výmere 4 224
m2, katastrálne územie Krmeš a parc. č.
521/27 o výmere 11 m2, katastrálne úze-

mie Krmeš, za cenu 1,- €/m2. Na predmetných parcelách sa nachádza miestna
komunikácia. V prípade kladného stanoviska Poľnohospodárskeho družstva
v Kráľovej pri Senci k predaju pozemkov
OZ poverilo starostu obce podpisom
kúpnej zmluvy. Uznesením č. 250/OZ2017 poslanci súhlasili s pokračovaním
prevádzkovania stávkových terminálov
v Hostinci u Petra, Kráľová pri Senci 415
pre spoločnosť JUNIOR GAME, s.r.o na
dobu určitú, do 31.12.2018. OZ na záver
rokovania schválilo prvú úpravu rozpočtu 2017 podľa prílohy, ktorá je k dispozícii na OÚ.
Dňa 2. marca 2017 sa konalo 9. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
na ktorom sa zúčastnilo 7 poslancov. Po
schválení overovateľov zápisnice a návrhovej komisie OZ zobralo na vedomie
informáciu starostu obce o dianí v obci
za uplynulé obdobie a zobralo na vedomie informáciu predsedov komisií pri

Obecné zastupiteľstvo
v Kráľovej pri Senci
preskúmalo
schválený Územný plán obce Kráľová
pri Senci, či nie sú potrebné jeho zmeny
alebo doplnky alebo či netreba obstarať
nový územný plán – v súlade s § 30 ods.
4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov
akonštatuje
a) že z dôvodu viacerých podnetov vlastníkov pozemkov na rozšírenie územného plánu obce ako aj z dôvodu schválenia nového ÚPN regiónu BSK a nových
právnych predpisov je potrebné vykonať zmeny a doplnky Územného plánu
obce Kráľová pri Senci v rozsahu odsúhlasených požiadaviek vlastníkov pozemkov a obce a v rozsahu požiadaviek
ÚPN regiónu BSK
b) v ostatných častiach je schválený
Územný plán obce Kráľová pri Senci aj
naďalej vhodným nástrojom na riadenie
územného rozvoja obce Kráľová pri Senci.
schvaľuje
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu obce Kráľová
pri Senci a podľa § 30-31 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov
s nasledovnými hlavnými cieľmi:
 zosúladenie ÚPN obce s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou
kraja (ÚPN regiónu BSK)
 riešenie nových rozvojových území
v týchto lokalitách (príloha č. 1):
 lokality č. 1, 2, 25 = nové rozvojové
územia s hlavnou funkciou „zmiešané
územie obytné (rodinné domy) a rekreačné“
 lokality č. 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 26, 27, 28, 29 = nové rozvojové
územia s hlavnou funkciou „obytné územie (rodinné domy)“
 lokalita č. 20 = nové rozvojové územie s hlavnou funkciou „obytné územie
(kondomínium rodinných domov a bytových domov)“
 lokality č. 4, (5), 6, (7) = nové rozvojové územia s hlavnou funkciou „zmiešané
územie občianskej vybavenosti, nepoľnohospodárskej výroby a skladov“, z toho
lokality (5) a (7) vo výhľadovej etape
 lokalita č. 16 = nové rozvojové úze-

mie s hlavnou funkciou „územie technickej vybavenosti (ČOV, zberný dvor)“
 lokalita č. 19 = nové rozvojové územie s hlavnou funkciou „zmiešané územie obytné (rodinné domy) a občianskej
vybavenosti“
 lokality č. 21, 22, 24, 23 = nové rozvojové územia s hlavnou funkciou „rekreačné územie (rekreácia a šport)“
 lokalita č. 8, 30 = nové rozvojové
územie s hlavnou funkciou „územie občianskej vybavenosti“
Lokalitu č. 18 schvaľuje z dôvodu, že lokalita nebola zahrnutá v platnom ÚPN
obce v znení neskorších zmien a doplnkov, t.j. je potrebné jej zaradenie do ÚPN
obce z dôvodu chýbajúcej regulácie územia vklineného medzi rozvojové územia.
 doplnenie existujúcich a navrhovaných miestnych komunikácií do zoznamu verejnoprospešných stavieb (osobitne s uvedením parc. č. pozemkov v správe SPF atď.) z dôvodu potreby vysporiadania týchto pozemkov
 doplnenie podmienky zachovania
prvkov ekologickej stability (zeleň) –
osobitne na pozemkoch registra C parc.
č. 1369/2 a na pozemkoch registra E
parc. č. 160/2, 310/2, 1335, 1359, 1555
 ďalšie úpravy záväznej časti, navrhnuté spracovateľom zmien a doplnkov
územného plánu, najmä ak sú vyvolané
novými právnymi predpismi a novými
zámermi.
neschvaľuje
 požiadavky vlastníkov na nové rozvojové územia v týchto lokalitách (príloha
č. 2):
 lokalitu č. 31 = s požiadavkou funkčného využitia pre „zmiešané územie
nepoľnohospodárskej výroby a skladov,
rekreácie a vodnej plochy“
 lokality č. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 42, 43, 44, 45 = s požiadavkou funkčného využitia pre „obytné územie (rodinné domy)“
 lokality č. 40, 41 = s požiadavkou
funkčného využitia pre „zmiešané územie obytné (rodinné domy) a občianskej
vybavenosti“
 lokalitu č. 46 = s požiadavkou funkčného využitia pre „územie občianskej vybavenosti“
Lokality č. 32, 33, 34, 35 a 37 neschvaľuje z dôvodu, že lokality sú schválené už
v platnom ÚPN obce v znení neskorších
zmien a doplnkov, t. j. nie je potrebné ich
opätovné zaradenie do ÚPN obce.
odporúča
starostovi obce, aby zabezpečil práce
osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej
dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov
2017. Týmto uznesením sa rušia prijaté
uznesenia číslo 237/OZ-2016 a číslo 261/
OZ-2017.
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Dňa 19. apríla 2017 sa konalo 9. mimoriadne zasadnutie OZ za účasti všetkých deväť poslancov, ktorí po schválení
overovateľa zápisnice a členov návrhovej
komisie uznesením č. 267 schválili VZN
č. 2/2017 o poskytovaní elektronických
služieb v obci Kráľová pri Senci.
Uznesením č. 268 člena Rady školy
pri Materskej škole v Kráľovej pri Senci
za zriaďovateľa : Ing. Martinu Stanisla-

vovú, zamestnankyňu obecného úradu
a členov do Rady školy pri Základnej
škole v Kráľovej pri Senci za zriaďovateľa: Ing. Eriku Petrikovú, zamestnankyňu obecného úradu a poslancov OZ:
Dášu Tóthovú, Beatu Podolskú a Prof.
Mgr. Miroslava Daniša, CSc.. Následne
poslanci zobrali na vedomie čerpanie
rozpočtu obce Kráľová pri Senci za rok
2016 a uznesením č. 270 schválili nové
úplné znenie pripravovanej aktualizácie
Územného plánu obce Kráľová pri Senci
v znení:

Informatórium

OZ. Následne poslanci schválili ( uznesenie č. 256) druhú úpravu rozpočtu 2017
podľa prílohy, ktorá je k dispozícii na
OÚ. Vychádzajúc zo zákona uznesením
č. 257 OZ schválilo Zásady odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného
zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci. Ďalej
schválili (uznesenie č. 258) nové podmienky predaja obecného pozemku (pozemok na Guláške) parcela registra „E“
parc. č. 510, druh pozemku orná pôda,
katastrálne územie Senec, v celkovej výmere 12.610 m2 formou verejnej obchodnej súťaže za minimálnu cenu 55,- Eur/
m2, t. j. 693.550,- Eur. Uznesením č. 259
OZ zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Kráľová pri Senci za 2. polrok 2016. Uznesením č. 260 bola schválená urbanisticko
– architektonická štúdia – Návrh zmeny
funkčného využitia územia z obytného
územia – rodinné domy na navrhované
funkčné využitie: obytné územie – kondomínium bytových domov a rodinných
dvojdomov v kat. území Kráľová pri Senci – na pozemkoch parc. č. 422/3, 422/4,
422/14, 422/15, 422/16 – C-KN, podľa
Zmien a doplnkov ÚPN obce Kráľová pri
Senci č. 1/2008, lokalita č. 20.
Uznesením č. 261/OZ-2017 poslanci schválili doplnenie uznesenia č. 237/
OZ-2016 o zmene funkčného využitia
územia lokalita č. 20, schválené podľa
Zmien a doplnkov ÚPN obce Kráľová pri
Senci č. 1/2008, z obytného územia – rodinné domy na funkčné využitie: obytné
územie - kondomínium bytových domov
a rodinných dvojdomov. Uznesením č.
262 OZ schválilo Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov s firmou AVE SK
odpadové hospodárstvo s.r.o. Zároveň
OZ poverilo starostu obce podpisom Dodatku č. 2. Uznesením č. 263 bol schválený MUDr. Kataríne Ninisovej (zastupujúcej praktickej lekárke pre dospelých)
prenájom obecného bytu v objekte zdravotného strediska na užívanie na dobu
určitú od 1.4.2017 do 31.8.2017 za cenu
nájmu 250,- Eur/mesačne plus energie
(elektrická energia, voda). Poslanci následne zobrali na vedomie zámer užívania priestoru v obecnom klube (bývalý
služobný byt) pre Jednotu dôchodcov
Slovenska – Miestna organizácia Kráľová
pri Senci a poverili starostu obce ďalšími
jednaniami v predmetnej veci.
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Následne OZ uznesením č. 271 schválilo Richardovi Martinkovičovi - GORILA, Kráľová pri Senci č. 550 zámer otvorenia
prevádzky cukrárne so zmrzlinou na adrese Kráľová pri Senci
č. 421. Uznesením č. 272 zobralo OZ na vedomie pripomienky občanov Kráľová pri Senci – Výhonská cesta a Jurajov dvor
k lokalite č. 17 v pripravovaných Zmenách a doplnkoch 2017
Územného plánu obce Kráľová pri Senci.
Dňa 8. júna 2017 sa konalo 10. riadne zasadnutie OZ
v Kráľovej pri Senci, ktorého sa zúčastnilo 9 poslancov. Po
štandardnej voľbe overovateľa zápisnice a členov návrhovej
komisie OZ zobralo na vedomie informáciu starostu o dianí
v obci za uplynulé obdobie (uznesenie č. 275) a informáciu
predsedov komisií pri OZ (uznesenie č. 276). Uznesením č.
277 OZ na základe odporúčania komisie výstavby a dopravy
neschválilo zámer odpredaja - späťvzatia obecného pozemku parc. č. 1354/395, katastrálne územie Kráľová pri Senci, o výmere 8 m2, Milanovi Rókovi, Kráľová pri Senci 503.
Uznesením č. 278 poslanci na základe odporúčania komisie
výstavby a dopravy schválili zámer posunu autobusovej zastávky zo súkromného pozemku Ladislava Ježoviča, Kráľová
pri Senci č. 128, parc. č. 203/1, k.ú. Krmeš na obecný pozemok a uznesením č. 279 neschválili zámer vybudovania
stavby „Oporného a vytyčovacieho bodu nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete“ investora spoločnosti
O2 Slovakia, s.r.o., predloženého zastupujúcou spoločnosťou Nevitel, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, na parcele reg. E č. 377/2, k.ú. Kráľová pri Senci. Zároveň
odporučili posunutie predmetnej stavby na inú parcelu, ktorá je vzdialenejšia od zastavaného územia obce. Na základe
odporúčania komisie výstavby a dopravy OZ schválilo uznesením č. 280 prevzatie verejného rozhlasu a verejného osvetlenia v lokalite IBV Východ (Jurajov dvor), vybudovaných
na parcelách č. 1354/255 a 1360/2, k.ú. Kráľová pri Senci do
majetku obce Kráľová pri Senci. Na prevzatie komunikácií
v lokalite IBV Východ (Jurajov dvor) bola zriadená odborná
komisia, ktorá posúdi technický stav vybudovaných komunikácii. Až po posúdení komunikácií odbornou komisiou
ich bude možné prevziať do majetku obce. Uznesením č. 281
OZ zobralo na informáciu o športovom podujatí - cyklistických pretekoch „O pohár predsedu BSK“ organizovaný
v našej obci dňa 30.7.2017 Slovenským zväzom cyklistiky
v spolupráci s AŠK Inter Bratislava za účasti 200 pretekárov
v štyroch vekových kategóriách.
Ďalej poslanci uznesením č. 282 schválili „Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Kráľová pri Senci na II. polrok 2017“ a uznesením č. 283 zobrali na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Kráľová
pri Senci a rozpočtového hospodárenia za rok 2016. Následne
OZ schválilo Záverečný účet obce Kráľová pri Senci a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 bez výhrad. Uznesením č. 285
bolo schválené použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
za rok 2016 na tvorbu rezervného fondu vo výške 125.474,11
Eur. a uznesením č. 286OZ schválilo použitie rezervného fondu vo výške 125.474,11 Eur v rozpočtovom roku 2017 na krytie finančných a kapitálových výdavkov v zmysle rozpočtových
pravidiel. Následne poslanci schválili (uznesenie č. 287) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci realizovaného v rámci
výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; schválili zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
v sume 7.238,17 € a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce: 613,44 €.
Uznesením č. 288 OZ schválilo nové podmienky predaja
obecného pozemku (pozemok na Gulaške) parcela registra

Úprava rozpočtu č. 3/2017
Názov
Daň z bytov
Komunálny odpad
Za rozvoj
ZS prenajom bytu
ZS vyúčtovanie bytov a nebyt.pries.
ZS prenajom bytu
Platby za služby domu smútku
Platby za obecný klub
Ostatné služby - kopírovanie, vlečka
Hrobové miesto
Poplatok z rybárskych pretekov
Z kultúrnych akcií
Recyklačný fond
Z odvodov z hazardných hier a iných hier
Ostatné príjmy
Pohľadnice
Finančná zábezpeka
Z rozpočtu obce - príspevok na ŠKD
1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
Zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov
3-finančné operácie
SPOLU
OcU tarifny plat
OcU osobný príplatok
OcU invalidne poist.- dohody
OcUrezervny fond DOHODY
OcU elektrická energia
OcU karty, známky, parkovné
OcU propagácia, reklama a inzercia
OcUfotoslužby, viazanie ...
OcU projektová dokumentácia
Poplatky - centrálny depozitár CP (BVS)
Poplatky
Prispevok ZMOS, Podunajsko a ostatné
členské prísp
PO plyn
PO udržba, materiál, nákup ...
PO nákup - obuv, uniformy, hadice
PO servis auta
PO transfer
TKO nálepky, vrecia na plast
Servis traktor, kosačiek
VZ - všeobecné služby
VO servis, udrzba
ZS plyn
Interiérové vybavenie
ZS údržba
Kniznica elektrická energia
Obecné akcie - materiál
Knižnica knihy a časopisy
Miestny rozhlas - údržba
Pohrebníctvo plyn
Červený kríž - prispevok
Jednota dôchodcov - prispevok
Obecný klub elektrická energia
Obecný klub voda
Obecný klub vybavenie, materiál
Obecný klub revízia a kontrola
MŠ Príplatok za kredity
MŠ starobné poist.DOHODY
MŠ rezervný fond dohody
MŠ mobil
MŠ materiál na údržbu
MŠ knihy,časopisy
MŠ Prevádzkových strojov, prístrojov,
zariadení
MŠ údržba
ŠJ vybavenie kuchyne - drobné nákupy
Na príspevky na podporu náhrad.
starostliv.o dieťa
1-bežný rozpočet
Nákup traktora s príslušenstvom
Prípravná a projektová dokum rekonštrukcia OcÚ
Prípravná a projektová dokumentácia
Chodník - Majerská, HlavnáZáhumenksá
Rekonštrukcia
Rekonštrukcia OcÚ- Zníženie ener.
nároč. ENVOROFOND
Rekonštrukcia obecného bytu
Rekonštrukcia Sv. Florian
Kamerový systém 1. etapa
ŠJ pri MŠ - robot, konvektomat,
2-kapitálový rozpočet
SPOLU

Upravený

Úprava

910,00
44 500,00
0,00
0,00
500,00
1 200,00
50,00
300,00
200,00
100,00
100,00
500,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
1 280 195,00
0,00

910,00
44 500,00
0,00
0,00
500,00
1 200,00
50,00
300,00
200,00
100,00
100,00
500,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
1 280 195,00
0,00

190,00
3 500,00
3 900,00
1 600,00
1 930,00
350,00
60,00
120,00
50,00
50,00
10,00
350,00
152,00
130,00
80,00
5,00
10 000,00
1 260,00
62 477,00
264 000,00

Upravený
03/2017
1 100,00
48 000,00
3 900,00
1 600,00
2 430,00
1 550,00
110,00
420,00
250,00
150,00
110,00
850,00
152,00
130,00
130,00
5,00
10 000,00
1 260,00
1 342 672,00
264 000,00

80 000,00
80 000,00
1 360 195,00
149 500,00
5 500,00
100,00
300,00
1 250,00
5,00
500,00
0,00
0,00
315,00
20,00

80 000,00
80 000,00
1 360 195,00
149 500,00
5 500,00
100,00
300,00
1 250,00
5,00
500,00
0,00
0,00
315,00
20,00

9 000,00
9 000,00
335 477,00
-7 000,00
7 000,00
20,00
50,00
100,00
50,00
500,00
1 100,00
1 200,00
117,00
750,00

89 000,00
89 000,00
1 695 672,00
142 500,00
12 500,00
120,00
350,00
1 350,00
55,00
1 000,00
1 100,00
1 200,00
432,00
770,00

2 400,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
50,00
500,00
200,00
750,00
4 200,00
0,00
150,00
50,00
0,00
0,00
300,00
400,00
1 000,00
1 000,00
500,00
50,00
950,00
100,00
1 500,00
180,00
50,00
100,00
50,00
50,00

2 400,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
50,00
500,00
200,00
750,00
4 200,00
0,00
150,00
50,00
0,00
0,00
300,00
400,00
1 000,00
1 000,00
500,00
50,00
950,00
100,00
1 500,00
180,00
50,00
100,00
50,00
50,00

800,00
1 100,00
5 000,00
60,00
130,00
-5 000,00
400,00
2 500,00
20,00
150,00
650,00
2 700,00
150,00
50,00
1 500,00
300,00
2 100,00
300,00
444,00
444,00
500,00
60,00
-700,00
50,00
900,00
50,00
50,00
50,00
200,00
500,00

3 200,00
2 500,00
5 000,00
60,00
130,00
0,00
450,00
3 000,00
220,00
900,00
4 850,00
2 700,00
300,00
100,00
1 500,00
300,00
2 400,00
700,00
1 444,00
1 444,00
1 000,00
110,00
250,00
150,00
2 400,00
230,00
100,00
150,00
250,00
550,00

0,00
500,00
100,00

0,00
500,00
100,00

250,00
-500,00
1 850,00

250,00
0,00
1 950,00

350,00
690 200,00
0,00

350,00
687 200,00
0,00

170,00
58 416,00
5 840,00

520,00
745 616,00
5 840,00

0,00
15 000,00

0,00
15 000,00

400,00
-330,00

400,00
14 670,00

0,00
40 000,00

0,00
40 000,00

14 740,00
-18 790,00

14 740,00
21 210,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 000,00
812 200,00

0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
70 000,00
822 200,00

8 000,00
4 050,00
1 300,00
-4 000,00
1 850,00
277 060,00
335 476,00

8 000,00
4 050,00
1 300,00
6 000,00
1 850,00
347 060,00
1 157 676,00

Schválený

stvách a VZN č. 4/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v základných
a materských školách. Uznesením č. 300
OZ schválilo uznesenie č. 287/OZ-2017.
Uznesením číslo 301 upravilo znenie
zrušeného uznesenia o formuláciu poslednej časti textu, kde bolo vypustené
finančné vyjadrenie financovania neoprávnených výdavkov. Uvedená zmena
bola potrebná aby pri podávaní žiadosti
o finančný príspevok na obstaranie nových učební ZŠ nebol porušený predpis
poskytovateľa príspevku. Uznesením č.
302 OZ schválilo predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu
v obci Kráľová pri Senci“, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23. Výška maximálneho celkového spolufinancovania
projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov bude 4 532,55 €.
Následne OZ zrušilo uznesením č. 303
uznesenie č. 279. Uznesením č. 304 OZ
súhlasilo s trvalým vyňatím parcely reg.
E č. 377/2, k. ú. Kráľová pri Senci (funkčné využitie územia: poľnohospodárska
pôda) z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu za účelom vybudovania stavby
„Oporného a vytyčovacieho bodu nadPríjmy bežný rozpočet

zemného vedenia elektronickej komunikačnej siete“ investora spoločnosti O2
Slovakia, s.r.o., predloženého zastupujúcou spoločnosťou Nevitel, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda. ďalej poslanci OZ schválili kúpu pozemkov
vo vlastníctve Kráľovského termálu, a.s.
Kráľová pri Senci 327 - pozemky registra
C KN parc. č. 135/41, druh: orná pôda
o výmere 206 m2, parc. č. 561/22, druh:
zastavané plochy a nádvoria o výmere 23
m2, parc.č. 562/68, druh: lesné pozemky o výmere 1123 m2 a parc. č. 562/69,
druh: lesné pozemky o výmere 222 m2,
katastrálne územie Krmeš, zapísané na
LV č. 789, (Geometrický plán č. 17/2017
vyhotovený dňa 12.7.2017 Ing. Marek
Róka MIGEO, Geodetické práce, Kráľová pri Senci 516) pre verejnoprospešnú
stavbu – komunikácia za sumu vo výške
1,- Euro.
Uznesením č. 306 OZ zobralo na
vedomie úpravu rozpočtu č. 3/2017
v zmysle platného VZN č. 1/2015 o rozpočtových pravidlách obce a rozpočtové opatrenie vyplývajúce z rozhodnutí
o prijatých grantoch a dotácií (príloha
č. 1).
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1 230 195,00

1 280 195,00

1 280 195,00

62 477,00

1 342 672,00

0,00

0,00

0,00

264 000,00

264 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

9 000,00

89 000,00

690 200,00

690 200,00

687 200,00

58 416,00

745 616,00

57 000,00

57 000,00

70 000,00

277 060,00

347 060,00

Príjmy kapitálový rozpočet
Príjmy finančný rozpočet
Výdaje bežný rozpočet
Výdaje kapitálový rozpočet

65 000,00

65 000,00

65 000,00

0,00

65 000,00

BEŽNÝ ROZPOČET

Výdaje finančný rozpočet

539 995,00

589 995,00

592 995,00

4 061,00

597 056,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

-57 000,00

-57 000,00

-70 000,00

-13 060,00

-83 060,00

FINANČNÝ ROZPOČET

15 000,00

15 000,00

15 000,00

9 000,00

24 000,00

Prebytok/schodok

497 995,00

547 995,00

537 995,00

1,00

537 996,00

Základná škola - transfer príjem
Základná škola - originálne
kom. výdaj

390 000,00

390 000,00

390 000,00

0,00

390 000,00

Prebytok/schodok

95 000,00

95 000,00

95 000,00

0,00

95 000,00

12 995,00

62 995,00

52 995,00

1,00

52 996,00

Rozpočtové opatrenie k 30.6.2017, vyplývajúce z rozhodnutí o prijatých grantov a dotácií
Názov

Dotácia na ZŠ - havarijný stav podláh

Schválený

Upravený

Úprava
03/2017

Upravený

0,00

0,00

35 900,00

35 900,00

1 800,00

1 800,00

78,00

1 878,00

600,00

600,00

1 347,00

1 947,00

Dotácia na PO

0,00

0,00

1 400,00

1 400,00

Socha - Florian

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

Envirofond - BRO

0,00

0,00

111 000,00

111 000,00

Envirofond - OcÚ

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

Oprava havarijného stavu podláh v triedach ZŠ

0,00

0,00

35 433,00

35 433,00

700,00

700,00

1 400,00

2 100,00

Vratky z dotácií

0,00

0,00

468,00

468,00

Nákup traktora s príslušenstvom
Rekonštrukcia OcÚ- Zníženie ener. nároč.
ENVOROFOND
Rekonštrukcia Sv. Florian

0,00

0,00

111 000,00

111 000,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

Dotácia na matriku
Dotacie - evidencia obyvateľstva

PO nákup z dotácií - zásahová výbava
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„E“ parc. č. 510, druh pozemku orná
pôda, katastrálne územie Senec, v celkovej výmere 12.610 m2 formou verejnej obchodnej súťaže za minimálnu
cenu 49,- Eur/m2, t. j. 617.890,- Eur
v termíne do 4.9.2017 do 12:00 hod.
Ďalej poslanci uznesením č. 289 schválili Sadzobník úhrad za asistovanú službu pri činnosti Integrovaného obslužného miesta občana (IOMO) na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci a uznesením č. 290 obmedzenú prevádzku
Materskej školy v Kráľovej pri Senci
v mesiaci júl 2017, 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
prerušenie prevádzky MŠ z dôvodu
dezinfekcie, veľkého upratovania a čerpania dovoleniek všetkých zamestnancov MŠ. Uznesením č. 291 OZ schválilo prevádzku ŠKD pri ZŠ Kráľová pri
Senci počas letných prázdnin v mesiaci
júl v termíne od 3.7.2017 do 7.7.2017
a v termíne od 17.7.2017 do 22.7.2017.
Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov, spojených s činnosťou školského
klubu detí na žiaka v mesiaci júl bol
stanovený sumou 25,- Eur na prvý termín a sumou 30,- Eur na druhý termín.
Uznesením č. 292 poslanci schválili firme RadioLAN, s.r.o., Kuklovská 9, 841
05 Bratislava zriadenie a prevádzkovanie prípojného bodu do verejnej elektronickej komunikačnej siete na streche Základnej školy Kráľová pri Senci,
vrátane anténneho systému.
13. júla 2017 sa konalo 10. mimoriadne zasadnutie OZ za účasti šiestich
poslancov, na ktorom po schválení overovateľa zápisnice a členov návrhovej
komisie uznesením č. 295 OZ zobralo na
vedomie Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory vo forme dotácie z Environmentálneho fondu obci Kráľová pri
Senci na projekt „Zníženie energetickej
náročnosti budovy obecného úradu“ vo
výške 150.000,- Eur. Následne OZ schválilo prijatie úveru na základe indikatívnej
ponuky úverového financovania VÚB
banky, na projekt „Zníženie energetickej
náročnosti budovy obecného úradu“, typ
úveru: investičný, výška úveru 120.000,Eur, slovom: jednostodvadsaťtisíc Eur
a zároveň poverilo starostu obce na podpis úverovej dokumentácie. Splatnosť
úveru je 5 rokov. Následne uznesením
č. 297 OZ súhlasilo s vystavením vlastnej blankozmenky obce spolu s dohodou o vyplňovacom práve ku blankozmenke a zároveň poverilo starostu obce
k podpisu blankozmenky. Ďalej poslanci
schválili VZN č. 3/2017 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestran-
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Neschválené lokality
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Schválené lokality
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