Za7. krajšiu
obec
ročník Kráľovských rybárskych pretekov

Futbalový turnaj prípraviek o Kráľovský pohár

Časopis
pre obyvateľov
obyvateľova apriateľov
priateľovKráľovej
KráľovejpripriSenci
Senci
Časopis
È
asopis pre
obyvate¾ov
priate¾ov
Krá¾ovej

Kráľovské

KRÁĽOVSKÉ
,3«ą074,²

ZV
Z
V EES
S TTI
I
ROČNÍK
Ročník
XIX.
ROÈ NÍ
KXII.
XI.
Centrálny park pri kostole

Centrálny park pri kostole - autobusová zastávka

Obnovený park pri Kaplnke Božského srdca

Rekonštrukcia barokového mosta

Výstavba a obnova chodníkov v obci

ISSN 1335-7271
ISSN 1335-7271

Obnova historickej zvonice

*44/

Číslo
1-2/2007
Číslo
1-2/2014
È íslo1-2/2006



Zo života v obci

Za krajšiu obec

Deň otvorených dverí v komunite Cenacolo

Oslavy sv. Floriána. Deň hasičov

Rozšírenie parku pri Čiernej vode

Jarné čistenie cintorínov

4. ročník festivalu slova a hudby Keď anjel v tebe spieva

Kráľovský beh O pohár starostu

Brigáda spolku holubárov v areáli ZŠ

Výstavba MŠ – 4. triedy

Voľby prezidenta republiky

Voľby do europarlamentu

Oprava komínov na Obecnom klube

Jarná brigáda ZRPŠ - zber odpadu

Ročník XIX.

1-2/2014

Úvodník
1	
Tento rok je rokom volebným / A. Koiš
História
2	
Osud Pálffyho pozostalosti po roku 1918 /
M.Čaputa

Život okolo nás
5	
Našou snahou je stále byť lepšími /

V. Klúčarová
8	
VII. ročník rybárskych pretekov /
T. Filipovič
9
Aj málo je často krát veľa / J. Koišová
10	
Z činnosti nášho dobrovoľného hasičského
zboru / V. Gašparová
11 Deň detí s Fénixom / D. Deáková
12	
Deň otvorených dverí a slávnosť
v komunite Cenacolo / K. Smiešková
13	
Keď anjel v tebe spieva / M. Daniš
14	
Prezidentská a europoslanecká volebná jar
2014 / M. Daniš

Šport
15	
Kráľovský futbal ukázal svoju silu /

V. Bertok
16	
Futbalový turnaj prípraviek / D. Šebok
17 Starí páni sa opäť zabávali / M. Bobrík
18 1. ročník Kráľovského behu / M.Daniš

Informatórium
18	
Ako hospodárila obec v roku 2013 /
19

T. Filipovič
Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Vážení spoluobčania, milí
čitatelia Kráľovských zvestí,
v úvode si Vás dovoľujem
čo najsrdečnejšie pozdraviť
a zároveň aj oboznámiť s aktivitami, ktoré sme v rámci
našej obci zabezpečovali a aj realizovali v prvom polroku 2014. Hospodársky rok 2013 môžeme zhodnotiť ako
úspešný, čo konštatovalo na svojom zasadnutí aj naše
obecné zastupiteľstvo. Zároveň sme pripravili podmienky
na plnenie úloh pre nastávajúce obdobie.
Mimo iných povinností ktoré nám určuje zákon
o obecnom zriadení sme tento rok venovali mimoriadnu
pozornosť výstavbe novej, štvrtej triedy materskej školy
s kapacitou 24 žiakov. Po viacerých pokusoch dosiahnuť
dohodu o realizácii výstavby s víťaznými stavebnými
firmami podľa súťažných podmienok (rozhodovala najnižšia cena), sa to podarilo v poradí až s tretou spoločnosťou. Obec uzatvorila zmluvu o výstavbe so stavebnou
spoločnosťou UNIPRASTAV, s. r. o. Čereňany v hodnote
185.906,60 € vrátane DPH. Podľa harmonogramu mala
byť stavba dokončená v mesiaci jún 2014. I napriek čiastočného sklzu termín nástupu žiakov do tohto nového zariadenia v školskom roku 2014/15 nebude ohrozený.
Ďalšou stavebnou akciou ktorá nás čaká v druhom
polroku 2014 je vybudovanie III. etapy cyklotrasy. Výber
stavebníka prebehol verejným obstarávaním formou elektronickej aukcie. Víťazom je spoločnosť CESTY NITRA
a.s. a stavbu bude realizovať v cene 263.323,75 € vrátane
DPH. Cyklotrasa smeruje od barokovo-secesného mosta
po ľavej strane hrádze v smere toku Čiernej vody až po
majerský most v dĺžke 1 700 m a šírke 250 cm.
V roku 2013 sme podali žiadosti o dotácie na rôzne
štátne ustanovizne. Boli sme úspešní. Obec získala finančné prostriedky od Bratislavského samosprávneho kraja na
opravu strechy obecného úradu vo výške 1.500 €. Ďalšie
finančné prostriedky sme získali z Ministerstva kultúry
SR na IV. etapu reštaurovania sochy Sv. Jána Nepomuckého s podstavcom v sume 8.000 € (Ide o národnú kultúrnu pamiatku).
Ďalšiu žiadosť sme podali t. r. na Environmentálny
fond Bratislava o podporu dotácie pre oblasť „Zvýšenie
energetickej účinnosti na objekt obecného úradu a to na
zateplenie obvodových stien budovy, výmenu a zateplenie strechy, výmenu zdroja tepla. V prípade úspešnosti sa
bude obec spolupodieľať na financovaní 5% z ceny diela.
Počas jarných mesiacov sa nám podarilo revitalizovať
a rozšíriť oddychovú zónu od pošty pozdĺž cyklotrasy smerom k barokovo secesnému mostu. Týmto sme
ukončili parkové úpravy v strede obce a v okolí rieky
Čiernej vody. Poďakovanie patrí pánovi Keszöczemu
s kolektívom za návrh a aj realizáciu parkovej výsadby.
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Fotografie na prednej obálke: 1. ročník Kráľovského
behu na 10 a 5 km
fotografie na malých obrázkoch: Práce na rozšírení
parkovej výsadby pri Čiernej vode; IV. ročník osláv
S. Veigla „Keď anjel v tebe spieva“; Oslava narodenín
pani učiteľky Márie Pinčekovej v rámci MO ČK
Autori fotografií : A. Koiš, K. Smiešková, M. Daniš;
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Počas sledovaného obdobia sa uskutočnili aj zaujímavé kultúrno-športové akcie. Priniesli dobrú náladu,
pohodovú a odpočinkovú atmosféru pre našich spoluobčanov a ich priateľov o ktorých sa môžete dočítať aj
v našich Zvestiach. Mimoriadne si cením spoluprácu
pána Radoslava Bobríka aj jeho priateľov s ktorými sa
nám podarilo zorganizovať I. ročník Kráľovského behu.
Uskutočnil sa 5. júla 2014. Účasť na tomto podujatí bola
mimoriadne vysoká. Ocenenie a vďaku si zasluhujú organizátori aj preto, že takýto beh sa konal v našej obci po
prvýkrát. Mimo našich občanov (detí, žien a mužov) sa
ho zúčastnili pretekári z rôznych častí Slovenska. Bola to
mimoriadne vydarená akcia, ktorá sa v Kráľovej, predpokladám, udomácni aj po iné roky tak, ako ďalšie súťaže.
Aj touto formou sa obec zviditeľňuje v očiach návštevníkov, ktorí si odnášajú z našej obce len tie najlepšie dojmy.
Tento rok je rokom volebným, ktorý sa už začal na jar
a bude pokračovať na jeseň. Na druhý krát sme si zvolili
pána prezidenta Slovenskej republiky, volili sme europoslancov a 15. novembra si zvolíme naše nové obecné
zastupiteľstvo a starostu obce. Tento rok sa uskutočnili
voľby aj na našej základnej a materskej škole. Riaditeľkou základnej školy sa stala Mgr. Darina Deáková a
materskej školy je naďalej pani Iveta Skalská. Funkčné
obdobie je 5 ročné na oboch školách. Vymenovanie bolo
vykonané na základe návrhov školských rád starostom
obce s účinnosťou od 1. 7. 2014. Prajeme zvoleným
riaditeľkám k ich zodpovednej práci veľa pracovných
úspechov, napredovanie a dobré vedenie pedagogického
zboru a hlavne obom pevné zdravie. Bývalej riaditeľke
ZŠ pani Mgr. Valérii Klúčarovej ďakujeme za jej vykonanú prácu počas funkčného obdobia, za starostlivosť
a zveľaďovanie obecného školského majetku, ako aj za
dlhoročnú pedagogickú činnosť. Prajeme jej pekné dni
odpočinku a dobré zdravie na zaslúženom dôchodku.
V závere môjho príhovoru si dovoľujem poďakovať
všetkým občanom a priateľom, jednotlivým predsedom
a ich spoločenským organizáciám, športovcom a hlavne sponzorom, ktorí napomáhajú pri rôznych obecných
podujatiach a šíria dobre meno obce a hlavne robia radosť a dobrú pohodu občanom Kráľovej.
Zároveň si Vás a Vašich rodinných priateľov dovoľujem
pozvať na Kráľovskú slávnosť, ktorá sa uskutoční v sobotu 6. septembra 2014 s bohatým kulturno zábavným
a športovým programom. Prajem všetkým občanom
a priateľom pekné letné dni plné pohody a zdravia.
Starosta obce Alojz Koiš
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OSUD PÁLFFYHO
POZOSTALOSTI
PO ROKU 1918
Martin Čaputa
V uvedenom článku prinášame našim čitateľom posledný z príbehov o osude majetku Jána Pálffyho z pera
Martina Čaputu, ktorý sa problematike Pállfyovcov
venuje výskumne. Po článku o zberateľskej vášni J.
Pálffyho, jeho testamente prinášame osud jeho pozostalosti, z ktorej sa v našej obci zachovali už iba torzá
v našom miestnom kostole, bývalej kaplnke grófskeho
kaštieľa.
Rozpadom Rakúsko – Uhorska a vznikom nových
štátov nastala v oblasti Pálffyho pozostalosti nová
situácia. Nový štát zdedil aj problémy týkajúce sa 8.
bodu testamentu, v ktorom gróf jasne prikazuje aby
sa jeho umelecké zbierky nachádzajúce sa v Bojniciach, Kráľovej a Bratislave dostali pod správu štátu
a boli voľne sprístupnili odborníkom, ale aj širokej
verejnosti a zároveň dôkladné chránené pred prípadným odcudzením. Štát jasne trval na tomto znení
avšak dedičia nemienili akceptovať toto rozhodnutie,
preto navrhli štátu kompromisné riešenie. Dedičia
boli ochotní dať štátu časť zbierok, ktorý by nimi mohol voľne nakladať, na druhej strane by časť zbierok
zostala v rukách dedičov s právom voľne nakladať
s ich časťou zbierok. Pálffyho vôľa sa v tomto prípade
vôbec nebrala do úvahy.
V dôsledku prijatých zákonov sa už hneď po vzniku Československej republiky začalo z rozdeľovaním
majetkov šľachty. Jedným z prvých bol aj Zákon č.
64/1918 Zb. z dňa 10. decembra 1918. Týmto zákonom sa znemožnilo nakladanie s veľkostatkami bez
súhlasu štátu. Ďalším bol Zákon č. 215/1919 Zb. zo
16. apríla 1919 o zabraní veľkých pozemkových majetkov. Bol to tzv. záborový zákon1. V tomto období
sa v roku 1920 veľkostatok v Kráľovej aj s kaštieľom
dostal do správy rodiny Andrássyovcov. Majetok veľkostatku predstavoval v tom období obce Kráľová,
Krmeš, Senec a Veľký Grób. Ku kaštieľu ešte patril
park, poľnohospodárske a záhradnícke budovy ale aj
liehovar.
Rok 1923 bol z pohľadu zachovanie zbierok grófa
Pálffyho prelomový. V Bratislave sa 28. septembra
zišla komisia pozostávajúca z odborníkov a historikov umenia aby rozhodla o osude umeleckých zbierok grófa Pálffyho. Predsedom komisia bol architekt
Dušan Jurkovič, avšak hlavné slovo mali Česi – V. V.
Štech, J. Hofman, V. Kramář riaditeľ obrazárne Spoločnosti vlasteneckých priateľov umenia a Zdeněk
1 Týmto zákonom štát zabral majetok, ktorý presahoval 150 ha
poľnohospodárskej alebo 250 ha poľnohospodárskej aj nepoľnohospodárskej pôdy patriacej jednej osobe alebo manželskému
páru. Tento zákon sa dotýkal až 28,6 % všetkej pôdy v Československu.
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Umelecké diela z pozostalosti grófa Pálffyho

Wirth, prednosta odboru kultúry Ministerstva školstva
a národnej osvety2. Komisia rozhodla o tom, že dedičia
môžu svoje zbierky rozpredať, ak časť zbierok odovzdajú
štátu. Pre štát vybrali zbierku obrazov z 15. – 18. storočia,
rytiny, porcelán, nábytok, koberce gobelíny, sochy a knihy. Medzi budovy, ktoré mali byť zachované ako pamätihodnosti boli vybrané: kaplnka a miestnosti v Bojnickom
zámku zariadené v novogotickom štýle. Rozhodnutie
rozpredať ostatné predmety komisia zdôvodnila nedostatočným zastúpením slovacík. Týmto argumentom
podľahli aj ďalší členovia komisie, najmä Jozef Škultéty
ako zástupca Matice slovenskej, F. Hudek, Dr. Minárik,
maliari Kern a Mallý, arch. Wimmer, ale tiež zástupcovia
Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Vlastivedného múzea
v Bratislave, Spolku slovenských umelcov, Umeleckej besedy, Kunstvereinu, Univerzity Komenského na čele s Dr.
Chaloupeckým a Cudzineckého zväzu3.
Ešte toho istého roku boli výnosom Ministerstva školstva a národnej osvety č. 106.680.23, dňa 13. decembra
prevezené niektoré predmety zo zbierky grófa Pálffyho
do depozitu Slovenského vlastivedného múzea4 po ktorom nasledovalo 15. decembra uzavretie tzv. „Priateľskej
dohody“ medzi Československou republikou zastúpenou
ministrom školstva a národnej osvety a dedičmi. Dohoda
určila zbierky ktoré sa nebudú predávať v dražbách, ale
prejdú do vlastníctva Vlastivedného múzea v Bratislave, zbierky ktorými mohli dediči voľne disponovať a rozpredať ich a časť ktorá sa predá starožitníkom z Prahy.
Dediči svoje zbierky buď rozpredali na území Československa alebo ich vyviezli do zahraničia. Vlastníkmi pražskej firmy boli Kretschner a Ryšavý5. Hodnota zbierok
nimi odkúpenými sa v tej dobe odhadovala na 5 475 925
Kč. Československá vláda si neuvedomovala následky

Druhým pokusom bol článok z 26. júna, opisujúci
snahu poslanca Floriána Tománka zrušiť konanie aukcie.
Poslanec Tománek vystúpil v bratislavskom mestskom
zastupiteľstve a 24. júna predniesol svoje návrhy na riešenie situácie aj pred Národným zhromaždením v Prahe
formou interpelácie. Vyjadril sa ako Uhorská vláda dbala nad dodržiavaním testamentu a nedovolila rozpredať
zbierku, ale po vzniku Československej republiky boli
neustále pokusy o zrušenie testamentu a povolenie rozpredať grófove dedičstvo. Vydanie vývozného povolenia
na dražbu, ktorá sa má konať 30. júna v Piešťanoch znamená, že zbierky skončia za hranicami a nie na území
republiky. Tománek žiada vládu o :
„1. Odloženie ohlásenej dražby, kým celá vec pálffyovských
zbierok nebude ešte raz predmetom dôkladných porád zástupcov vlády, dedičov a príslušných umelecko-kultúrnych
ustanovizní Slovenska.
2. Žiadame, aby vláda ihneď podala vysvetlenie, že čo ju
nútilo zrušiť platnosť testamentu a tak obrať Slovensko
o cennú umeleckú zbierku.
3. Žiadame revíziu činnosti osôb, ktoré boli povereníkmi
6 Čo je to ak nie Panama. In. Slovák. roč . VI., č. 140, 21.6. 1924, s. 1.
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2 Pálffyovské dražby. In. Slovenská politika. roč. IV., 23. 12. 1923,
s. 4.
3 Sbierky Pálffyovské. In. Slovenský denník. roč. VI., 27. 6. 1924,
s. 4.
4 KRČÍK, M.: C. d., s. 254. Zbierka pozostávala z 53 obrazov
a rytín, 28 plastík a porcelánových figúr, 53 umeleckoremeselných
výrobkov akými boli keramiky, nábytok, zbrane.
5 JURÍČKOVÁ, Zuzana. K histórii sochy v Kráľovej pri Senci. In.
Kráľovské zvesti. roč. XVI., č. 3 – 4, 2012, s. 3. Rudolf Ryšavý bol
kunsthistorikom a vo svojej dobe najväčším českým obchodníkom
z obrazmi a majiteľ jednej z najhodnotnejších zbierok českých majstrov a spolu so starožitníkom I. Kretschnerom boli poverený výpredajom zbierok a zostavením katalógov pre aukciu v Piešťanoch a Prahe v roku 1924 a dopredajom zbierok v Karlových Varoch v roku
1926.

tohto rozhodnutia. Tým, že dovolila rozpredaj zbierok vo
verejných aukciách, vzbudila značné pohoršenie verejnosti, ale aj poslancov Národného zhromaždenia.
Prvým verejným záujmom o zachovanie a nerozpredanie zbierok bol článok v denníku Slovák z 21. júna 1924.
Píše sa v ňom o akú veľkú hodnotnú umeleckú zbierku
prichádza štát, keď dovolí, aby sa zbierky v hodnote 30
miliónov Kč, takto rozpredali alebo odviezli do zahraničia. Taktiež sa pochvalne vyjadruje o bývalej uhorskej
vláde, ktorá aj napriek silným tlakom zo strany dedičov
nedovolila aby sa so zbierkami nakladalo proti vôli nachádzajúcej sa v grófovom testamente. Avšak k československej vláde sa vyjadrujú negatívne o čom svedčia
aj tieto vety „Čo maďarská vláda chránila, nedovolila
rozobrať a dotknúť sa zbierok, hľa na urgovanie a nátlak
z toho žijúcich kultúrnych misionárov teraz dovolí Praha
rozobrať (sama pre seba zoberúc si značnú časť vecí) takú
zbierku, ktorá by bola bývala vždy chľubou umenia na Slovensku“.6 Taktiež spomína Maticu slovenskú, Spolok slovenských umelcov a Pamiatkový úrad ako významných
predstaviteľov a ochrancov kultúry a ich pasivitu voči tomuto konaniu. Na záver ich nabáda, aby žiadali odklad
dražby a ešte raz prerokovali rozdelenie zbierok.		
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vlády a dedičov pri pojednávaniach a žiadame konečne,
aby vláda nakoľko je len možné s najväčšou rozhodnosťou
chránila testamentom verejnosti odkázané umelecké zbierky
a sama sa postarala o to, aby verejnosť svoje dedičstvo mohla
užívať“.7 Môžeme vidieť, že do poslednej chvíle boli snahy
o zachovanie zbierok na Slovensku avšak ani tieto snahy
nepomohli tomu, aby boli zbierky na aukciách rozpredané.

Verejné aukcie Pálffyho zbierok v rokoch
1924 – 1926
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Prvá aukcia sa konala 30. júna a 1. júla 1924 v piešťanskom hoteli Royal. Na aukcii boli ponúknuté predmety zo zbierok z kaštieľa v Kráľovej a v Pezinku a paláca v Bratislave v počte 336 kusov a odhadovanej cene
6 435 682 Kč8. Z tohto počtu bolo 33 maliarskych diel
z 19. storočia v odhadovanej cene 402 700 Kč, 67 obrazov starých majstrov a gobelín v hodnote 2 663 800
Kč. Gobelíny boli najdrahšími kusmi v katalógu. Cena
gobelínu Ľudovíta XIV. bola odhadnutá na 600 000 Kč
a dva gobelíny z doby Ľudovíta XVI s odhadovanou
cenou 240 000 Kč. Ďalšie predmety v katalógu boli
viedenský, mišenský a iný európsky aj mimoeurópsky
porcelán s odhadovanou cenou 481 860 Kč, 16 kusov
fajansových predmetov v odhadovanej cene 126 020 Kč,
29 prác v laku v cene 126 020 Kč, 17 prác z korytnačiny a iného materiálu v cene 49 400 a 8 plastík a prác
z bronzu ocenených na 44 300 Kč, 18 hodín v odhadovanej cene 222 300 Kč, a nakoniec 37 kusov nábytkových za 1 205 200 Kč z ktorých vynikal salón Márie
Terézie pozostávajúci z 11 kusov nábytku a 4 svietnikov s odhadovanou cenou 300 000 Kč9. Cena mnohých
dražobných predmetov bola natoľko vysoká, že ich vydražili často len za polovicu katalógovej ceny alebo sa
predmety nepredali vôbec. Aj napriek tomu bol výnos
z aukcie 3 milióny Kč10. Predmety, ktoré sa nepredali
putovali na ďalšie aukcie.
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Druhá dražba sa konala 1. a 2. decembra v pražskom
Klementíne. Čo sa množstva predmetov týka bola menšia ako tá piešťanská, obsahovala 268 kusov zo zbierok
z kaštieľa v Kráľovej, Pezinka, zo zámku v Bojniciach ale
aj z paláca v Bratislave. Na dražbu bolo ponúknutých
67 grafických listov, 14 olejových obrazov, 10 akvarelov
a kresieb, 55 kusov porcelánu, 24 fajáns, 7 hodín, 26 prác
z kovu, platík a zbraní, 14 textílií a 51 kusov nábytku.
Tretia dražba sa konala 10. októbra 1925 v Košiciach.
Bola na nej ponúknutá ostávajúca časť Pálffyho zbierky,
najmä grafická zbierka, k nim boli pripojené aj umelecké predmety z majetku tunajších rodín. Organizátorom
dražieb bol dr. Jozef Polák riaditeľ Východoslovenského
múzea. Keďže k aukcii nebol vydaný žiadny katalóg nie je
možne zdokumentovať o aké predmety išlo ani to, koľko
z nich bolo predaných.		
Predmetom štvrtej aukcie boli pálffyovské knižnice
zo zámku v Bojniciach a bratislavského paláca. Dražba
sa konala 8. – 10. marca 1926 v Prahe. Bolo na nej ponúknutých 841 diel v odhadovanej hodnote 250 000 Kč.
Medzi najcennejšie predmety na aukcii boli považované
iluminované rukopisy zo 16. storočia a prvotlač náboženského spisu Tomáša Kempisa z roku 1470, vytlačené
v Ausburgu. V tomto období sa konala ešte jedna aukcia
v Karlových Varoch avšak jej dátum je neznámy a pravdepodobne neexistuje ani katalóg.
Emanuel II. Andrássy11 v roku 1930 predal zvyšné
predmety z pozostalosti grófa Pálffyho na dražbe v Prahe
za 6 miliónov Kč. Ďalšie aukcie sa ešte konali v Budapešti
a Viedni. Týmito aukciami definitívne zmizli predmety
z neobyčajných zbierok Jána Palffyho z územia Slovenska.
Slovensko, vďaka ľahostajnosti vtedajšej československej
vládnej moci a jej naivite, že ak sa budú aukcie konať na
území štátu, tak predmety aj ostanú na jeho území. Tým,
že automaticky vydali ku každej zbierke na aukcii aj bezcolné vývozné povolenie, otvorila sa zbierkam cesta do
zahraničia, z ktorého sa na Slovensko už nikdy nevrátili.

Dve najvýznamnejšie sídla rodiny Pálffyovcov.
Kráľovský kaštieľ a Bojnický zámok
7 Aukcia umeleckých sbierok grófa Pálffyho bude odložená?. In.
Slovák. roč . VI., č. 144, 26.6. 1924, s. 1.
8 KRČÍK, M.: C.d., s. 254.
9 MALEČKOVÁ, Katarína. Ján František Pálfi – staviteľ a zberateľ. In FUNDÁRKOVÁ, Anna – PÁLFFY, Géza (ed.). Pálfiovci
v novoveku – Vzostup významného uhorského šľachtického rodu.
Budapesť – Bratislava : Pro Historia, 2003, s. 144.
10 KRČÍK. M.: C. d., s. 254.

11 V publikácii od Marian Krčíka. Testament grófa Pálffyho sa na
strane 255 píše „ Manžel grófky Gabriely Pálffyovej Emanule Andrási predal v Prahe umelecké diela ...“. Nemohlo ísť o Emanuela I.
Andrássyho, ale o jeho vnuka Emanuela II. Andrássyho narodeného
v roku 1886, nakoľko Emanuel I. zomrel v roku 1891.
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aždý koniec školského roka
prináša so sebou aj čas na
hodnotenie úsilia žiakov i vyučujúcich a na bilancovanie práce za
posledných 10 mesiacov. Za toto obdobie sa nám podaril veľký kus práce.
Dovoľte mi teda, aby som vás oboznámila s výsledkami a činnosťou na
našej škole počas celého školského
roka. V školskom roku 2013/2014
navštevovalo našu školu 204 žiakov.
Ich výchovu a vzdelávanie malo na
starosti 15 pedagógov, 3 vychovávatelia v ŠKD a 2 kňazi.
I napriek niektorým neprajníkom,
ktorí na našu adresu používajú len
hanlivé slová, naša škola prosperuje
veľmi dobre.
Pedagogická rada 23. júna 2014
rozhodovala o prospechu, dochádzke a správaní žiakov. Čo sa týka dochádzky, za celý školský rok žiaci vymeškali 14057 hodín – priemer na 1
žiaka 69,48 hodín, 78 hodín bolo neospravedlnených – priemer na žiaka
0,38 hodiny.
Máme však 5 žiakov, ktorí si zaslúžili pochvalu, lebo za celý školský rok
nevymeškali ani jednu hodinu. Boli
to títo žiaci: II. tr. M. Némethová, III.
A. tr. S. Koišová, III. B. tr. J. Englárt,
IV. tr. M. Mravec, V. tr. V. Šuplatová.
Týmto žiakom bola venovaná kniha od rodičovského združenia za
výbornú dochádzku. V hodnotení
správania sme museli vo viacerých
prípadoch znížiť známky za závažné
priestupky a za neospravedlnené hodiny.
V prvej triede bola znížená známka na stupeň 2 – za neospravedlnené
hodiny. V III. A triede znížená známka na stupeň 2 – za neospravedlnené

Deň detí

hodiny. V VII. triede znížená známka na stupeň 2 – za neustále vyrušovanie na vyučovacích hodinách a
za neospravedlnené hodiny. V VII.
triede znížená známka na stupeň 3 za
agresívne správanie, hrubé ublíženie
na zdraví v dvoch prípadoch. V VIII.
triede znížená známka na stupeň 2
za porušovanie školského poriadku,
vulgárne vyjadrovanie a za neospravedlnené hodiny.
Na škole však máme najmä takých
žiakov, ktorí sa správali slušne, plnili si svoje povinnosti a nemuseli byť
napomínaní za vyrušovanie. Týmto žiakom bol udelený od triednych
učiteľov diplom za výborný prospech
– čisté jednotky a správanie. Sem patria títo žiaci:
I. tr. F. Barbora, M. Charvátová, S.
Juríčeková, E. Szimethová, M. Topoľský, O. Szimeth
II. A tr. S. Dobošová, Z. Filipovičová, M. Némethová, V. Róková, A.
Szikhartová, T. Turányi, T. Vozárová,
V. Štiglicová
II. B tr. B. Dekýšová, N. Smorádková, R. Súkeníková, T. Holesíková, M.
Bagin
III. A tr. H. Kubovčáková, P. Vyletel, S. Koišová
III. B tr. F. Szikhart, J. Konečná, B.
Moncoľová, M. Sláviková

IV. tr. N. Bachárová, H. Antašová,
S. Dovhunová, D. Gavlas, N. Mrázová, F. Ragas, V. Szimeth, R. Tengeriová, Z. Tóthová
V. tr. B. Botka, K. Glončáková, S.
Gräczer, D. Keveždová, S. Kotercová,
O. Kubovčák, D. Novotný, N. Stranovská, D. Ternény
VI. tr. A. Hanojíková, Z. Hrbíková,
M. Koišová, E. Konečná, V. Mátheová
VII. tr. S. Augustovičová, A. Beňková, M. Beňková, N. Fábryová, S.
Šebok, D. Turányiová, A. Kocsisová
VIII. tr B. Szikhartová, N. Benovičová, A. Máthé, M. Horváthová
IX. tr. A. Szikhart, V. Briestenská
Vedomostné súťaže
a športové aktivity
Medzi našimi žiakmi sú viaceré šikovné deti, ktoré nás pod vedením
pánov učiteľov a pani učiteliek reprezentovali na rôznych vedomostných
olympiádach, športových a kultúrnych podujatiach. Knižnou odmenou od rodičovského združenia za
uvedené aktivity boli odmenení títo
žiaci:
III. B tr. H. Kubovčáková, J. Konečná,
Z. Slávik, R. Poórová
IV. tr. V. Szimeth, N. Bachárová
V. tr. K. Mészárosová, S. Gräczer
VI. tr. Z. Hrbíková, V. Mátheová,
A. Hanojíková
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Našou snahou je stále byť lepšími!
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Život
Životokolo
okolonás
nás

VII. tr. D. Ruman, A. Kocsisová,
A. Beňková
VIII. tr. E. Šupčík, B. Szikhartová,
Z. Šuplatová
IX. tr. A. Szikhart, M. Gašparová,
D. Šuvadová, R. Blaho, P. Minárik
Z jednotlivých akcií, ktoré naša
škola uskutočnila, alebo sa jej žiaci zúčastnili v školskom roku
2013/2014 môžeme vymenovať nasledovné. V septembri to bola účasť
s kultúrnym programom na Kráľovskej slávnosti. Prvý stupeň sa zúčastnil burzy Šmolkov a celá škola akcie
Mladý chovateľ a pestovateľ. Ďalej to
bola vlastivedná exkurzia Podolie a
Vrbové pre 3. a 4. ročník a pre všetky
triedy výchovný koncert – Potulky
po Slovensku, Čo je veľa, to je veľa a
Cezpoľný beh – Slnečné jazerá Senec.
V októbri sa ôsmaci a deviataci
zúčastnili dejepisnej exkurzie do Poľska do Osvienčimi.
Beh zdravia - Slnečné jazerá Senec absolvovalo 47 žiakov. S ďalších
podujatí to bola literárna exkurzia

Prváci na karnevale

Piešťany – Múzeum Ivana Krasku,
Strašiáda a turistické podujatie v spolupráci s Fenixom - Krásy jesene pod
Sitnom.
November sa niesol v znamení
komparo-vedomostného testu zo
SJZ a M pre 8. a 9. roč. a exkurzie do
Piešťan ( podujatie Coca Cola - VI. a
VII. ročník). Mladší žiaci súťažili na
turnaji Malý futbal Senec a pre prvý
stupeň sa usporiadal zájazd na divadelné predstavenie Poprepletko a na
divadelné predstavenie Čert a Kača.
Konal sa aj cyklus prednášok pre II.
st. – Pedagogicko - psychologická
poradňa Senec. Pasovačka prvákov
nám uzavrela novembrové akcie.
V decembri to boli: koncert B.
Balúchovej; Cesta za vianočnou
hviezdou – filmové predstavenie pre
I. stupeň, test žiakov pre 2. až 6. roč.
Všetkovedko; Šaliansky Maťko a
Pytagoriáda – školské kolo. Nakoniec to bola Slávnostná akadémia k 50. výročiu školy, na ktorú
deti pripravili takmer dvojhodinový
program.

Korčuľovanie v Hamuliakove
Turistika na Veľkú Homolu
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V januári sa konala Olympiáda
z anglického jazyka pre postup na
krajské kolo do Bratislavy, Olympiáda z matematiky – „obvod Senec“. Na
školu zavítali budúci prváci z Hrubej
Borši, Kostolnej p. D. a Kráľovej p. S.
Škola poriadala už tradičný karneval.
Vo februári boli deti na korčuľovaní v Hanuliakove, zapojili sa do
Dejepisnej olympiády – postup na
krajské kolo Bratislava a Biologickej
olympiády – do okresného kola postupovali úspešní riešitelia. Ďalej to
bolo LVVK Čierny Balog pre 30 žiakov zo VII., VIII., IX. ročníka.
Deti 1. – 6. ročníka sa zúčastnili
muzikálu Zvonilka v Senci.
V marci to bol Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy – školské kolo, korčuľovanie v Hanuliakove,
monitor deviatakov – celoslovenské
testovanie zo slovenčiny a matematiky. V okrese Senec (zo 14 škôl) zo
slovenského jazyka sme skončili na
5. mieste a z matematiky na 3. mieste.
Ďalej to bola návšteva Domu zázrakov Atlantis v Bratislave, Hviezdosla-

Na mohyle
M. R. Štefánika

Dopravné ihrisko

najmi. Deti sa zúčastnili dejepisnej
exkurzie v Nitre – Pátranie po hradnom poklade pre V., VI., VII. ročník
a triedy IV.-VI. školy v prírode v Kokave nad Rimavicou.
Školské výlety do Bratislavy uskutočnili deti I., II. A, II. B – plavba
loďou + ZOO, III. A, III. B – plavba
loďou + návšteva Devína. Siedmaci
boli v Trenčíne. VIII. trieda navštívila Sv. Jur a deviataci Smolenice.
Všetkým žiakom za vzornú reprezentáciu školy srdečne ďakujem a verím, že snaha byť stále lepšími vás ani
v budúcnosti neopustí.
V závere svojho príspevku chcem
oznámiť našim žiakom, že po mojom
odchode do dôchodku a na základe
výsledkov výberového konania bola
od 1. júla 2014 menovaná do funkcie
riaditeľky školy Mgr. D. Deáková. Želám jej do budúcna len dobré a bezproblémové deti, ako i dobrý pedagogický kolektív. Želám jej dobrú spoluprácu s rodičovským združením,
ktorému srdečne ďakujem za aktívnu

Nádejní archeológovia z V. triedy
Na výlete
v Betliari

prácu počas školského roka a finančnú pomoc škole (nákup učebníc, šk.
nábytku, cestovné pre žiakov na súťaže, na kultúrne podujatia, na LVVK,
na knihy za reprezentáciu, na Mikuláša, príspevok na dopravu – školské
výlety, MDD).
Moje poďakovanie patrí aj inštitúciám, ktoré pomohli škole – ObÚKráľová pri Senci, ObÚ Kostolná pri
Dunaji, ObÚ Nový Svet, firme Stanislav a syn, firme p. Šeboka – rodičom – p. Kašubovi, p. Čaplovi, manželom Moncoľovým, p. Šupčíkovej, p.
Koišovi M., p. Rókovi, p. Bognárovej,
ale aj tým nemenovaným, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli škole.
Chcem sa aj touto cestou srdečne
poďakovať kolegom a pracovníkom
školy za námahu a vynaložené úsilie
v tomto školskom roku a zaželať im
príjemnú dovolenku, zaslúžený oddych a optimizmus do ďalšieho obdobia práce s deťmi.
Mgr. Valéria Klučárová

Deň detí
V Múzeu SNP
v Banskej Bystrici

Životokolo
okolonás
nás
Život

vov Kubín – krajské. kolo v Bratislave,
kde sme obsadili 3. miesto.
V apríli sa uskutočnila vlastivedná
exkurzia do Múzea slovenskej dediny
v Martine a žiaci 4. ročníka pálili Morenu. V rámci účasti na Gymnastickom štvorboji sme obsadili 2. miesto.
Žiaci I. stupňa mohli navštíviť podujatie Príde kúzelník. Konali sa aj
výtvarné súťaže – Stromy zomierajú
postojačky, Moje mesto a Najkrajšia
pohľadnica.
V máji sme mali program v rámci
osláv Dňa Matiek. Uskutočnila sa Biologická olympiáda – úspešní riešitelia
postupovali do okresného kola. Deti
prvých troch ročníkov boli v Škole
v prírode v Králikoch pri B. Bystrici.
Zúčastnili sme sa divadelného predstavenia Alica v krajine zázrakov a súťaže Mladý záchranár CO (umiestnenie – 2. a 4. miesto – okresné kolo).
Ďalej to bola okresná súťaž v ľahkej
atletike v Senci a realizovalo sa aj testovanie Komparo pre 4. a 6. ročník.
V júni sme oslávili už tradičný
MDD súťažami, programom a tur-

Život okolo nás

VII. ročník rybárskych pretekov
V najkrajšom mesiaci roka v máji, keď sa už všetko
zazelenalo a taktiež naplno rozkvitlo - hovorí sa, že
príroda si obliekla svoj mimoriadne vzácny a krásny šat,
sa už tradične v našej obci uskutočňujú rybárske preteky.
Tak tomu bolo aj tento rok. Počasie akoby bralo ohľad na
záujem účastníkov a charakter podujatia. Nepršalo a tak
nenarušilo slávnostný ráz a športový rámec zápolenia,
čo bol prvý a veľmi dôležitý faktor. K tomu prispelo
aj malebné prostredie okolo Čiernej vody v strede
našej útulnej dedinky. Pridal sa aj rozhodujúci ľudský
ukazovateľ v podobe súťažiacich, rozhodcovského
zboru, ale aj tých, ktorí nám spríjemňovali chvíle pri
vode občerstvením.
Na VII. ročníku rybárskych pretekov súťažilo
celkom 49 rybárov, z čoho bolo 12 detí . Súťažilo sa
teda v kategóriách dospelí, ženy - dievčatá a deti do
15 rokov. Pretekov sa zúčastnili nie len naši občania,

ale aj „cezpoľní“, ktorí už spoznali dobrú úroveň tohto
zápolenia už z minulých rokov.
Motiváciou pre pretekárov boli aj hodnotné vecné
ceny, ako vyhliadkový let ultraľahkým lietadlom, pohár
pre víťazov, rybárske náradie a podobne, ktoré poskytli
darcovia – podporovatelia tohto zaujímavého športu, za
čo im srdečne ďakujeme.
V kategórii mužov sa stal víťazom Ján Polakovič.
U žien bola víťazkou Diana Horváthová.
V kategórii detí sa umiestnil na prvom mieste Michal
Vrbovský.
O dobrú náladu a pohodu sa postarali už tradične
organizácia Rodičovského združenia pri základnej škole.
Občerstvenie v podobe širokého výberu nealkoholických
nápojov, ale aj piva a chutného jedla, ako cigánska a ryby,
dopĺňalo výbornú atmosféru podujatia.
Ako vždy, organizačne preteky zvládli a podiel na
úspechu mali aj rozhodcovia zo Základnej rybárskej
organizácie v Senci na čele s pánom Dimitrovom.
Bodku za všetkým snažením a vrcholom úspešného
podujatia bola diskotéka v areáli športového štadióna,
kde sa mládež zabávala až do skorého rána. Tešíme sa na
ďalšie takéto významné podujatie o rok.

Kráľovské zvesti 1-2/2014

Ing.Tibor Filipovič

8

Väčšina z nás si spája slovenský Červený kríž predovšetkým s darovaním krvi, alebo s prvou pomocou.
Dobrovoľníci a zdravotníci, často označovaní ako „červenokrižiaci“ sa však aktívne zapájajú aj do rôznorodej
sociálnej činnosti alebo záchrannej služby. Je alarmujúce,
že starých, osamelých, chudobných a odkázaných na pomoc po celom svete pribúda. A Slovensko, ako i naša obec
nie sú výnimkou. Aj my sa snažíme pomáhať kde sa dá
a ďakujeme každému jednému z vás, že nás podporujete.
V prvom polroku sme zorganizovali dva odbery krvi,
ktorého sa zúčastnilo spolu 82 darcov krvi. Druhý odber
krvi bol prevažne venovaný dvom našim občanom, ktorým táto vzácna tekutina pomohla a pomáha. Odberov sa
zúčastnili: Čaputa Stanislav, Juraj Deák, Janka a Marián
Linduška, Marián Bobrík ml., Milada Ragasová, Radovan Turáni, Alexandra Bednárová, Renáta Molnárová,

V marci sme boli
na termálnom kúpalisku v Horných Salibách, kde sme si nechali trošku vylepšiť
našu telesnú schránku. Sobota, 24.mája
bola zasa pre nás oddychová. Navštívili
sme známu firmu Nácvik prvej pomoci na Dni detí
Hauswirth v Kittsee,
kde sme si pochutnali na vynikajúcej čokoláde. Naša cesta ďalej viedla do Viedne na zámok Schönbrunn a do jeho
nádherných záhrad. Celodenný výlet sme ukončili v nákupnom centre blízko hraníc.

Život okolo nás

Aj málo je často krát veľa

Schönbrunn
Oslavy jubilea pani učiteľky M. Pinčekovej

Peter Kis, Ladislav a Matej Ježovič, Marek Mačaj, Adrián
Ruman, Eva Vrábelová, Dana Róková ,Viera Gašparová,
Zuzana Holetzová, Michal Kováč, Kamil Konečný, Patrik
Duraj, Milena Guldanová, Vojtech Domonkos, Róbert
Deák, Peter Koiš, Katarína, Darinka a Lenka Deákové, Jana Brnová, Jana Scholczová, Ľudovít Kľúčik, Pavol
Vrauko, Imrich Németh, Štefan Kucsera, Roman Klenovský, Bronislava Gašparová, Helena Pažitná, Soňa Vargová, Romeo Tengeri, Alena Kostolanská. Všetkým srdečne
ďakujem.

Poznámka
Termín posledného tohtoročného odberu krvi je 17. septembra 2014. Snáď už v Obecnom klube!
J. Koišová, predsedníčka MO ČK
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Členovia ČK na MDD

Posledná májová sobota patrila našim deťom, ktoré oslavovali svoj Medzinárodný deň. Náš MSČK spolu
s ostatnými organizáciami pripravili deťom naozaj krásnu oslavu, spojenú so súťažami, za účasť v ktorých boli
odmenené rôznymi maličkosťami. Pri našom stánku sme
detičky vyskúšali, či vedia čo patrí do lekárničky, aké
číslo treba volať pri nehode, ako vyzerá znak červeného
kríža. Tým najmenších sme pripravili strom zdravia, na
ktorí kreslili všetko zdravé a tých väčších sme vyskúšali na figuríne podávať umelé dýchanie s masážou srdca.
Prvá júlová sobota patrila behu, kde sme zabezpečovali
zdravotnú službu na troch stanovištiach. Našťastie sa celé
podujatie zaobišlo bez zranení a nebolo potrebné zasahovať, aj keď to v niektorých prípadoch tak nevyzeralo.
Na záver by som chcela v mene celého výboru zaželať
našim dlhoročným členkám a funkcionárkam vo výbore
p. Márii Pinčekovej a p. Anne Rókovej všetko najlepšie,
veľa zdravia, šťastia a pohody pri ich okrúhlom životnom
jubileu a tiež sa chcem poďakovať za ich doterajšiu prácu
v červenom kríži.
Vám všetkým prajem krásnu dovolenku, veľa zážitkov
a šťastnú cestu pri spoznávaní nových prekrásnych miest
doma i v zahraničí.
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Život okolo nás

Z činnosti dobrovoľného
hasičského zboru
B. Guldanovej a V. Gašparovej. Ďalej
nasledovalo hodnotenie uplynulého
roka, vytýčenie si základných cieľov
na ďalší rok. Následne bola ocenená spolupráca s obcou v zastúpení
s p. starostom ako i poďakovanie sa
sponzorom a to odovzdaním krásnej
hasičskej sekerky.
V zimnom období sme brigádovali na oprave garáže, ktorú sme vymaľovali, povymieňali svetlá, natreli
dlážku a upratali inventár. Tu by sme
chceli poďakovať firme Fif a ELSD za
sponzorskú pomoc.
Sezónu súťaží začali naši najmenší
hasiči a to branným pretekom v Malinove. Zúčastnili sa ho dve hliadky.
Lepšie skončila hliadka mladších
hasičov v zložení: Romanka Súkeníková, Simonka Koišová, Roman Koiš
a Laura Dobdová, ktorá obsadila
krásne tretie miesto.
Vzhľadom na to, že tento rok je
pre mladých hasičov „Plameňákov“
postupový, veľa trénovali, boli im
zakúpené nové hadice, nosiče hadíc,
ručná prenosná striekačka ale aj krásne dresy. Toto všetko sa odzrkadlilo
aj na výsledkoch. Na územnom kole
skončili na prvom mieste a postúpili
na krajské kolo. V rámci tohto kola
bola aj súťaž v hasičskom útoku, kde
boli druhí. Krajské kolo sa konalo za
veľmi slnečného počasia v Pezinku
a naši hasiči v rámci bratislavského
kraja skončili na treťom mieste. Srdečne im blahoželáme a pevne veríme, že nabudúce to bude už postup
na národné kolo.
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Dobrovoľný hasičský zbor je vždy
pripravení pomáhať zachraňovať životy a majetky našich občanov.
Podľa nového zákona o dobrovoľnej požiarnej ochrane, bol náš DHZ
zaradený v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR do kategórie „C“. Aj z toho dôvodu postupne zvyšujeme technické a materiálne
vybavenie DHZ ale aj profesionalitu
jeho členov. Zakúpili sme ďalšie 3
kusy zásahových oblekov. Ďalší dvaja
členovia sa zúčastnili základnej prípravy členov, ktorá bola ukončená
skúškami a odovzdaním certifikátu.
Úzko spolupracujeme s Hasičským
a záchranným zborom v Pezinku,
ktorý pre dobrovoľných hasičov zorganizoval taktické cvičenie. Cvičenie
sa konalo v Zálesí pri povodí Malého
Dunaja a bolo zamerané na protipovodňovú problematiku. Bolo rozdelené na tri časti: teóriu, praktickú
ukážku stavania protipovodňových
stien a následne plavba v záchranárskom člne. Tohto cvičenia sa zúčastnili piati naši členovia .
Každoročne hodnotíme našu činnosť na výročnej členskej schôdzi,
ktorej sa zúčastnili členovia našej organizácie a pozvaní hostia: starosta
obce p. A. Koiš, delegát ÚzV Pezinsko-Seneckého p. J. Bordáč, riaditeľ
HzaZ v Pezinku Ing. Moťovský ako
i naši sponzori.
Úvod tejto schôdze oživili naši
najmladší hasiči, ktorí nám pripravili kultúrny program pod vedením
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Na Deň hasičov pri soche sv. Floriána

Okresné kolo súťaže

Poďakovanie sponzorom

4. máj je už tradične dňom hasičov. Zišli sme sa v Kostole sv. Jána
na svätej omši, ktorá bola venovaná
všetkým hasičom. Položili sme veniec
k soche sv. Floriána, zapálili sviečky
a tak si uctili tento sviatok a pamiatku všetkých zosnulých hasičov.
Stalo sa už tradíciou, že každý rok
chodíme na návštevu materskej školy. Prišli sme tam našim hasičským
autom IVECOM. Najskôr sme im
urobili prednášku o hasičoch, nebezpečnosti ohňa a ako sa treba správať
v krízových situáciách. Po prednáške
sme im vyhlásili požiarny poplach
a kontrolovali sme ich ako vedia
rýchle, ale disciplinovane opustiť
priestory škôlky.
Počasie nám prialo a vonku sme im
pripravili prekážkovú dráhu s hasičskými prekážkami a nakoniec si každé dieťa zastriekalo z ozajstnej hasičskej hadice. Odovzdali sme im darčeky k MDD a oni nám zas podarovali
kresbičky, ktorá nám nakreslili.

Všetkým deťom v našej obci bola
dňa 31. mája usporiadaná oslava
MDD na tréningovom ihrisku na Sigotke. Každá spoločenská organizácia
si pre deti pripravila stanovisko, na

ktorom deti mohli niečo urobiť. Na
našom stanovisku to bolo hasičská
prekážková dráha. Na záver sme pre
všetky deti nastriekali penu do ktorej
mohli vbehnúť a vyšantiť sa tam.

Život okolo nás

Na návšteve v materskej škole

Sezóna súťaží pre dospelých začala
nočnou súťažou 31. mája vo Veľkých
Úľanoch. Postupne sa družstvá mužov a žien zúčastňujú pohárových súťaží v Blatnom, Topoľčiankach, Veľkej Pake, Šenkviciach, Pate a ďalších
lokalitách. Konalo sa aj územné kolo,
ktoré bolo v Zálesí a tam naši muži
obsadili tretie miesto.
Na pozvanie DHZ Blatné sme sa
zúčastnili osláv 90. výročia založenia
ich zboru. Reprezentovali sme tam
náš zbor v sprievode po obci aj hasičským auto Ivecom.
Pre našich najmladších sme zorganizovali návštevu Aquathermálu v Senci. Bola to pre nich odmena za reprezentáciu nášho DHZ na súťažiach.
Záverom by sme chceli poďakovať
firme Benzinol, p. Čepelovi za jeho
pomoc pri oprave našej súťažnej
striekačky.
Ďakujeme a veľmi si ceníme pomoc
aj ostatných sponzorov, ktorí nás
podporujú.
Viera Gašparová

DEŇ DETÍ S FÉNIXOM
Detská organizácia Fénix v Kráľovej pri Senci zorganizovala pre deti z našej obce
oslavu Dňa detí. V spolupráci s miestnymi spoločenskými organizáciami boli
pripravené rôzne súťaže na jednotlivých stanovištiach, v ktorých deti preukázali
svoju šikovnosť. Malí oslávenci plnili úlohy v speve, kreslení, preskakovaní
prekážok, strieľaní gólov, poznávali zvieratká, pomáhali hasičom rozťahovať
hadice, či sa niečo priučili o prvej pomoci. Na záver pekného dopoludnia sa
povozili na kolotoči a vyšantili na „penovej párty“. Poďakovanie za vydarenú
akciu patrí všetkým zúčastneným členom Dobrovoľného hasičského zboru,
Červeného kríža, Poľovníckeho združenia, Jednoty dôchodcov a Miestneho
športového klubu. Za sponzorské príspevky v podobe občerstvenia a darčekov
pre deti ďakujeme manželom Kašubovým, Ternenyovým, firme Stanislav a syn,
p. Dušanovi Šebokovi a Jánovi Konečnému.
Darina Deáková, predseda DO Fénix Kráľová pri Senci
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Deň otvorených dverí
a slávnosť v komunite Cenacolo
V sobotu 10.mája 2014 bola v slovenskom Dome sv. Cyrila a Metoda komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci
veľká slávnosť. Počas slávnostnej svätej omše, ktorá sa
konala v novovybudovanej kaplnke zasvätenej Dobrému Pastierovi, bola táto kaplnka posvätená a bol v nej
konsekrovaný oltár. Svätú omšu celebroval bratislavský
arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý
vykonal obrad posvätenia kaplnky a konsekráciu oltára.
V oltári sú uložené relikvie blahoslavenej Matky Terezy
z Kalkaty a blahoslavenej Zdenky Schellingovej.
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Komunita Cenacolo je talianska katolícka komunita,
ktorá sa venuje mladým i starším ľuďom trpiacim závislosťami, ale aj mladým, ktorí nevedia nájsť zmysel svojho
života. Táto komunita si hovorí „škola života“. Vznikla
v roku 1983 v talianskom meste Saluzzo – ako Božie dielo, ktoré Pán uskutočnil cez sr. Elvíru. Následne sa rozšírila do viacerých štátov Európy, severnej a južnej Ameriky ako aj Afriky. V roku 2007 vznikol dom komunity aj
na Slovensku, nakoľko už viac ako 10 rokov mladí slovenskí trpiaci využívali iné domy, komunity v rôznych štátoch Európy. ( viac informácií je možné získať na stránke
www.cenacolo.sk )
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Na slávnosti boli prítomní viacerí kňazi z rôznych
častí Slovenska a Čiech, ktorí spolupracujú s komunitou.
Materský dom komunity Cenacolo, ktorý je v Salluze (Ta-

liansko) zastupoval don Ivan Filipovič, jeden zo šiestich
komunitných kňazov, ktorí pred štúdiom teológie absolvovali pobyt v komunite. Okrem nich sa na slávnosti zúčastnili aj hostia z viacerých domov komunity v Rakúsku,
Chorvátsku, Taliansku, rehoľné sestry viacerých reholí,
pôsobiacich na Slovensku a ktoré s Domom spolupracujú.
Najväčším sviatkom bola táto slávnosť pre mladých,
ktorí sú teraz členmi slovenského domu a mladých, ktorí
už komunitu absolvovali. Posvätenie dôstojného stánku
pre Boha je vlastne potvrdením plnohodnotnosti Cenacolského domu. Najväčšie zastúpenie v laviciach kaplnky i pripravených laviciach pri kaplnke na trávniku mali
ale rodičia, manželky a súrodenci mladých cenakolistov,
priatelia ako aj podporovatelia komunity na Slovensku a
v Čechách. Svojou účasťou sa tak chceli poďakovať Pánu
Bohu i komunite Cenacolo za slovenský Dom sv.Cyrila
a Metoda.
Tejto slávnosti prialo aj nádherné slnečné počasie – čo
sa odzrkadlilo aj na množstve návštevníkov, ktorých sa
zišlo viac ako 500. Počas návštevy Domu si mohli pozrieť
aj priestory a blízke okolie, ktoré si svojpomocne obyvatelia komunity vybudovali a zveľadili.
Ing. Katarína Smiešková

Život okolo nás

Keď anjel v tebe spieva
li Paul Rintelen (clarina), Markus
Bauer (clarina), Samuel Škoviera (tympany), Jana Dzurňáková
(organ, čembalo), Peter Zelenka
(husle), Viola Kordošová (violončelo, zbormajsterka), Adam
Szendrei (husle), Jonas Carlsson
(violone), Tomáš Kardoš (dirigent,
umelecký vedúci) a Matúš Šimko (tenor). V rámci hudobného
programu zazneli skladby Antona
Zimmermanna (1741-1781) Johana Sebastiana Bacha (1685-1750)
a Leopolda Dettelbacha (17391818).
Ďalšími kultúrnymi hosťami
podujatia boli Hilda Michalíková
a Teodor Križka, ktorí predniesli
verše a slová na počesť nášho veľkého básnika Svetloslava Veigla.
Obaja nielen dobre poznajú jeho

poéziu, ale sa s ním osobne aj neraz stretávali. Hilda Michalíková je historicky prvou slovenskou televíznou hlásateľkou a v súčasnosti pripravuje a moderuje rozhlasovú
reláciu Literárna kaviareň. Teodor Križka je významný
slovenský spisovateľ, prekladateľ a novinár. Vydal množstvo básnických zbierok a od roku 1998 vydáva a rediguje
časopis Kultúra, na stránkach ktorého neraz publikoval
svoje verše a úvahy aj páter Svetloslav Veigl. Obaja prispeli svojím prednesom k neopísateľnému zážitku a patrí im
úprimná vďaka za ich účasť na kultúrnom programe.
Každý, kto sa koncertnej a poetickej slávnosti Keď anjel v tebe spieva zúčastnil, si odniesol nádhernú spomienku na barda slovenskej poézie a kňaza Svetloslava Veigla
a pocit kvalitne predvedeného umenia, ktoré znesie kritéria najvyššej kvality. Veríme, že toto podujatie sa stalo už
neodmysliteľnou súčasťou nášho kultúrneho kalendára a
bude mať z roka na rok stále viac a viac priaznivcov.
M. Daniš
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Už po štvrtý krát sa v polovici februára koná pod organizačnou taktovkou speváckeho zboru Nebeská rosa
v spolupráci s občianskym združením DARE spomienkové popoludnie na pátra Svetloslava Veigla, kňaza, reholníka, pedagóga a básnika. Festival slova a hudby pod názvom Keď anjel v tebe spieva je venovaný jeho dielu a duchovnému odkazu. Tohto roku by sa bol dožil veku 99
rokov. Na budúci rok si pripomenieme storočnicu a obec
pri tejto príležitosti uvažuje o otvorení pamätnej izby
Svetloslava Veigla v Kostole sv. Jána Krstiteľa a umiestnení pamätnej tabule na budove farského úradu. Toto podujatie sa už tradične stalo vyjadrením úcty k kňazskej
i básnickej činnosti S. Veigla a zároveň príležitosťou sa
pomodliť za zosnulého kňaza. Tohtoročné podujatie sa
konalo 16. februára. V rámci programu vystúpil chrámový zbor Nebeská rosa pod vedením Martina Kardoša.
Ďalším hudobným telesom, ktoré sa podieľalo na výnimočnom umeleckom zážitku bol súbor Cuore Barocco,
ktorý je nám už dobre známy aj z vlaňajšieho programu.
V rámci tohto hudobného zoskupenia tento rok vystúpi-
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Život okolo nás

Prezidentská a europoslanecká
volebná jar 2014
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Po novembrových voľbách do VÚC nás túto jar
čakali ďalšie voľby, a to voľby prezidenta SR (15.
a 29. 3. 2014) a poslancov do Európskeho parlamentu (24. 5. 2014). Prezidentské voľby samozrejme zaznamenali omnoho aktívnejšiu kampaň
a následne aj účasť voličov na voľbách.
Eurovoľby stále u nás ostávajú len málo sledovanou a pre našich občanov takmer nezaujímavou
udalosťou, čo sa odráža aj na volebnej účasti, ktorá
nepresiahla ani tento rok 20% hranicu.
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Na prezidentskej volebnej kandidátke bolo 14
ašpirantov na prezidenta SR. V našej obci sa mohlo
prvého kola volieb 15. 3. zúčastniť 1465 oprávnených voličov zapísaných do zoznamu. Voličom
bolo vydaných 740 obálok, platný hlas odovzdalo
736 voličov.
Do druhého kola volieb postúpili dvaja kandidáti Robert Fico a Andrej Kiska a títo kandidáti
získali najviac hlasov aj v našej obci. A. Kiska 215
a R.Fico 161. Ďalších kandidáti v našej obci uspeli nasledovne: Radoslav Procházka 154 hlasov,
Milan Kňažko 149, Pavol Hrušovský 17, Helena
Mezenská 13, Ján Jurišta 7, Gyula Bárdos 6, Jozef Behýl 5, Viliam Fischer 4, Milan Melník 4, Ján
Čarnogurský 1. V druhom kole prezidentských
volieb 29. 3. sa mohlo volieb zúčastniť 1486 voličov z ktorých k urne prišlo 904 voličov a platne
odovzdaných hlasov bolo nakoniec 889. Hlasovanie skončilo pomerom hlasov A. Kiska 595 a Robert Fico 294. Celé voľby sa konali pod dohľadom
a vedením okrskovej volebnej komisie v zložení
predseda: Viera Gašparová, podpredseda Ondrej
Švihran a členovia Mgr. Jarmila Čaputová, Iveta

Gašparová, Lenka Križková, Katarína Moravčíková, Jana Križková (zapisovateľka).
Voľby do Európskeho parlamentu dňa 24. 5. sa
konali na princípe voľby politickej strany v rámci
ktorej mohla strana nasadiť 13 člennú kandidátku. Volič mohol okrem voľby jednej z politických
strán udeliť v rámci jej kandidátky aj preferenčné
hlasy jednotlivým kandidátom. Z oprávnených
voličov v našej obci využilo právo voliť iba 193
voličov. Najviac hlasov získala strana SMER – sociálna demokracia – 51. Ďalej sa umiestnili strany
v poradí SAS – 29, Obyčajní ľudia – 21, NOVA –
16, SDKÚ-DS – 15, KDH – 13, SNS – 10, MOST-HÍD – 7, KSS – 5.
Na jeseň nás čakajú pre obec najdôležitejšie
voľby, voliť budeme starostu obce a obecné zastupiteľstvo v počte deväť poslancov. Veríme, že naši
občania využijú volebné právo a prídu si zodpovedne zvoliť svoje nové vedenie, od ktorého bude
v mnohom závisieť jej súčasnosť, ale aj budúcnosť.
M. Daniš

Kráľovský futbal ukázal svoju silu
Šport

Mgr. Vladimír Bertók, tréner „A“ mužstva

TABUĽKY VÝSLEDKOV
Muži A
T

a

b

Por. Družstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

u
Z

FK Inter Bratislava
FC Rohožník
ŠK Svätý Jur
MŠK Kráľová pri
Senci
TJ Rovinka
OŠK Slovenský Grob
ŠK Lozorno, FO
ŠK Bernolákovo
FK Slovan
Ivanka pri Dunaji
FK Stupava
FK Slovan Most pri
Bratislave
ŠK Báhoň
ŠK Plavecký Štvrtok
- OFK Vysoká pri
Morave
FC Ružinov
Bratislava
SDM Domino
Bratislava
FK Karpaty Limbach
ŠKP INTER
Dúbravka Bratislava

V

ľ
R

P

k
Skóre

a

Body +/-

32
32
32

21
20
19

9
7
7

2
5
6

83 : 24
71 : 30
72 : 38

72
67
64

24
19
16

32

17

6

9

50 : 25

57

9

32
32
32
32

17
15
13
11

5
6
7
11

10
11
12
10

55 : 38
56
48 : 47 51(-3)
41 : 36
46
48 : 47
44

8
3
-2
-4

32

11

10

11

50 : 56

43

-5

32

11

8

13

38 : 40

41

-7

32

11

7

14

46 : 55

40

-8

32

11

7

14

41 : 45

40

-8

32

12

3

17

52 : 72

39

-9

32

7

11

14

29 : 40

32

-16

32

8

7

17

37 : 51 31(-3)

-17

32

7

5

20

29 : 64

26

-22

32

2

2

28

16 : 98

8

-40

Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra

Muži B
T

a

b

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

TJ Dubová
TJ Hrubý Šúr
Grinavský futbalový
klub - 1923
ŠKO Miloslavov
MŠK Kráľová pri Senci B
FC Slovan Častá
FC Slovan Modra
ŠK Svätý Jur B
OŠK Slovenský Grob B
TJ Družstevník Doľany
ŠK Nová Dedinka
ŠK Kaplna
FK Družstevník Blatné
TJ Slovan Vištuk
OŠK Chorvátsky Grob
ŠK Čataj - FK

u

ľ
P

k
Skóre

a

Z

V

R

Body +/-

30
30

21
18

5
3

4
9

112 : 37
115 : 79

68
57

23
12

30

18

3

9

59 : 42

57
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30
30
30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
29

16
15
14
14
13
14
11
10
10
9
8
8
3

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

10
10
9
10
11
13
15
14
15
14
16
20
23

65 : 39
82 : 71
74 : 63
68 : 57
67 : 50
65 : 81
44 : 69
56 : 58
52 : 77
40 : 52
49 : 69
50 : 81
26 : 99

52
50
49
47
45
45
37
36
35
34
30
26
12

7
5
4
5
0
0
-8
-9
-10
-11
-15
-19
-33
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Jarná časť súťažného ročníka 2013/2014 dopadla
nad očakávanie. Cieľom bol postup do reorganizovanej 3. ligy. MŠK Kráľová pri Senci ešte vo svojej
histórii takúto vysokú súťaž nehrala. Poďakovanie
patrí všetkým, ktorí prispeli k tomuto fantastickému
úspechu. Vedeniu MŠK na čele s prezidentom JUDr.
Dušanom Šebokom, realizačnému tímu, trénerom,
hráčom, sponzorom a fanúšikom.
„A“ mužstvo mužov skončilo na výbornom 4.
mieste a potvrdilo, že oprávnene patrí k špičke súťaže od sezóny 2014/2015 sa bude v Kráľovej hrať 3.
liga.
Realizačný tím mužstva tvorili tréneri – Mgr. V.
Bertók a L. Tóth. Vedúcim mužstva je Cs. Huszár,
zdravotník a masér M. Čaputa. Hráčska zostava bola
nasledovná : Kunyi Š., Ľach L., Gábriš Cs. ,Vigoda P.,
Bočko M., Dinis A., Tušš V., Petrovič G., Blahutiak
J., Kulaš J., Futo P., Ruman B., Matúška R., Huszár T.,
Noga Ľ., Hoška M., Čambal M., Kováč F.
„B“ mužstvo mužov hralo v 5. lige. Od začiatku
súťaže patrilo medzi popredné mužstvá. V konečnej
tabuľke skončili na 5. mieste. Trénerom P. Ternénymu a O. Szurmákovi sa podarilo skĺbiť dobrý kolektív a výsledkom je výborné umiestnenie.
Mužstvo staršieho dorastu vyhralo svoju súťaž
a postúpili do 3. ligy. Je to obrovský úspech nášho
mládežníckeho futbalu. Poďakovanie patrí celému
realizačnému tímu na čele s trénerom I. Gábrišom,
všetkým hráčom a vedeniu MŠK.
Žiaci sa postupne dostávali do tempa a výsledkom bola výborná 3. priečka. Trénerovi A. Matúšovi sa v spolupráci s rodičmi podarilo skonsolidovať
mužstvo a úspešne reprezentovať klub.
Veľkú radosť nám robia aj prípravky. Behom troch
rokov mravenčej práce sa podarilo osloviť a doslova sfanatizovať pre futbal asi 50 chlapcov a dievčat.
Vytvorili sa 3 mužstvá.
Prípravka „A“ – tréneri: Slávik M., Lukáč M.
Prípravka „B“ – tréneri: Tušš V., Ternéni R.
Predprípravka – tréner: Ternéni P.
V súťažnom ročníku 2014/2015 pribudne aj mužstvo mladších žiakov.
MŠK Kráľová pri Senci sa stane po ŠK Senec oddielom s najväčším počtom mužstiev v okrese Senec
a bude mať 9 mužstiev, čo predstavuje počet aktívnych hráčov cca 170.
Poďakovanie patrí aj starostovi p. Koišovi a obecnému zastupiteľstvu za veľkú podporu futbalu, sponzorom, fanúšikom a všetkým, ktorí podporujú tento
krásny šport.

Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra

15

Šport

dorast
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Družstvo
MŠK Kráľová pri Senci
ŠK Šenkvice
FC Slovan Modra
ŠK Igram
OŠK Slovenský Grob
OFK Dunajská Lužná B
FC Družstevník Budmerice
CFK Pezinok - Cajla
TJ Slovan Viničné

Z
16
16
16
15
16
16
16
16
15

V
13
10
8
8
8
6
5
2
0

R
1
2
3
3
1
2
3
6
1

P
2
4
5
4
7
8
8
8
14

Skóre
55 : 16
34 : 15
39 : 19
32 : 16
34 : 23
32 : 38
30 : 29
15 : 35
10 : 90

Body
40
32
27
27
25
20
18
12
1

+/16
8
3
6
1
-4
-6
-12
-23

10

FC Slovan
Častá (odstúpené)

0

0

0

0

0:0

Z

V

R

P

Skóre

Body +/-

15

15 0

0

150 : 3

45

24

15
15
15
15

11
9
3
3

0
1
1
1

4
5
11
11

77 : 26
75 : 40
18 : 105
20 : 70

33
28
10
10

9
10
-14
-14

15

2

1

12

18 : 114 7

-17

0

0

0

0

0:0

0

TJ Hrubý Šúr (odstúpené) 0

0

0

0

0:0

žiaci
Por. Družstvo
FK Šamorín 1
Hamuliakovo
2
ŠK Tomášov
3
MŠK Kráľová pri Senci
4
ŠK Igram
5
TJ Malinovo
FK Slovan Most pri
6
Bratislave
OŠK Chorvátsky
7
Grob (odstúpené)
8

0

prípravkaTabuľka
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Družstvo
ŠK Bernolákovo
SFC Kalinkovo
TJ Malinovo
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
MŠK Kráľová pri Senci A
ŠK Nová Dedinka
TJ Rovinka
FK Slovan Most pri
Bratislave
OŠK Chorvátsky Grob
ŠK Čataj - FK
ŠKO Miloslavov
MŠK Kráľová pri Senci B
ŠK SFM Senec B

Z
24
24
24
24
24
24
24

V
23
16
16
15
15
15
14

R
1
5
2
2
2
1
4

24

10 3

11 80 : 73

33

-3

24
24
24
24
24

8
5
3
2
1

14
17
19
22
23

26
17
11
6
3

-10
-19
-25
-30
-33

2
2
2
0
0

P
0
3
6
7
7
8
6

Skóre
Body
264 : 24 70
176 : 37 53
147 : 42 50
121 : 53 47
112 : 64 47
118 : 56 46
118 : 55 46

55 : 133
22 : 133
37 : 179
22 : 223
15 : 215
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+/34
17
14
11
11
10
10

Turnaj
prípraviek
o Kráľovský
pohár
V našej obci rastie záujem o futbal najmä medzi
najmladšími. Behom troch rokov sa rozšírili rady
hráčov v prípravkách na 50 ( chlapci aj dievčatá)
a MŠK dnes registruje už tri detské mužstvá
prípraviek. Prípravka „A“ – tréneri: Slávik M., Lukáč
M.; Prípravka „B“ – tréneri: Tušš V., Ternéni R. a
predprípravka – tréner: Ternéni P.. Za mužstvami
stoja doslova hneď za postrannou čiarou zanietení
rodičia, ktorí venujú futbalu prostredníctvom
svojich detí veľkú kopu energie a nemalé prostriedky.
Vedenie klubu, podporované rodičmi malých
futbalistov sa rozhodlo tento rok usporiadať prvý
ročník turnaja prípraviek, ktorého sa zúčastnilo 10
mužstiev. Podujatie bolo výborne zorganizované
a malo veľkú hráčsku, ako aj divácku kulisu.
Mužstvá hrali v dvoch skupinách po 5 mužstiev.
Kráľovú pri Senci reprezentovali dve mužstvá.
Víťazi oboch skupín sa stretli vo finále a následne
druhý v skupine hrali o tretie miesto, tretí v skupine
o piate miesto. Bojovalo sa aj o siedme a deviate
miesto a tak si mužstvá zahrali dochuti každé až 5
zápasov. Vo finále nakoniec zvíťazila Nová Dedinka
nad Chorvátskym Gróbom 1:0. Veríme že tento
úspešný projekt turnajov pre najmladšie futbalové
nádeje bude naďalej pokračovať. Športu a pohybu
nie je nikdy dosť a zvlášť pre naše deti.

Poďakovanie patrí organizátorom, trénerom,
hráčom a samozrejme rodičom.
-md-

Tentokrát sme z finančného výnosu zaplatili 300
€ za vodoinštalatérske práce pri prerábke novej šatne
pre rozhodcov a ako aj iné organizácie sme pomohli
ZŠ Kráľová pri Senci, t.j. zakúpili sme športové potreby
v sume 300 €.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým sponzorom:
DH LANDSCAPE Invest s.r.o.; Pavel Vigoda; Deáková
Lenka; TOMDUS s.r.o.; K-BUS p.Alžbeta Korbeličová;
Potraviny PACKA; Milan Róka; MADATEX s.r.o.; ŠK
SFM Senec; ELSD s.r.o.; JENPEX s.r.o.; Stavebniny FIF;
Koiš Alojz – starosta; FORCH s.r.o.; rod. Frčová; Čepel
Martin; Trvalky Skalský; ANDORA bufet; Sklenárstvo
– Sedlárik Jozef; Letisko Kráľová pri Senci; Milan Mačai; ATYP-STAV, Ján Izsák; Austria Beton Werk s.r.o.;
FIT restaurant; Michal Čapla; CAD EXPERT s.r. o. ;
rod.Farkašová; Martinko Rusnák; Pneuservis JAVOR s.
r. o.; TYREX spol. s r.o.; Bobrík Marián st.; TOP GRASS
s.r.o.; Moško Marek; Keszocze Imrich; Pavián Záhradník; Marián Guldan; LINDAB s. r. o.; BELLA BIANCA;
Galovičová; Pekáreň Stanislav s. r. o.; Dadová Mária;
Herič Alexander – autodoprava; Daniš Miroslav; Pneuservis; LEVANDUĽA - Ivan Petrík; r.Togelová; Občerstvenie EVA; A-DEKA; P.D. Kráľová pri Senci; DEKRA
therm; Chrapaňová Alena; BALITO s.r.o.; Hostinec
u Petra; Pekáreň ALICA; MS spol. s r.o.; SOMM – Kubovčák Martin; Plynoservis Jozef Malík; AGROMAČAJ
s.r.o.; Michal Kubík; Adriana Dudášová MIBO; Révay
Jozef; Zámočníctvo Koiš Miroslav; Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.; Fitnes klub AWK Kráľová pri
Senci a iní.
Už teraz rozmýšľame, čím Vás prekvapíme na štvrtom ročníku, ktorý sa uskutoční dňa 17. 1. 2015 v sále
Elektrovodu v Senci, po prvýkrát so živou hudbou.
Tešíme sa na Vašu účasť. Za kolektív „Starých pánov“
Kráľová pri Senci
Marián Bobrík ml.
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Aj napriek tomu, že tento rok obecný klub prechodne
slúži na účely predškolskej dochádzky detí, nechceli
sme vynechať tretí ročník tanečnej zábavy, organizovanej „starými pánmi“ pod hlavičkou MŠK Kráľová pri
Senci a ako sa povie futbalovou terminológiou, išli sme
na „ hosťovanie „do kultúrneho domu v Hurbanovej
Vsi, kde v spolupráci so starostom p. Ing. Petrákom
CSc. a p. Pospíšilovou sme 18. 1. 2014 o 19.00 hod.
mohli otvoriť ďalší ročník tanečnej zábavy pre funkcionárov, hráčov a priateľov športu s partnerkami.
Myslím si, že cesta kvality na úkor kvantity sa ukázala ako správna a bez vyvesenia jediného plagátu sme
vypredali kapacitu sály, t. j. zúčastnených bolo 156
osôb. Zachovali sme vytýčenú cestu a zvyky a vsadili
sme na osvedčený personál. Kto sa už zúčastnil predošlých ročníkov vie, že každá žena pri vstupe je osobitne
privítaná ružou, na stoloch čaká každého milá pozornosť, k dvom večerám sa podávajú pagáčiky a štrúdle.
Futbalové zábavy majú vždy tomboly dve. Prvú na tombolové lístky, zakúpené v sále, druhú na zakúpené vstupenky. Televízor – cena zo vstupeniek – opäť putovala
do Senca, kde sa z nej môže tešiť p. Blahutiak Andrej,
náš IT manager a fotograf MŠK Kráľová pri Senci. Do
tanca hral osvedčený DJ KIKO, varili slečna Marcela
Guldanová so sestrou p. Monikou Hubíkovou. V bufete
boli p. Marián a Martin Čaputovci a o obsluhu sa starali
slečny Bobríková Daniela, Deáková Lenka, Horváthová
Diana,Vrbovská Kvetoslava a Szabová Kitty.
Na úvod zábavy dávame vždy možnosť ukázať umenie mladým talentom z oblasti umenia. Tento krát to
boli mladší a starší žiaci tanečného krúžku pri ľudovej
škole umenia v Senci. Po prvom kole, kde sa na parkete
opäť stretli p. JUDr. Šebok Dušan (súčasný prezident
MŠK) a p. Klúčar František (predchádzajúci a dlhoročný prezident MŠK)s manželkami sa rozprúdila vynikajúca zábava.
Zábavu organizujeme aj preto, aby sme pomohli
MŠK a aj ZŠ v Kráľovej pri Senci.

Šport

Starí páni sa opäť zabávali
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I. ročník
Kráľovského behu
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Je dobré, že naši rodáci nezabúdajú na svoju obec
a keď môžu, prispejú k jeho zviditeľneniu v širšom okolí,
poprípade po celom Slovensku, i za jeho hranicami. K takýmto podujatiam určite patrí aj 1. ročník Kráľovského
behu, ktorý sa dostal do okruhu podobných bežeckých
podujatí, organizovaných na Slovensku, ale aj v Českej
republike. Jedným z organizátorov bol aj náš rodák, pán
Radoslav Bobrík a jeho priatelia, ktorí stoja za celým týmto športovým podujatím v spolupráci s obcou a menovite
najmä p. starostom obce, A.Koišom.
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AKO HOSPODÁRILA
OBEC V ROKU 2013
Zo zákona, ale aj podľa prioritných zásad dobrého hospodára je správne zamyslieť sa nad tým, čo v uplynulom hodnotiacom období urobil dobre, čo podcenil, alebo kde urobil
chyby pri nakladaní s financiami a majetkom .
Tak to platí aj o vynakladaní verejných financií, ktoré sú
majetkom nás občanov a ktoré sme zverili vedeniu obce.
Pozrime sa ako sa obec vysporiadala s touto úlohou v roku
2013.
Príjmy v skutočnosti prevýšili výdavky o 19,6 tis.€ t.j.
o 2,2%, čo je v dnešných, stále ešte krízových, resp. pokrízových časoch pozitívne konštatovanie. Ich základom sú dane

Kráľovský beh na 10 a 5 km sa uskutočnil 5. 7. 2014.
Účasť na tomto podujatí bola mimoriadne vysoká, okolo
150 súťažiacich. Mimo našich občanov (detí, žien a mužov) sa ho zúčastnili pretekári z rôznych častí Slovenska.
Súťažilo sa vo viacerých vekových kategóriách. Jeden
bežecký okruh, ktorý využíval najmä cyklotrasu popri
Čiernej vode mal 2510 metrov a tak muži bežali štyri
a ženy dva okruhy. Registrácia, občerstvenie a vyhlásenie
výsledkov sa uskutočnilo v areáli futbalového ihriska na
Sigotke. Štart aj cieľ behu sa nachádzal pri moste na Sigotku. Mužskú kategóriu na 10 km do 39 rokov vyhral a absolútnym víťazom sa stal v čase 35 minút 9 sekúnd René
Valent s BEHAME. sk a absolútnou víťazkou ženskej kategórie na 5 km sa stala Romana Komárňanská z klubu
BMSC v čase 19 minút 48 sekúnd.
Podujatie malo výbornú atmosféru a organizáciu
a poskytlo našim spoluobčanom nielen možnosť športového vyžitia, ale určite prispelo k ďalšiemu zviditeľneniu
našej obce a pestovaniu jeho dobrého mena.
-mda dotácie. Najväčší podiel z daní tvoria podielové dane poskytnuté štátom 74,6%. Sú limitované počtom obyvateľov s trvalým pobytom/cca 220€ na 1 občana/. Preto je správne, aby
občan ktorému obec poskytuje služby bol prihlásený na trvalý
pobyt, ako to obec od občanov požaduje. Miestne dane a poplatky tvoria len štvrtinu príjmu z daní. Celkove dane tvoria
viac ako polovicu príjmov. Ďalšiu skupinu tvoria dotácie od
štátu a to viac ako jednu tretinu, z čoho väčšia časť putuje na
financovanie základnej školy. Ďalšie príjmy tvoria poplatky najviac za komunálny odpad 42,8%, ktoré obec odvádza firme, zabezpečujúcej odvoz odpadu.
Ide teda o vyrovnané hospodárenie. Ďalej je to prenájom
nehnuteľností, čo tvorí 21,8%.
Výdavky predstavujú najmä financovanie základnej školy.
Tie dosiahli 42,8% a dotácie boli prekročené o cca 7 tis.€.
Náklady na materskú školu tvorili cca 15%, čo znamená,
že na jedno dieťa prispieva štát 1645 € a rodičia hradia 143 €.

Jána Nepomuckého 27,4%, na čo boli poskytnuté prostriedky
z nadácie Slovenského plynárenského priemyslu a Ministerstva kultúry SR.
Môžeme teda konštatovať, že zásada dobrého a zdravého
hospodárenia s finančnými prostriedkami v hodnotenom
roku bola rešpektovaná a dodržaná.
Záverečný účet za rok 2013 odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť bez výhrad hlavná kontrolórka obce. Taktiež
nezávislý audítor konštatoval, že výsledky hospodárenia obce
a peňažné toky boli v súlade so zákonom o účtovníctve a neboli zistené skutočnosti, ktoré by spochybňovali výsledky rozpočtového hospodárenia.
Ing. Tibor Filipovič

Informatórium

Aj tieto výdavky sú hradené z podielových daní a čiastočne
z obce. Preto je správne, ak sa zachováva zásada prijímať do
materskej školy deti, ktorých rodičia aj dieťa majú trvalý pobyt v našej obci.
Celkové náklady na chod obce predstavujú takmer jednu
pätinu z výdavkov, ktoré neboli prekročené. Výdavky na opatrovateľskú službu tvorili 4 % a na Miestny športový klub bolo
vynaložených 14.400 € t.j. 1,6 % z celkových výdavkov pre 7
mužstiev od najmladších „pusiniek“ až po dospelých. Táto
investícia do rozvoja športu v obci pre budúcu generáciu sa
určite oplatí. Vyrovnané hospodárenie sa dosiahlo aj na úseku
komunálneho odpadu a zdravotného strediska.
Kapitálový rozpočet pokrýval výdavky na prístavbu Materskej školy- štvrtá trieda- 57% a na reštaurovanie sochy sv.

Zo zasadnutí
Obecného zastupiteľstva

Zo zasadnutia stavebnej komisie
vybudovanie „Recyklačného strediska stavebnej sute“ na par.
č. 1639/3 kat. územie Kráľová pri Senci o ktoré požiadal Pavol
Hoferica. Následne schválili poslanci zámer zámeny pozemkov
č. 241/8 vo vlastníctve obce o výmere 270 m 2 a par. č. 241/200
o výmere 282 m2 vo vlastníctve Štefana Klučku a uznesením
246 umiestnenie Reklamno - informačných zariadení popri
ceste Senec – Nitra, v súlade so stanoviskom Krajského riaditeľstva PZ Bratislava. Následne uznesením 247 schválili odpustenie poplatku za komunálny odpad pre Jozefa Deáka, bytom
Bratislava zo zdravotných dôvodov. Menovaný sa v obci vôbec
nezdržuje. Uznesením 248 OZ schválilo zámer odpredať pre
Ing. Moniku Čaputovú, bytom Kráľová pri Senci 585, par. č.
562/52 kat. územie Krmeš o výmere 112 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa a schválili zámer odpredať par. č. 562/51
o výmere 236 m2 pre Milana Galoviča, Kráľová pri Senci z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zároveň schválili zámer zámeny pozemku par. č. 3/19 vo vlastníctve obce za par. č. 3/16,
kat. územie Kráľová pri Senci, vo vlastníctve Spoločenstva bytov Kráľová pri Senci 179. Uznesením 251 OZ schválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na prevod miestnej komunikácie vybudovanej na par. č. 1581/17 a 1581/22 kat. územie Kráľová pri Senci na obec za podmienky, že bude postavených 80 %
rod. domov v tejto lokalite. Investorom je Zdenka Mazáčková,
bytom Kráľová pri Senci 142. Uznesením 252 schválili poslanci
prijatie úveru na základe záväznej ponuky úverového financovania VUB banky, na projekt „Prístavba materskej školy“, typ
úveru : investičný, výška úveru 150 000 €. Splatnosť úveru je 5
rokov, formou lineárneho splácania.
Následne OZ schválilo podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Ministerstva financií SR vo
výške 13 500,- € na opravu strechy Obecného úradu v Kráľovej
pri Senci. OZ uznesením 258 zobralo na vedomie plán kon-
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Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci v prvom polroku
2014 malo štyri riadne zasadnutia.
19. riadne zasadnutie sa konalo dňa 6.februára 2014. OZ
zobralo na vedomie informáciu predsedu komisie pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a životné prostredie pri OZ
o výsledku rokovaní a informáciu o výsledku inventarizácie
majetku obce Kráľová pri Senci za rok 2013. Zároveň zobralo
na vedomie informáciu o ukončení verejného obstarávania na
zhotoviteľa diela „Prístavba Materskej školy“. Stavbu bude realizovať firma Uniprastav s.r.o. Čereňany s ktorou bola uzatvorená Zmluva o dielo dňa 15.1.2014. Zmluvná cena za zhotovenie
diela je 185 906,60 Eur vrátane DPH. Uznesením 233 schválilo
podanie žiadosti o úver na financovanie diela „Prístavba Materskej školy“ vo výške 150 000,- Eur od VÚB a.s. Bratislava.
Následne OZ zobralo na vedomie informáciu o schválenom
nenávratnom finančnom príspevku na III. etapu cyklotrasy
Ministerstvom pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR
rozhodnutím zo dňa 17.12.2013. Schválilo celkové oprávnené
výdavky projektu vo výške 264 210,41 Eur . Z toho ministerstvo
určilo výšku nenávratnej finančného finančného príspevku vo
výške 250 999,89 Eur a obec prispeje finančnými prostriedkami
vo výške 13 210,- Eur. Členmi komisie na výber obstarávateľa
a pre vyhodnotenie verejného obstarávania na zhotoviteľa diela cyklotrasa III. etapa boli schválení Ing. Katarína Smiešková,
Beata Podolská, JUDr. Dušan Šebok, MVDr. Jozef Kašuba a
Peter Guldan. Uznesením 236 OZ schválilo Plán Kultúrno spoločenských a športových podujatí obce Kráľová pri Senci
v roku 2014. Zároveň poslanci zobrali na vedomie Harmonogram zabezpečenia volieb prezidenta SR, ktoré sa budú konať
dňa 15.3.2014. Uznesením č. 238 OZ schválilo uzavretie Dodatku k zmluve ZSE, ktoré ponúkajú odber elektriny zo zľavou
10%, pri čom zmluva musí platiť 12 kalendárnych mesiacov
odo dňa uzavretia. Uznesením č. 239 poslanci neschválili odpredaj pozemkov par. číslo 18/7 o výmere 293 m² a par. č. 31/1
o výmere 193 m² kat. územie Kráľová pri Senci o čo požiadali
manželia Charvatoví. Zároveň neschválili, prenájom obecného domu v Kráľovej pri Senci č. 35, toho času užívaný Jurajom
Kardošom o ktorý požiadal Robert Deák, bytom Kráľová pri
Senci č. 610 zo dňa na skladové účely. Prenájom predmetného
bytu bol uznesením OZ v Kráľovej pri Senci č. 225/OZ – 2013
schválený Ľudmile Kovárovej a Ivanovi Boháčovi po odchode
terajšieho nájomníka Juraja Kardoša. OZ prerokuje opätovne
prenájom domu po posúdení jeho technického stavu a vo veci
sa rozhodne po odsťahovaní sa Juraja Kardoša s rodinou.
18. marca 2014 sa konalo 20. riadne zasadnutie OZ na ktorom sa zúčastnilo 8 poslancov. OZ uznesením 244 neschválilo
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trolnej činnosti na I. polrok 2014, predložený Ing. Erikou Petrikovou – kontrolórkou obce a tento schválilo. Ďalej OZ
zobralo na vedomie, že DHZ v Kráľovej
pri Senci na základe výzvy ZMOS podal
dňa 26.2.2014 žiadosť na DPO -SR o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia
síl a prostriedkov hasičských jednotiek
na území SR pre rok 2014.
21. riadne zasadnutie OZ sa konalo 20. mája 2014 za účasti 5 poslancov.
Uznesením č. 262 schválilo predaj pozemku pre Ing. Štefana Takáča a manželku Alžbetu, bytom Kráľová pri Senci
227, podľa GO plánu sa jedná o pozemok súbežný s par. č. 24/9 a 24/7 kat.
územie Kráľová pri Senci vo vlastníctve
žiadateľa. Pozemok je ohradený a užívaný žiadateľom viac rokov. Výmera je
1,81 až 1,70 x 31,99 m čo je 44 m2.Cena pozemku je 5,- €/m2 .Ide o prípad
hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v skutočnosti, že uvedená novovytvorená parcela číslo 24/17 kat. územie Kráľová pri Senci sa nachádza medzi telesom
miestnej komunikácie a pozemkami vo
vlastníctve žiadateľa, ktorý má tento pozemok ohradený a v užívaní už niekoľko
rokov. GO vypracoval Ing. Marek Róka
dňa 4.3.2014. Obec zabezpečila vypracovanie GO plánu a zabezpečí vypracovanie návrhu kúpnej zmluvy a zápis do
katastra . Náklady na GO plán, zmluvu
a zápis do katastra hradí kupujúci. Ďalej
OZ súhlasilo s odpredajom pozemkov
medzi miestnou komunikáciou a pozemkom žiadateľa Milanovi Galovičovi a manželke Alene, Ing. Monike Čaputovej, Petrovi Vrábelovi a manželke
Jarmile, Tiborovi Holetzovi s manž. Oľgou a Mgr. Štefanovi Kadlecovi s manž.
Agátou. Ďalej schválilo zámer odpredať
pre Cenacolo obč. združenie Piešťany
časť pozemku par. číslo 1245/34 kat.
územie Kráľová pri Senci, ktorý tvorí
prístupovú cestu k ďalším pozemkom
vo vlastníctve spoločnosti a schválilo
zámer odpredať pozemok Gejzovi Radičovi a manželku Gabrielu. Zároveň OZ
nemá námietky na rozčlenenie par. číslo 1556/2 kat. územie Kráľová pri Senci
v súkromnom vlastníctve a jej pričlenenie k pozemkom, ktorých vlastníkmi sú
občania Juraj Pospíchal, Peter Meszáros a Monika Vargová, Roman Guldan
a Andrea Guldanová, všetci obyvatelia
Kráľovej pri Senci. Uznesením č. 271
OZ zamietlo žiadosť Henriety Pomichalovej o zaradenie do UP obce investičný
zámer - výstavba rodinných domov, občianska vybavenosť a rekreácia, na par.
číslo 1615/6, 5 a 1610/1,1611/2 1615/4,8
a 1690/3 a 7 kat. územie Kráľová pri
Senci, extravilán. OZ uznesením č. 272
schválilo VZN o výrube drevín číslo
1/2014 s nasledovnými úpravami: slovo
stromy bude nahradené slovom ,,dre-

viny“ a pri rozmeroch obvodu kmeňa
bude uvedené ,,naďalej sa dopĺňa § 7
písm. a) za slovom dreviny“ podľa § 4
posledná veta. Následne OZ zobralo na
vedomie výsledky hospodárenia obce
Kráľová pri Senci v roku 2013 a schválilo členstvo obce v občianskom združení
Malodunajsko so sídlom v Malinove.
Uznesením č. 275 zobralo na vedomie
informáciu o výsledku výberového
konania na riaditeľa Základnej školy
a Materskej školy Kráľovej pri Senci. OZ
zobralo na vedomie informáciu starostu o čerpaní fondov na projekty obce
a schválilo plat starostu od 1.júna 2014
v súlade zo zákonom č.154/2011 Z.z.,
zo dňa 17.mája 2011, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z.
o platových pomeroch starostov obcí
tak, že pozostáva zo základného platu
určeného podľa tabuľky o počte obyvateľov / od 1001– 3000 obyvateľov – 1,98
násobok priemernej mzdy v nár. hospodárstve/ upravený o 50%.
19. júna sa konalo 22. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej
pri Senci, ktorého sa zúčastnilo 8 poslancov. Uznesením č. 284 schválilo odpredaj
pozemku Petrovi Vrábelovi a manželke
Jarmile, Tiborovi Holetzovi a manželke
Oľge a Mgr. Štefanovi Kadlecovi a manželke Agáte za cenu 2,- €/m2 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorým je
skutočnosť, že pozemky sa nachádzajú
medzi cestným telesom miestnej komunikácie a pozemkom. ktorého je žiadateľ vlastníkom a má na ňom postavený
rodinný dom. GO plán, návrh kúpnej
zmluvy a zápis do katastra zabezpečí
a náklady hradí kupujúci. Uznesením č.
287 OZ schválilo odpredaj pre Cenacolo obč. združenie Piešťany časť pozemku
par. č. 1245/34 kat. územie Kráľová pri
Senci o výmere vymedzenej GP za cenu
17.- € /m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, tým, že tvorí prístupovú
cestu k ďalším pozemkom vo vlastníctve spoločnosti. GO plán, návrh kúpnej
zmluvy a zápis do katastra zabezpečí
a náklady hradí kupujúci. Uznesením č.
288 OZ schválilo odpredaj pozemku par.
č. 27/4 kat. územie Krmeš o výmere 19
m2 za cenu 5,- €/m2 pre Gejzu Radiča
s manželku Gabrielu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom
že pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, na ktorom má postavený rodinný
dom a pozemok sa nachádza v zastavanej časti obce, ku ktorému je prístup
len z pozemku žiadateľa. Poslanci OZ
schválili uznesením 289 prevádzkovanie
,,Predajného automatu“ v objekte hasičskej zbrojnice Kráľova pri Senci firmou
Sobe-servis s.r.o. Hrubý Šúr. Následne
poslanci schválili zámer predať pozemok
parcela číslo 331 k.ú. Kráľová pri Senci
o výmere 146 m2 Miroslavovi Koišovi,

z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza medzi miestnou komunikáciou
a pozemkom žiadateľa na ktorom má
postavený rodinný dom. Uznesením č.
291 OZ neschválilo zastavovaciu štúdiu
na výstavbu rodinných domov „Obytná
zóna IBV Zahumná“ predloženú občanmi Gavlasovou a Ing. Richardom
Farkašom. Odporúča štúdiu zosúladiť
s podmienkami platného Územného
plánu obce – zmeny a doplnky 2008.
Následne poslanci neschválili prevzatie verejného osvetlenia a miestnej komunikácie vybudovaných v Kráľová pri
Senci– IBV Východ o ktoré požiadal Ing.
Juraj Valent. Prevzatie sa uskutoční až po
vybudovaní 80% obytnej zóny. Uznesením č. 293 OZ skonštatovalo po prerokovaní žiadosti Kataríny Moravčíkovej,
bytom Kráľová pri Senci a Vilmy Komorníkovej, bytom Bratislava, o riešenie
prístupovej cesty, že vybudovanie cesty
na par. č. 1354/121 kat .územie Kráľová
pri Senci na súkromnom pozemku Milana Róku k pozemkom žiadateliek je
vecou majiteľa pozemku. Obec nemôže
do predmetnej záležitosti vstupovať a vo
veci jej neprislúcha rozhodnúť. Následne OZ zobralo na vedomie: a/ informáciu o záverečnom účte obce Kráľová pri
Senci za rok 2013; b/ správu audítora
Ing. Ondreja Boržíka, PhD. o overení
ročnej účtovnej závierky k 31. decembru
2013; c/ stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce za rok 2013
a schválilo záverečný účet obce Kráľová
pri Senci za rok 2013. Ďalej OZ schválilo vstup obce do organizácie „Združenie obcí pre separovaný zber odpadu
regiónu Podunajsko“ a schválilo podanie
žiadosti obce o schválenie finančných
prostriedkov na Enviromentálný fond
Bratislava o zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu vo výške
stanovenej projektom. Žiadosť vypracuje
za odmenu Open Door, s.r.o. Šaľa. Obec
zabezpečí vypracovanie projektu a posudok o tepelnej náročnosti stavby. Poveruje starostu obce k uzatvoreniu zmluvy.
Uznesením č. 297 OZ schválilo žiadosť
Školskej jedálne pri Základnej škole zo
dňa 10.6.2014 o odsúhlasenie prechodu do II. finančného pásma v školskom
stravovaní pri navýšení odberu stravy
o 7 (sedem) centov. Poplatky za stravu
v školskom roku 2014/2015 budú nasledovné : I. stupeň 0,95 € a II. stupeň 1,02
€; zamestnanci 1,12 €, dôchodcovia 1,12
€ a réžia bude 1,12 €. Na záver rokovania
poslanci neschválili poskytnutie bytov vo
vlastníctve obce pre učiteľov o ktoré požiadal Výbor ZRPŠ pri Základnej škole.
Dôvodom je skutočnosť, že byty v budove zdravotného strediska sú ako služobné
byty určené pre lekárov. Jeden byt je prenajatý (MUDr. Jozef Valkár) a druhý si
vyžaduje generálnu rekonštrukciu.

