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Zo života v obci

Za krajšiu obec

Starosta obce ako delegát 24. snemu ZMOSu

Rybárske preteky 25. mája 2013

Zateplenie strechy na požiarnej zbrojnici

Oprava strechy na Dome smútku

Uvítanie detí do života

Spomienkový večer na pátra Svetloslava Veigla

Jarné orezávanie stromov v obci

Štiepkovanie konárov

Slávnosť na deň sv. Floriána

Červený kríž na zájazde v Budapešti

Výber trasy pre ďalšiu etapu výstavby cyklotrasy

Presádzanie stromov pri Materskej škole

na úvod si Vás dovoľujem čo najsrdečnejšie pozdraviť a zároveň aj informovať o tom, čo vedenie
obce v súčasnom období
mimo iných úloh, ktoré prináša denný život v obci rieši. Každé obdobie, na ktoré
sme si vopred vytýčili reálne
ciele je zaujímavé hodnotiť tak, aby sa dali postupne
napĺňať a v závere aj úspešne splniť. Takéto hodnotenie priebežne vykonávame. Vedenie obce napríklad prijalo úlohu aktualizovať územný plán obce
ešte v roku 2008 a zapracovať nové Zmeny a doplnky tak, aby boli vytvorené nové stavebné obvody
so stavebnými parcelami pre občanov, prípadne pre
spoločnosti, ktoré pripravia projekt na kompletnú
zástavbu aj s inžinierskymi sieťami. Tento cieľ sa už
začal postupne plniť, čo sa prejavuje v tom, že obec
žije stavebným ruchom a výstavbou rodinných domov. Do obce tak prichádzajú mladí ľudia, ktorým
sa podmienky pre ďalší život v našej obce zapáčili
a majú záujem sa v nej natrvalo usadiť.
Vytipované lokality na zástavbu obce schvaľovalo až 45 štátnych a správcovských spoločností, čo
bol mimoriadne náročný a dlhotrvajúci proces, ktorý
bol ukončený až v roku 2010. Vytvorili sa tým podmienky pre vlastníkov pozemkov postaviť si až 162
rodinných domov, vrátane miestnej časti Bodoházu.
Niektoré sú už vo výstavbe, časť je už skolaudovaná
a voľné pozemky čakajú na ďalšie konanie.

S prichádzajúcim nárastom počtu obyvateľov,
hlavne mladými rodinami sa nám vynára úloha riešiť aj umiestnenie detí v predškolskom veku do zariadenia obce akou je Materská škola. O tejto úlohe
sa vedenie obce spoločne s Obecným zastupiteľstvom dohodlo, že sa vybuduje ďalšia trieda pre 24
detí, čiže už v poradí štvrtá a to prístavbou k pôvodnej MŠ. Pre budúcnosť v projekte sa už uvažuje aj s prípadnou nadstavbou novej triedy, hoci sme
v školskom roku 2011-12 už otvorili v poradí tretiu triedu. Táto úloha je zameraná hlavne na pomoc
mladým rodinám, v ktorých mamičky musia byť
zamestnané, aby mohli rodiny splácať napríklad hypotéky na výstavbu rodinných domov alebo bytov,
prípadne si udržali pracovné miesta a nemuseli svoje
deti voziť v skorých ranných hodinách do rôznych
zariadení mimo obec a hlavne platiť 270 - 300 €
mesačne v súkromných zariadeniach.
Táto úloha si samozrejme vyžaduje mimoriadne finančné náklady, ktoré obec v prvej časti bude musieť
riešiť preklenovacím finančným úverom z komerčnej
banky a postupne splácať. Na splatenie časti tejto pôžičky sa uvažuje aj o predaji nadbytočného majetku
obce a to predajom niektorých pozemkov – ornej
pôdy mimo zastavaného územia obce a jeden pozemok je už pripravený, ako stavebný pozemok s rozlohou 950 m2 v IBV Výhon. Tento pozemok sa bude
predávať verejnou súťažou v mesiaci august 2013.
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Obec eviduje ďalšie žiadosti od občanov a realitných spoločností na vyčlenenie poľnohospodárskej
pôdy na zmenu účelu využitia a to na vytvorenie
nových stavebných obvodov, a tie následne zaradiť
do územného plánu obce. Vzhľadom na to, že v obci
nie je vybudovaná verejná kanalizácia, ďalšie povolenie obec nezíska od štátnych orgánov napr. ako je
Úrad pre životné prostredie, lebo kanalizácia je prioritná podmienka k vydaniu súhlasu k ďalšiemu obstarávaniu. Obec sa môže uchádzať o finančný grant
z EU na verejnú kanalizáciu až po dosiahnutí počtu
obyvateľstva nad 2000, čo zatiaľ nedosahuje. V súčasnosti je evidenčne prihlásených k trvalému pobytu 1 754 obyvateľov. Obec eviduje 138 rodinných
domov, ktoré sú trvale obývané, pripadne víkendovo
a nie je tam prihlásený žiaden občan k trvalému pobytu. Tento negatívny stav spôsobuje a má priamy
dosah aj na podielové dane, ktoré obec nedostane
od štátu za osoby neprihlásené na trvalý pobyt, ktoré sú hlavným príjmom do obecného rozpočtu, pritom tieto finančné prostriedky dostávajú iné mestá

pripadne obce. Zároveň pripomínam, že vedenie
obce malo záujem zabezpečiť finančné prostriedky
z grantov ako je Švajčiarsky alebo Nórsky fond na
vybudovanie verejnej kanalizácie, ktorých limit na
počet obyvateľov je nižší ako je grant z EU. Po informačnej kampani, ktorú zabezpečilo vedenie obce
za účasti odborníka na uvedenú problematiku sa neprihlásila ani polovica domácností, čím sa uzatvoril
ďalší priestor na vyjednávanie a získanie finančnej
dotácie. I napriek tomu obec plánuje v I. fáze vybudovať v našom katastri vlastnú ČOV s recipientom
do Čiernej vody, na ktorú sme už dostali predbežné
kladné stanovisko od Správcu Povodia Dunaja. Pre
uskutočnenie tohto zámeru sme podali žiadosť na
Slovenský pozemkový fond Bratislava o bezplatný
prevod dotknutých pozemkov na obec. Tento náš zámer získať požadované pozemky bude opäť veľmi
náročný z legislatívnych dôvodov. Veríme, že sa to
postupne podarí a obec bude mať pripravené podmienky na požiadanie finančného grantu k výstavbe
ČOV. Kapacita ČOV v Senci je dlhodobo obmedzená, na ktorú sa nedá pripojiť, hoci pôvodný zámer
bol, že naša obec po vybudovaní obecnej verejnej
kanalizácie sa na ňu pripojí.

Úvodník

Vážení spoluobčania, milí čitatelia
nášho obecného časopisu Kráľovské zvestí
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Život okolo nás

Obec požiadala Regionálny úrad verejného zdravotníctva a hygieny Bratislava o záväzné stanovisko o umožnenie dočasnej prevádzky štvrtej triedy
Materskej školy v budove Obecného klubu. V tomto
objekte uvažujeme umiestniť najstarší ročník – predškolákov do doby kolaudácie novej Prístavby MŠ,
čo bude trvať asi do konca tohto roku. V školskom
roku 2013-14 bude navštevovať naše zariadenie už
90 detí, čím plne vyhovieme všetkým záujemcom
o umiestnenie s podmienkou trvalého pobytu dieťaťa a jeho rodičov v našej obci. Finančné prostriedky
na prevádzku novej triedy vrátane platov pedagógov
a obslužného personálu bude musieť obec vykryť
z vlastného rozpočtu, pretože prvý príspevok na toto
zariadenie obec dostane od štátu až od 1. januára
2015.
Obec pripravuje nový projekt na čerpanie finančných prostriedkov z grantu EÚ , výzva bola pre Bratislavský samosprávny kraj: Cyklistické cesty, náučné
chodníky a iné. Túto výzvu chceme využiť a podľa
zámeru postupne vybudovať cyklistickú cestu až po
Včelársky skanzen. V tretej etape sa uvažuje o vybudovanie podľa geodetického zamerania v dĺžke 1650 m
a to napojenie už na jestvujúcu cyklistickú cestu od
barokovo - secesného mosta až po Majerský most po
brehu Čiernej vody na severnej strane. Takúto výzvu

je možné naplniť len na scelených pozemkoch, ktoré
sú evidované u jedného vlastníka, prípadne minimálneho počtu. Hoci v našej obci mala dostať prednosť
cyklistická cesta smerom na Senec popri hlavnej ceste, za danej situácie pre veľký počet dotknutých parciel a niekoľko desiatok vlastníkov nie je momentálne
možné naplniť.
V závere môjho príhovoru sa chcem opäť poďakovať všetkým, ktorí svojim pričinením pomáhali zabezpečovať rôzne aktivity v obci, ktoré sa počas prvého
polroka t.r. úspešne riešili a priniesli dobrú klímu do
nášho života, hlavne v oblasti kultúry, športu, vytvorením príjemného prostredia v obci upravenými predzáhradkami a čistotou. To nás zviditeľňuje aj v očiach
návštevníkov našej obce.
Do ďalších nastávajúcich letných dní Vám prajem
príjemnú rodinnú pohodu, zdravie a veľa krásnych
zážitkov. Zároveň Vás pozývam na Kráľovské slávnosti, ktoré sa budú konať 7. septembra s bohatým
kultúrno-športovým programom a 15. septembra na
2. ročník Kráľovských cyklistických pretekov, ktoré
usporiadame v spolupráci s Cyklistickým klubom Falange Bratislava.
Alojz Koiš
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Gróf Ján Pálffy

a jeho zberateľská vášeň
Martin Čaputa

V období života grófa Jána Pálffyho bolo v Uhorsku
niekoľko súkromných zberateľov skôr stredoeurópskeho
formátu, ale grófa Pálffyho možno zaradiť k zberateľom
európskeho významu. Jeho zberateľská vášeň začala už
v jeho mladom veku a trvala až do jeho smrti. Toto obdobie činí takmer 60 rokov neustálej zberateľskej činnosti. Pri výbere predmetov do svojich zbierok postupoval
vždy uvážene a zakaždým zohľadňoval aj miesto, kde
má byť predmet určený a či bude vhodný do tej ktorej
zbierky. Vďaka veľkému príjmu z majetkov a funkcií,
akými boli funkcia župana Bratislavskej stolice (1871 –

1874), funkcia tajného radcu od roku 1884, ale aj právo
ťažby uhlia v Handlovej, patriacej do Bojnického panstva si mohol dovoliť nakupovať aj veľmi cenné a vzácne predmety od popredných európskych majstrov. Jeho
vkus stál vždy na prvom mieste pred živelnosťou, ktorá
bola taká príznačná pre bohatých zberateľov v 19. storočí.
Medzi majetky Jána Pálffyho nachádzajúce sa na Slovensku patrili : zámok v Bojniciach, kaštiele v Pezinku, Kráľovej, Suchej nad Parnou a Trstenej na Ostrove a
palác v Bratislave. Medzi jeho zahraničné paláce patrili
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V Kráľovských zvestiach boli publikované už viaceré články zo života
a činnosti grófa Jána Pálffyho, posledného majiteľa kráľovského kaštieľa.
Výsledok jeho zberateľskej vášne bolo vidieť aj na inventári kaštieľa,
v ktorom sa sústreďovalo veľké umelecké bohatstvo, ktoré gróf zozbieral
na cestách po celom svete. V tomto čísle KZ uverejňujeme článok práve
o zberateľskej činnosti v ktorej J. Pálffy patril k európskej špičke.
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palác vo Viedni a Budapešti. Veľa času trávil v európskych metropolách Paríži, Londýne. Paríž však bol jeho
„srdcovou záležitosťou“ vlastnil tam Palais Poméien, neskôr ho vymenil za palác Rue Leroux. Rod Pálffyovcov
vlastnil cenné umelecké diela už od 17. storočia. Jedným
z najvýznamnejších zberateľov od 17. až do začiatku 19.
storočia bol Rudolf I. Pálffy z červenokamenskej vetvy
rodu. Rudolf mal veľmi silný vzťah k svojim zbierkam,
čo sa prejavilo aj v jeho testamente, kde výslovne zakazuje rozpredanie zbierky a tiež žiada o dodržanie týchto
príkazov pre svojich dedičov a ich nasledujúce generácie. Po roku 1850 však došlo k rozpredaniu jeho zbierok
v dôsledku čoho prevzal Ján Pálffy len torzo z bývalých
zbierok. Grófova zberateľská vášeň súvisela aj so znovunavrátením zašlého lesku rodu, ale aj z túžby obklopiť sa umeleckými predmetmi a tým dosiahnuť estetický pôžitok. O jeho zberateľskej vášni svedčí aj jeho
vysvetlenie v závete „Motívom a cieľom mojich ciest po
cudzine a dlhších zahraničných pobytoch za môjho dlhého života nebolo iba to, aby som urobil zadosť svojim
umeleckým chúťkam, ale aby som z pokladnice cudziny, tak bohatej na výtvarne diela, získal toľko, koľko za
daných okolností a pri mojich finančných možnostiach
bolo len možné. Aby som priviezol do vlasti výtvarné
diela a tým sa pripojil k zušľachťovanie umeleckého
vkusu doma a súčasne vzbudil záujem o umenie...“ Toto
svedčí o tom, že grófovi záležalo nielen na jeho vlastnom uspokojení, ale zároveň aj na zvyšovaní umeleckého povedomia Uhorsku.
Ťažiskom pri zariaďovaní sídel bol pre Pálffyho historizmus. Museli byť splnené požiadavky slohovej jednoty
danej nehnuteľnosti a hnuteľností v nej umiestnených.
Zbierkové predmety boli úzko spojené s miestom svojho
umiestnenia, to znamená, že obdobie vzniku artefaktov

bolo zhodné z obdobím, resp. stavebným slohom toho
konkrétneho objektu. V tomto období platili kritéria
o tom, že neoslohová architektúra bola považovaná za
rovnocennú s architektúrou slohu, ktorý napodobňovala.
Kaštieľ v Kráľovej bol rodovým sídlom pezinskej
(mladšej) vetvy Pálffyovcov. Nachádzala sa v ňom
najpočetnejšia zbierka umeleckoremeselných predmetov, okolo 2 000 kusov. Maliarska zbierka tvorila podľa
Peregrinyho súpisu 683 predmetov v celkovej hodnote 431 050 korún, z ktorých bolo 261 obrazov v cene
420 790 korún, 11 miniatúr v cene 2 420 korún, 4 akvarely za 430 korún, 68 kresieb za 2 707 korún, 337
grafických listov za 4 667 korún a nakoniec 2 fotografie v cene 6 korún. Umelecké predmety boli v hodnote
1 839 575 korún a z tejto sumy tvoril porcelán čiastku 24 231 korún, striebro a zlato za 305 142 korún.
K obrovskej sume 1 510 205 korún nie sú priradené
konkrétne predmety. Ide o ostatné umeleckoremeselné
predmety v počte okolo 2000 kusov. Obrazová galéria
obsahuje maľby zo 16. – 19. storočia. Umeleckoremeselný mobiliár pochádzal hlavne z obdobia Márie Terézie. Tu sa grófovi podarilo skompletizovať 30 izieb
aj rozľahlú chodbu1. Medzi umeleckými predmetmi je
aj veľké množstvo čínskeho a japonského porcelánu.
Medzi najhodnotnejších maliarov v galérii patrili: Paris
Bordone, Giorgio Vasari, Annibale Caracci, Federico
Barocci, Giulio Cesare Procaccini, Francisco de Herrera st., Rubens a jeho Skupina zvierat, Domenico Zampieri, Domenico Fetti, Simon Vouet – Svätá Katarína je
dnes majetkom SNG v Bratislave, dve diela od Pierra
Mignarda z ktorých Podobizeň mladého muža je dnes
1 Prostredná časť mala dĺžku 126 m.
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drahším dielom z Pálffyho zbierky je Tizianov obraz Podobizeň dóžu Marcantiona Trevisaniho. Tiziano bol oficiálnym maliarom benátskej republiky a dóžu portrétoval
dva krát. Peregriny tento obraz ocenil na sumou 180 000
korún. Na tú dobu to bola obrovská suma. Ďalším hodnotným dielom bolo dielo od Giovanniho Antonia Boltraffia Madona z Lodi, Peregrínym ocenená na 150 000
korún. Odborník Peregríny však veľmi zvláštne ocenil
ďalšie dva obrazy od talianskych majstrov. Obe diela sa
vyznačujú vysokou úrovňou spracovania. Prvým obrazom je Tintorettov Portrét dóžu Pietra Loredana. Pálffy vlastnil jeden z troch exemplárov tohto obrazu, ktorý
bol ocenený len na 22 000 korún. Druhým obrazom je
Veroneseho Podobizeň neznámeho šľachtica v kožuchu
z obdobia druhej polovice 16. storočia. Tento obraz bol
ocenený len na 10 000 korún, čo bol obrovský rozdiel
medzi Tizianom a hodnotou Tintoretta a Veroneseho.
Z ostatných talianskych majstrov je potrebné spomenúť
nasledujúcich : Antonio Vivarini, Borgogone, Francesco
Francia, Marco Basaiti, Boccacino, Lodovico Mazzolino, Giacomo Francia, Bronzino, Frederico Zuccari, Lodovico Caracci, Guercino, Luca Giordano, Francesco
Solimena a Francesco Guardi. Z holandských majstrov
boli najhodnotnejšie diela od Rembrandta a Hobbema.
Rembrandtova krajinka bola ocenená na 50 000 korún
a tiež krajinka od Hobbema ocenená na 75 000 korún.
Medzi ďalších holandských maliarov zo zbierky patrili
: Joachim Wtewael, Dirk Hals, Jan van Goyen, Thomas
de Keyser, Pieter Claesz, Salomon van Ruysdael, Jan
Miense, Molenaer, Simon de Vlieger, Aert van der Neer
Kornelis Saftleven, Adriaen van Ostade, Gerard Doi,
Aelbert Cuyp, Allart van Everdigen, Jan Steen, Jacom
van Ruisdalel, Jacob Ochtervelt, Franc van Mieris mladší. Zoznam maliarov zo zbierky bratislavského paláca
uzatvára flámsky maliar Athonis van Dyck.
Umeleckoremeselný mobiliár bol zo 17. a 18. storočia. Vyznačoval sa veľkou hodnotou a bol umiestnený
v 8 miestnostiach: prijímacej izbe, menšej prijímacej
izbe, úzkej prechodnej izbe, jedálni, knižnice, pracovne,
spálni a izby na obliekanie. Za najvzácnejšie predmety možno považovať mahagónovú zásuvkovú skriňu,
ktorá bola pozlátená a opatrená bronzovým kovaním
údajne z majetku Márie Antoinetty, nábytok vykladaný korytnačinou. Bratislavská komora striebra bola
najhodnotnejšia zo všetkých komnát. Tvorilo ju 120
predmetov - anglické strieborné príbory zo začiatku 19.
storočia, augsburské a norimberské kalichy a poháre
špičkovej kvality, 30 emailom zdobených strieborných
tabatierok z konca 18. storočia a niekoľko šperkov na
slávnostný odev z 19. storočia.

História

v Národní galérii v Prahe. Medzi ostatných patrili:
Franson Snyderson, Adrian van Nieulandton, dva obrazy od Salomona van Ruysdaela, Allart van Everdigen,
Jan van der Meer, Ludolf Backhuysen, Ferdinand Bol,
Philip Peter Roos, Godfrey Kneller, Hyacinthe Rigard,
Ján Kupecký – Autoportrét a Podobizeň ruského cára
Petra I., Bernardo Bellotto, Giovanni Battista Piazzetta,
Giovanni Battista Tiepolo – Svätá Anna a Mária, Jeán
– Étienne Liotard – Portét cisárovnej Márie Terézie
a portrét cisára Františka I. Zbierku obrazov uzatvára
veľké množstvo diel z 19. storočia. Výnimočnými sú
obrazy Hansa Makarta. Jedinečnou miestnosťou bola
komora striebra pozostávajúca zo 150 predmetov. Jej
základ tvorili zlatnícke výrobky, misy, podnosy, taniere, košíky, príbory, čajové a kávové súpravy. Veľmi zaujímavé a hodnotné je anglické a francúzske tzv. biele
hladké stolové striebro.
Kaštiele v Suchej nad Parnou a Trstenej na Ostrove
mali v porovnaní s ostanými Pálffyho sídlami v jeho zberateľskej činnosti len okrajový význam, o čom svedčia aj
odhadované hodnoty oboch zbierok. Inventár v Suchej
nad Parnou tvorí 27 diel v hodnote 1 211 korún, z toho
sú 3 obrazy v cene 1 050 korún a 24 grafických listov
v odhadovanej cene 161 korún. V kaštieli v Trstenej na
Ostrove sa nachádzalo len 18 grafických listov v hodnote
316 korún.
Bratislavský palác má zo všetkých Pálffyho obytných
sídiel najkvalitnejšie a najhodnotnejšie diela. Palác sa
v súčasnosti nachádza na Hviezdoslavovom námestí. Inventár bratislavského kaštieľa obsahuje 952 umeleckých
predmetov v odhadovanej cene okolo 1 541 324 korún.
Z tohto počtu tvoria obrazové diela s počtom 114 kusov
a cenou 1 512 900 korún najhodnotnejšiu časť zbierky.
Medzi ďalšie predmety patrí : 27 miniatúr v hodnote
9 900 korún, 33 akvarelov za 11 215 korún, 4 kresby za
1 070 korún, 774 grafických listov za 6 239 korún. Zbierku uzatvárajú predmety umeleckého remesla v hodnote
715 921 korún, z ktorej striebro tvorí hodnotu 390 107
korún a zbrane 28 000 korún. Predmety, ktoré nie sú
konkrétne uvedené tvoria hodnotu 297 814 korún. Najvzácnejšou časťou zbierky je kolekcia 114 obrazov. Obrazy pochádzajú prevažne od talianskych, holandských
a flámskych maliarov. Najväčšie zastúpenie majú taliansky majstri, od ktorých pochádzajú aj najhodnotnejšie diela z obdobia 14. – 18. storočia. Patria medzi nich
Tiziano, Tintoretto, Veronese, Giovanni Boltraffio. Naj-
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JOZEF TÓTH SDB
 Don
(1920 – 2013)
V piatok 17. mája
2013 sme sa na cintoríne
v Krmeši rozlúčili s kňazom Jozefom Tóthom,
ktorý si prial byť pochovaný v rodisku, na ktoré
nezabudol, ani keď bol
v pastorácii a našiel si čas
na jeho návštevu.
Je preto na mieste, aby
sme si pripomenuli jeho
život a prácu. Nasledovné
slová zazneli pri rozlúčke
s ním a predniesol ich vikár provinciála don Jozef Ižold
SDB :
Don Jozef Tóth SDB sa narodil 3.2. 1920 v Krmeši, ktorý je dnes súčasťou Kráľovej pri Senci, v rodine
Michala Tótha (1887-1967) a Anny Tóthovej, rodenej
Koišovej (1885-1958). Mal dvoch starších súrodencov
Máriu a Michala. V Krmeši je malá kaplnka, v ktorej
bývali sväté omše len na prvý piatok v mesiaci, preto
sa s rodinou zúčastňoval svätých omší v Kráľovej pri
Senci v kostole, ktorý bol súčasťou kaštieľa. Pokrstený
a birmovaný bol v Kostolnej pri Dunaji, pretože pod túto
farnosť patril Krmeš.
Nastúpil do biskupského gymnázia v Trnave, kde medzi jeho profesormi a predstavenými malého seminára
a internátu spoznal saleziánov. Vďaka tomu v roku 1937
vstúpil do Saleziánskej spoločnosti vo Svätom Beňadiku.
Dňa 6.8. 1938 zložil svoje prvé sľuby. V rokoch 1938
- 1940 absolvoval gymnaziálne a pedagogické štúdiá
v Trnave. Maturoval v roku 1941 na gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Pedagogickú prax si vykonal vo Svätom Beňadiku ako asistent magistra novicov v rokoch
1942-1944. Večné sľuby zložil 16.8. 1944. Vo Sv. Beňadiku začal študovať teológiu, pričom v roku 1947 prešiel
do saleziánskeho teologického učilišťa vo Svätom Kríži
nad Hronom (dnešný Žiar nad Hronom), ktoré v roku
1948 dokončil. Za kňaza mal byť vysvätený v kostole vo
Sv. Kríži, ale v čase termínu vysviacky práve prebiehala
jeho rekonštrukcia. Keďže sa v jeho interiéri maľovalo

a bolo v ňom postavené lešenie, nebol vhodný na takú
veľkú slávnosť. Vysviacka sa preto konala v susednej
obci Vieska, za riekou Hron. Ordinoval ho 29. 6. 1948 len
nedávno vysvätený litoměřický  biskup – salezián a neskorší kardinál Štefan Trochta. Spolu s Jozefom Tóthom
boli vysvätení aj Štefan Janec, Ľudovít Macák, Štefan
Lukáč, Andrej Šándor a Alexander Fabián. Don Štefan
Trochta sa zdôveril prítomnému svätokrížskemu direktorovi donovi Františkovi Valábkovi, že túto vysviacku
videl vo sne v roku 1923 ako 15ročný v saleziánskom
ústave Perosa Argentina v Taliansku.
Ako kňaz pôsobil don Jozef Tóth v saleziánskom diele v Trnave-Kopánke popri nezabudnuteľnom direktorovi donovi Jánovi Hlubíkovi a spolubratoch Leopoldovi
Sersenovi, Karolovi Sersenovi a Vendelínovi Sabovi.
Počas Akcie Kláštory z 13. na 14. apríla 1950 bol don
Jozef Tóth prevezený do centralizačného kláštora v Šaštíne a odtiaľ do centralizačného kláštora v Podolínci. Tu
bol povolaný do Pomocných technických práporov a nastúpil na práce v Pardubiciach. Postupne prešiel vojenské tábory nútených prác v Mimoni, Karlových Varoch,
Kbeloch pri Prahe, Lešanoch, Dobříši, Hostiviciach, Slapoch, Bratislave, Trenčíne a v Prahe na letisku. Čakala
ho ťažká práca, na ktorú nebol zvyknutý. Pracoval pri
odstrele kameňa: vŕtal kamene, do ktorých sa vkladala
nálož. Tridsaťmesačnú vojenskú službu v PTP ukončil
7. 5. 1954. Keďže sa nemohol vrátiť do pastorácie, prišiel
do svojej rodnej obce Krmeš. Štyri roky pracoval ako robotník v OSP v Senci. Neskôr bol osem rokov zamestnaný ako sklenár v neďalekom Senci, kam denne dochádzal
na bicykli 4 km. V kostole v Kráľovej pri Senci pôsobil
niekoľko rokov ako organista. Popri tom denne tajne slúžil sv. omšu pri domácom oltári. Bol spovedníkom tajného saleziánskeho kňaza dona Ivana Grófa, ktorý pôsobil
ako profesor v Senci a duchovným vodcom saleziána
dona Františka Valábka, ktorý za ním pravidelne prichádzal do Krmeša. Aj v ilegalite sa don Jozef Tóth naďalej
zúčastňoval na živote Saleziánskej spoločnosti na Slovensku a to najmä pri stretnutiach spolubratov. Štátny
súhlas do verejnej duchovnej správy dostal 1.12. 1966
ako kaplán vo Vrábľoch. V roku 1970 sa stal administrátorom farnosti Borský Svätý Mikuláš. Do farnosti Dlhá
nastúpil 1. 5. 1979 ako administrátor. Farárom v Dlhej
sa stal v roku 1999. V roku 1988 sa podujal na rozsiahlu
rekonštrukciu interiéru a exteriéru filiálneho Kostola sv.
Štefana v Borovej. V Dlhej zostal bývať aj po odchode
na odpočinok 14.7. 2004. Od 1.9. 2004 tam pôsobil ako
výpomocný duchovný. Po odchode farára Jozefa Marka
do Dobrej Vody sa Jozef Tóth 15. 11. 2004 stal opäť administrátorom farnosti Dlhá, kde zotrval až do 1.7. 2006,
keď odišiel na odpočinok. Naposledy žil v saleziánskom
dome v Galante – Hodoch, kde 14. mája 2013 zomrel.
Nech odpočíva v pokoji !
K. Smiešková

Farské novinky

Keď anjel v tebe spieva
V súčasnosti študuje na Konservatorium Wien Privatuniversität na oddelení starej hudby barokové violončelo, barokový fagot a violu da gamba.
Spolupracuje aj so súbormi Musica
Aeterna, Solamente Naturali a Capela
Leopoldina v rakúskom Graz.
Okrem hudobných čísiel bol
program kombinovaný prednesom
poézie v podaní našich spoluobčanov
a umelca Jozefa Šimonoviča, ktorý
bol dlhé roky členom poetického súboru Novej scény v Bratislave a členom rozhlasového
hereckého súboru. Má za sebou nespočetné množstvo
rozhlasových hier a jeho srdcovou záležitosťou je umelecký prednes, ktorý vyučuje v Štátnom bratislavskom
konzervatóriu. V jeho podaní poetické slová Svetloslava
Veigla vyvolávali výnimočnosť umeleckého zážitku.
Každý, kto sa programu Keď anjel v tebe spieva zúčastnil, si odniesol
nádhernú spomienku
na barda slovenskej
poézie a kňaza Svetloslava Veigla. Veríme, že toto podujatie
bude mať z roka na
rok stále viac a viac
priaznivcov a stane
sa trvalou klenotnicou
našej kultúry nielen
v miestnom ale i celoslovenskom kontexte.
M.D.
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Dňa 17. februára 2013 vo farskom kostole Sv. Jána Krstiteľa v Kráľovej pri Senci usporiadal spevácky zbor Nebeská rosa v spolupráci s občianskym združením DARE
3.ročník spomienkového popoludnia na pátra Svetloslava
Veigla, kňaza, reholníka, pedagóga a básnika. Tohto roku
by sa bol dožil veku 98 rokov. Myšlienka na zorganizovanie podujatia typu „slovo a hudba“ vznikla už pred niekoľkými rokmi, avšak dostatočne silným impulzom sa stal až
moment, keď nás S.Veigl navždy opustil. Toto podujatie
je vyjadrením úcty k jeho kňazskej i básnickej činnosti,
veď mnohým z nás práve on ukázal cestu Cirkvi počas 35
ročného pôsobenia v našej obci.
V rámci programu vystúpil chrámový zbor Nebeská
rosa, ktorý bol založený na konci 80- tych rokov pre potreby a oživenie bohoslužieb. Svoj názov dostal práve pri
oslave jubilea pátra Veigla, keď spevy zboru inšpirovali
jedného z hostí k tomuto pomenovaniu. V súčasnosti vedie zbor Martin Kardoš.
Ďalším hudobným telesom, ktoré sa podieľalo na výnimočnom umeleckom zážitku z podujatia bol súbor Cuore Barocco. Vznikol na pôde VŠMU v Bratislave v triede
Mgr. art. Petra Zajíčka a repertoár súboru tvoria diela starých majstrov z obdobia baroka. Členmi súboru sú slovenskí študenti viacerých významných európskych hudobných škôl ( Viedenská univerzita, brnenská akadémia
starej hudby, Konzervatórium v Bratislave), ktorí majú za
sebou už výrazné úspechy na medzinárodnej hudobnej
scéne. Obsadenie súboru v zložení Roman Bajzík (tenor),
Katarína Ducai (zobcová flauta), Ján Kružliak (husle) Jana
Dzurňáková (čembalo) a Tomáš Kardoš (violončelo) sa na
programe predstavili viacerými skladbami významných
barokových autorov. Súbor Cuore Baroccco vedie náš
rodák Tomáš Kardoš, ktorý študoval violončelo v Senci
na hudobnej škole, neskôr na Konzervatóriu v Bratislave.
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Základná škola
bilancuje...
Každý rok na začiatku júla nastáva čas, kedy hodnotíme naše desaťmesačné úsilie a snahu o najlepšie
výsledky za školský rok. Naše koncoročné bilancovanie poskytuje čitateľovi možnosť posúdiť prácu pedagógov a žiakov.
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo našu školu 202 žiakov.
O ich výchovu a vzdelávanie sa
staralo 16 pedagógov, 3 vychovávateľky ŠKD a dvaja kňazi. Žiaci
1. - 4. ročníka mali možnosť navštevovať ŠKD, kde boli 3 oddelenia. Počet zapísaných detí bol 69.
Pedagogická rada dňa 24. 6. 2013
rozhodovala o prospechu, dochádzke
a správaní našich žiakov. Vyučovacie
výsledky možno hodnotiť kladne.
Z 202 žiakov bolo vyznamenaných
65 a ročník opakuje 1 žiak. Pedagogická rada odsúhlasila triednym
učiteľom pokarhania piatim žiakom,
pokarhanie riaditeľkou školy šiestim
žiakom. V piatich prípadoch bola
znížená známka správania na stupeň
2. Správanie ostatných žiakov bolo
v súlade so školským poriadkom.
Zvlášť žiaci 9. ročníka si zaslúžia
pochvalu za dôstojné ukončenie
školskej dochádzky a veľmi peknú
rozlúčku so školou.
Dochádzka v tomto roku dosiahla veľmi zlý priemer. Vymeškaných
ospravedlnených hodín bolo 14 270,
čo je v priemere na jedného žiaka
70,64 hodín. Neospravedlnených hodín bolo 67. Dúfame, že v budúcom
školskom roku nastane zlepšenie!
Na pomoc v tomto smere vyzývam
aj rodičov, bez ktorej snaha učiteľov
bude len málo efektívna.
Žiaci, z ktorých si treba brať
v dochádzke príklad, pretože nevymeškali za celý školský rok ani jednu
vyučovaciu hodinu, sú:
Jakub Englárt – II. B,
Roman Koiš – VI.,
Monika Horváthová – VII.,
Samuel Minárik – VII.

Všetci boli odmenení knihou od
rodičovského združenia.
Každoročne žiaci dokazujú, že
sú veľmi talentovaní, šikovní a majú
množstvo vedomostí a schopností, ktorými často prevyšujú žiakov
iných škôl. Ani uplynulý školský rok
tomu nebolo inak.
Na olympiáde v anglickom jazyku sa obvodného kola v Senci zúčastnil Andrej Szikhart – VIII. trieda
Biologickej olympiády:
Erik Šupčík – VII. trieda,
Monika Horváthová – VII. trieda,
obvodné kolo Senec.
Na biblickej olympiáde:
Erik Šupčík – VII. trieda,
Dominika Stanislavová – VIII.
trieda, obvodné kolo.
Pytagoriádu absolvovali:
Dominik Gavlas, Nina Bachárová – III., Natália Stranovská, Alex
Vrauko – IV., Veronika Mátheová,
Monika Koišová – V., Andrea Beňková, Roman Koiš – VI., Veronika
Briestenská, Dominika Stanislavová
– VIII. – obvodné kolo Senec.
Matematickú olympiádu: Adrián
Brunovský – IX. – obvodné kolo Senec.

V rámci Slávika Slovenska
v Senci vystúpila : Kiara Mészárosová – IV.
Dejepisnú olympiádu absolvoval
Erik Šupčík, Bronislava Szikhartová
– VII. – obvodné kolo Senec.
Súťaže Všetkovedko sa zúčastnili
: Nina Bachárová – III., Andrej Molitoris, Boris Botka, Katarína Glončáková, Tomáš Sárkány, Dominik Terneny – IV., Veronika Mátheová – V.
Na Hviezdoslavovom Kubíne
vystúpili : Romana Tengeriová, Filip Ragas – III., Erik Šupčík, VII.okresné kolo Senec. Erik Šupčík po
získaní 1. miesta v okresnom kole
postúpil do krajského kola, kde získal výborné 2. miesto, a tak sa zaradil medzi najlepších recitátorov
v Bratislavskom kraji.
Na Šalianskom Maťkovi vystúpili Filip Ragas a Erik Šupčík.
Gymnastický štvorboj absolvovali:
Adriana Hanajíková, Veronika
Mátheová, Alexandra Sedláriková,
Lucia Hrbíková – V., Simona Heričová – VI. – okresné kolo Senec, 2.
miesto.
Mladý záchranár:
Andrea Beňková, Martina Beňko-

..

vá, Natália Fábryová, Simona Heričová, Zuzana Šuplatová – okresné kolo Senec – 1. miesto.
Beh zdravia - 42 detí, najlepší bežci: Viktor Szimeth,
III. – 1. miesto, Sarah Kotercová, IV. – 2. miesto.
Mladý záchranár CO:
Sofia Hvězdová, Dagmar Šuvadová, Roman Blaho,
Peter Minárik, Patrik Kozanjuk – VIII., Zuzana Šuplatová, Veronika Benčuriková, Miroslav Olgyay – VII.
Žiaci 9. ročníka mali možnosť overiť si získané vedomosti a na celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov TESTOVANIE 9 – 2013. Z matematiky dosiahli
54,72 % (celoslovenský priemer 60,07 %), zo slovenského jazyka a literatúry 58,67 % (celoslovenský priemer 67,51 %).

Akcie školy v školskom roku 2012/2013

Dňa 19. októbra 2012 navštívili žiaci druhého stupňa
náučnú výstavu Atlantis Science Center, plnú interaktívnych exponátov a pustili sa do objavovania, učenia, hry
a zábavy. Výstava bola zameraná na spoznávanie vesmíru, starovekých pyramíd, tajomstiev chémie a biológie.
Žiaci videli show lietajúcich rýb, festival robotov a rakiet a mnoho ďalších zaujímavosti.
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S učebnicami, ktoré žiakov sprevádzali na ceste získavania vedomosti 10 mesiacov, sa deti rozlúčili a nechali za chrbtom i osirelé triedy a zavretú školskú bránu.
Odchádzali však s hlavou plnou získaných poznatkov
a srdcom plných zážitkov, pretože tak ako každý rok,
aj v tomto sme na škole pre deti pripravili množstvo
športových, vzdelávacích a zážitkových akcií.
Hneď na druhý septembrový víkend sa konali v obci
tradičné Kráľovské slávnosti. V popoludňajších hodinách vystúpili žiaci našej školy s krátkym programom,
ktorým potešili prítomných hostí.
Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka navštívili 3. októbra Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, súčasťou ktorého je aj pamätná izba známeho slovenského spisovateľa. Toto múzeum je jediným múzeom na Slovensku,
prezentujúcim osobnosť a dielo Ľudovíta Štúra. Jednu
z najväčších osobností slovenského národa predstavuje
aj z jej osobnej a ľudskej stránky.

Dňa 8. októbra sa žiaci prvého stupňa oboznámili so
správaním v rôznych dopravných situáciách a na dopravnej aktivite: Stoj! Pozor! Voľno! sa naučili rozpoznať
základné dopravné značky a riadiť sa podľa nich, bezpečne chodiť po chodníku a po ceste, kultúrne sa správať na cestách a v dopravných prostriedkoch, ovládať
bezpečnú jazdu na bicykli a zavolať či poskytnúť prvú
pomoc. Po teoretickej časti si žiaci prakticky vyskúšali
získané vedomosti na školskom dvore.

Život okolo nás
Jeseň nás každým dňom očarúva svojimi krásami
a teší poslednými teplými lúčmi slnka. Okrem farebných
kobercov napadaného lístia a pavučiniek vo vetre je pre
jeseň typické aj dozrievanie poslednej úrody ovocia
a zeleniny. Okrem iného, aj tradičných jesenných tekvičiek, ktoré v tomto období vídame častejšie než inokedy. Každoročne usporadúvame v škole akciu s názvom
Strašiáda, ktorá sa nesie v znamení strašidiel z tekvíc
a školský dvor sa mení na raj týchto svietiacich plodov
jesene. Tohtoročná Strašiáda sa konala 17. októbra. Deti
sa premenili na strašidlá, priniesli rôzne vyrezávané tekvice, zasúťažili si v strašidelných disciplínach, zhotovili
si svoj strašiportrét a po dobrom výkone sa posilnili strašipochúťkami, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky.

Kráľovské zvesti 1-2/2013

Pri príležitosti medzinárodného dňa knižníc sa 22. októbra v školskej knižnici uskutočnila akcia pod názvom
Knižnice v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Zúčastnili
sa jej žiaci 5. - 9. ročníka. Po odbornej prednáške pani
učiteliek si vyskúšali žiaci písanie na papyrus, hlinené
tabuľky, prepis hlaholiky, cyriliky a runového písma.
Pripravená bola pre nich prezentácia o prvej kníhtlačiarni, ukážky brailového písma, výstava kníh a na záver ich
čakala diskusia o poslaní a budúcnosti knižníc a vedomostný kvíz. Spomedzi viac ako 200 zúčastnených škôl
z celého Slovenska sa naša školská knižnica zapísala na
27. miesto vo využívaní knižnice a prínosom pre vzdelávanie žiakov.
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Štvrtok, 15. november, bol pre našich prváčikov naozaj netradičný. Pozvali sme ich totižto na slávnostnú
pasovačku, aby sme ich mohli prijať do veľkej rodiny
žiakov našej Základnej školy. Pre žiakov boli pripravené rôzne úlohy. Museli premôcť draka, zobudiť spiacu
princeznú či pomôcť zbojníkom. Ukázali nám, že všetci
vedia spievať, recitovať, počítať a že sú veľmi šikovní.
Potom nasledoval prvácky sľub, v ktorom žiaci sľubovali, že si pravidelne zjedia svoju desiatu, že nebudú ubližovať svojim spolužiakom a na vyučovacích hodinách
budú dávať pozor. Deťom sa v očkách zjavila neskrývaná radosť, keď v ruke stískali svoj imatrikulačný list
a odnášali si od pani riaditeľky sladkú tortu.

Ticho a nenápadne, povyšívané striebornými stehmi
na obruse starej mamy a sprevádzané vôňou medovníkových koláčikov a horúcej kapustnice prichádzajú každý
rok Vianoce! Tak ako každý rok, aj tento sa pri ich príležitosti konal v obecnej časti - Krmeš Vianočný advent.
Žiaci našej školy nás potešili pesničkami, básničkami,
pekným programom a svojimi výrobkami, ktoré predávali v stánkoch. Ceny výrobkov boli symbolické a žiaci
si nimi prilepšili na rôzne akcie, ktoré počas roka absolvovali.
Týždeň pred Veľkou nocou sa naša telocvičňa zmenila na kráľovstvo rozprávkových bytostí – princezien,
strašidiel, pirátov, víl, ale i zvieratiek, policajtov či automechanikov. Deti sa zaodeli do všakovakých masiek
a popoludnie plné zábavy sa mohlo začať. Po predstavení masiek sa súťažilo v rôznych disciplínach. Chlapci si
natrénovali šibačku a dievčatá nosenie vajíčok. Pripravené bolo i chutné občerstvenie a na záver čakala deti
štedrá tombola a diskotéka masiek.
Deň matiek je medzinárodný sviatok a naši žiaci pri
tejto príležitosti nacvičili kultúrny program. Konal sa
druhu májovú nedeľu na školskom dvore ZŠ.
V dňoch 3. – 8. júna 2013 sa žiaci 2. a 3. ročníka
zúčastnili pobytu v škole v prírode. Miestom konania
bolo rekreačné zariadenie Biela medvedica v prekrásnom prostredí obce Bystrá. Výchovno-vzdelávací proces mali žiaci spestrený bohatým programom, ktorý pre
ne pripravili animátori a pani učiteľky. Kým v dopoludňajších hodinách sa realizovala vzdelávacia činnosť,
neskôr učenie vystriedalo popoludnie plné zábavy. Počas výletov a aktivít sa žiaci učili správať vo voľnej
prírode a hlavne si uvedomovali význam ochrany lesov
a uplatňovali svoje vedomosti a poznatky z rôznych
oblasti environmentálnej výchovy. Žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali posledný májový týždeň tak isto pobyt
v škole v prírode na Prašníku pri Piešťanoch. Domov
sa vracali plní vedomostí, zážitkov a spomienok na nových kamarátov a kamarátky.

Život okolo nás

Od 2. júna sa pre našich ôsmakov a deviatakov začal
týždeň plný dobrodružstva. Vybrali sa totiž s pani učiteľkami na poznávací zájazd do Anglicka. Mali možnosť
vidieť množstvo zaujímavých londýnskych pamiatok.
Vyskúšali si pobyt v anglických rodinách. Prežili množstvo neopakovateľných zážitkov a v neposlednom rade
sa zdokonalili v ovládaní cudzieho jazyka.
308 družstiev a viac ako 5000 školákov zo Slovenska
a Maďarska sa zapojilo do súťaže Tieň víťazného oblúka, ktorú vypísala Trnavská univerzita v Trnave v spolupráci s Antickou zbierkou Múzea krásnych umení v Budapešti. Zo slovenských družstiev boli najúspešnejší naši
žiaci siedmeho ročníka. S pani učiteľkou dejepisu pravidelne lúštili rôzne historické otázky, rébusy a hádanky
a vyvrcholením súťaže bola pre nich stavba „Víťazného
oblúka v Ríme“. Za úspechom v tejto súťaži sa skrýva
množstvo práce, preto našim minuloročným siedmakom
gratulujeme a pani učiteľke dejepisu patrí veľká vďaka
za prípravu žiakov na túto náročnú súťaž.
Počas celého roka sme sa stretli s menšou i väčšou
podporou sponzorov na zvládnutie viacerých akcií.
Z inštitúcií to bol predovšetkým Obecný úrad Kráľová
pri Senci a Hrubá Borša. Firmy: Roka, Stanislav a syn,

ELSD – Dušan Šebok. Rodičia: p. Kajosová, p. Moncoľová, p. Kubovčák, p. Englártová, p. Šupčíková a všetci
nemenovaní, ktorí pomohli kancelárskymi potrebami.
Všetkým srdečne ďakujeme!
Na záver niekoľko slov na adresu tých najpovolanejších, ktorí každodennou prácou vytvárajú hodnoty,
o ktorých je tento príspevok. Učitelia vychovávajú deti
pre národ, aby sa udržal vzdelaným, dobrým a poctivým.
Dnes však mnohé slová stratili význam a v očiach značnej časti našej spoločnosti sa učitelia stali len zamestnancami a vzdelávanie a výchova produktom, meraným
ekonomickými ukazovateľmi. Pripomenúť výnimočnosť
učiteľského povolania, poukázať na jeho výsledky
a oceniť tých, ktorí v ňom oduševnene pracujú, je mojou
povinnosťou. Preto posledné riadky patria môjmu
pedagogickému zboru, ktorému som vďačná za všetky
úspechy, ktorými sa môžeme pochváliť.
Srdečná vďaka za vynaložené úsilie, trpezlivosť a obetavosť počas celého školského roka 2012/2013. Prajem
peknú oddychovú slnečnú dovolenku, ktorú si plne zaslúžite.
Mgr. Valéria Klučárová, riaditeľka školy
Mgr. Martina Zigová, učiteľka SJL

Kráľovské zvesti 1-2/2013
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Z činnosti

Červeného
kríža

Tak ako každý rok, aj tento sme
odštartovali odberom krvi v našej
obci MOJ-kou, ktorého sa zúčastnilo
37 darcov krvi a to: M. Ragasová, M.
Bobrík, D. Čaputová, J. Holetzová,
L. Millová, J. Róková, J. a P. Kucejovci, S. Tatár, T. Csemi, R. Molnárová, M. Slováková, I. Petrík, E. Konečná, L. a M. Ježovičovci, S. a M.
Vargovci, E. Vrábelová, Z. Gašparíková, K. Konečný, D. Deáková, M.
Guldanová, V. Súkeníková, S. Čaputa, P. Podolský ml. a st., M. Demovič, Š. Kučera, Ľ. Klúčik, P. Vravko,
I. Németh, A. Ruman, V. Gašparová,
B. Gašparová, A. Kostolanská, A.
Feranciová. Všetkým srdečná vďaka
za drahocennú krv.
Vo februári v spolupráci s neziskovou organizáciou Pomocný anjel,
Nižná na Orave sme zorganizovali
zbierku obnoseného a nepotrebného
šatstva pre sociálne slabšie rodiny.
Takáto spolupráca sa nám viac oplatí, pretože nám na dohodnutý termín
pošlú auto a vyzbierané šatstvo ide
do tých rodín, ktoré to najviac potrebujú a nevyužíva sa to na predaj
v seconhandoch, ako to robia niektorí vynaliezaví podnikatelia. Tak
ako každý rok aj tento sme navštívili
Aquapark v Senci na regeneráciu síl
po dlhej a vyčerpávajúcej zime. Zúčastnilo sa 24 členov ČK a darcov
krvi z našej obce.
Mesiac máj patrí Slovenskému
Červenému krížu a v tomto mesiaci
sa koná aj najviac akcií, ktoré usporadúva ÚSSČK Bratislava-vidiek.
Akciou, ktorou sa môže naša obec
pochváliť, je 1.miesto DMZ II na
územnom kole súťaže družstiev mladých zdravotníkov. Zásluhu na tom
má Mgr. Martina Zigová (pedagóg)
a žiaci Simona Heričová, Zuzana
Šuplatová, Natália Fábryová, Andrea
a Martina Beňkové. Pani učiteľke
ďakujem, že sa venuje vo voľnom
čase žiakom vo vedomostiach o poskytovaní prvej pomoci a doviedla
týchto žiakov k tak krásnemu úspechu. Všetkým gratulujem a želám
veľa úspechov a hlavne nech šíria

svoje vedomosti aj medzi ostatnými
spolužiakmi.
V rámci našej činnosti sme zorganizovali zájazd do Budapešti, ktorého sa zúčastnilo 44 členov a 5 nečlenov. Program bol bohatý, návšteva
Tropicaria, prehliadka Budapešti
a nakoniec podľa vlastného výberu
ZOO, Vidámpark, alebo Széchényiho kúpele. Tento zájazd bol zabezpečený kvalitnými sprievodcami
z ANNATOUR Bratislava, ktorí nám
podali vyčerpávajúce informácie
o našich južných susedoch.
V rámci prvého polroku sa konal
aj druhý odber krvi, ktorého sa zúčastnilo 40 darcov krvi a to: A. Feranciová, S. Čaputa, D. Čaputová,
M. Linduška, M. Bobrík, M. Lukáč,
L. Ježovič, J. Schulczová, E. Konečná, S. Tatár, I. Gräczer, J. Holetzová,
M. Káčer, M. Káčerová, L. Liška,
R. Molnárová, A. Meszárošová, S.
Vargová, P. Koiš, B. Gašparová, M.
Ježovič, K. Konečný, R. Ruman, Z.
Gašparíková, M. Varga, E. Vrábelová, P. Podolský ml. a st., I. Demovič,
L. Klúčik, I. Németh, P. Vrauko, R.
Klenovský, R. Tengéri, V. Súkeníková, M. Guldanová, B. Urbanovičová,
D. Deáková, M. Zigová, J. Brnová.
Všetkým ďakujeme!
Začiatkom júna sa v Senci konalo slávnostné odovzdávanie plakiet
a medailí prof. MUDr. Jána Jánskeho
a prof. MUDr. Jána Kňazovického
bezpríspevkovým darcom krvi. Za
okres Senec bolo ocenených okolo
200 darcov a z našej obce bolo 9 darcov krvi ocenených od bronzovej po
zlatú plaketu. Manželia Petra a Juraj
Kucejovci, Milena Guldanová, Viera Gašparová, Jana Holetzová, Ján
Konečný, Ján Šuplata, Pavol Vrauko

(Hrubá Borša) Gratulujeme ku krásnemu oceneniu a verím, že sa s nimi
budeme ešte pri ďalších odberoch
stretávať, aby získali tie najvyššie
ocenenia. Nech im zdravie slúži, aby
mohli ďalej zachraňovať ľudské životy, ktorí najviac potrebujú najdrahšiu tekutinu, krv.
V druhom polroku musíme zmeniť náš program, ktorí sme si stanovili na výročnej členskej schôdzi
v decembri 2012. Obecný klub, ktorí
sme využívali na rôzne aktivity bude
slúžiť do konca roku 2013 na iné
účely,preto prosím všetkých darcov
krvi, ktorí plánujú prísť na septembrový odber krvi, aby si dobre pozreli na pozvánke miesto odberu. Ohrozená je aj naša tradičná Katarínska
zábava a výročná členská schôdza,
ktorá bude pravdepodobne preložená až na budúci rok, teda na začiatok
roku 2014. Všetci darcovia a členovia MSČK Kráľová pri Senci budú
včas informovaní o mieste konania.
Prajem vám v mene celého výboru ČK príjemnú dovolenku, šťastný
návrat domov a aby ste našu pomoc
nepotrebovali.
Jarmila Koišová

Život okolo nás

Rybárske preteky
2013

Kráľovské zvesti 1-2/2013

Máj je prekrásny mesiac v prírode. Po zimnom spánku – útlme prírody, sa v tomto období prebúdza a intenzívne ožíva príroda vo všetkých jej súčastiach ako je flóra i fauna. Zeleň je ako balzam na dušu, na zrak, ale aj
pocit človeka. Pozitívne pôsobí na jeho konanie. Tak ako
sa rozvíja príroda, rozvíja sa aj človek. Príroda blahodarne pôsobí v tomto štádiu aj na neustále zlepšujúci sa
pocit človeka v celom jeho prístupe a hodnotení svojho
náhľadu na dianie okolo neho, a životného prostredia,
ktorého je stredobodom ako hlava tvorstva.
V tejto mimoriadne peknej časti roka sme si vybrali
čas na konanie zaujímavých a pre ľudskú činnosť prospešných rybárskych pretekov. Záujem človeka a súťaženie, jeho porovnanie síl a schopností s prírodou a prekrásne malebné prostredie, zasadené do utešenej časti našej
obce v okolí riečky Čierna voda, vytvorili priaznivé predpoklady na uskutočnenie VI. „Kráľovských rybárskych
pretekov“ dňa 25.mája 2013. Tieto preteky sa stali už
tradíciou. Ich úspešný priebeh a pohoda bola výsledkom
obetavej práce a starostlivosti organizátorov. O úspešné
zvládnutie pretekov sa pričinili najmä starosta a Miestna
organizácia rybárov v Senci na čele s pánom Dimitrovom.
Ďalej to boli sponzori, ktorí urobili radosť vecnými cenami pre pretekárov, umiestnených na prvých troch miestach
v kategóriách: muži, ženy a deti do 15 rokov.

Ceny venovali nasledovní sponzori: AVE Bratislava, Pilot Club, Pneuservis Javor, OK PC servis,
JV Intersad, TOMDUS Milan Bánoczký, Mestská
organizácia rybárskeho zväzu Senec, S.O.M.M
Martin Kubovčák, Michal Čapla, Ing. Dušan Stanislav, Bronislava Gašparová, Imrich Keszöcze,
Ing. Juraj Mačaj.
Nakoniec to boli samotní pretekári, ktorí svojimi schopnosťami a šikovnosťou urobili radosť
sebe, aj divákom. Umiestnenie pretekárov bolo
v jednotlivých kategóriách nasledovné:
Deti do 15 rokov:
1.miesto- Samko Jambrich ,
2.miesto - Zoran Filipovič ml. ,
3.miesto – Timotej Petrík
Dievčatá
1.miesto – MelisaBobríková,
2.miesto - Rebeka Kucejová,
3.miesto –Sandra Kucejová
Muži
1.miesto –Jozef Gašpar/Sendy/,
2.miesto – Karol Bednárik ,
3.miesto – Ján Polakovič
Celkom sa zúčastnilo takmer 50 pretekárov čo bolo
približne obdobne ako v predchádzajúcich rokoch. Na
úspešnom dni a pretekov mali svoj nemalý podiel aj ľudia, ktorí sa starali o občerstvenie. Členovia ZRPŠ pri
ZŠ podávali chutné pečené ryby, cigánsku a nápoje.
Úspešnosť podujatia dotvoril príjemný jarný deň,
ktorý má svoje dôležité miesto pri takomto podujatí. Už
šiesty ročník pretekov sa stal koloritom našej malebnej
obce pre radosť mladých i starších občanov. Už dnes sa
môžeme tešiť na ďalší ročník Kráľovských rybárskych
pretekov, ktoré sa uskutočnia o rok.
Ing. Tibor Filipovič
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Z činnosti
dobrovoľných
hasičov

Činnosť nášho hasičského zboru
sa v roku 2013 začala už od samého
začiatku januára.
V plnom prúde sme organizovali
a zabezpečovali už II. hasičskú zábavu, ktorú sme mali 25.1.2013. Sálu
nám nádherne vyzdobila Alenka Galovičová a chutnú večeru navarila
Olinka Čaplová. Zábavu slávnostným príhovorom otvorila predsedníčka DHZ Lucia Čaplová, po ktorom nasledoval úvodný tanec členov
výboru DHZ, do ktorého pozvali aj
pána starostu. Ako býva zvykom,
okolo polnoci sa ťahala tombola, do
ktorej nám prispeli mnohí sponzori,
za čo im veľmi ďakujeme. Možno
najkrajšia, najmä pre nás hasičov,
bola cena útechy, ktorou bola nádherná torta v tvare hasičskej zásahovej prilby. Tú výherca hneď rozkrájal
a rozdal prítomným na dobrú chuť.
Zábava samozrejme trvala až do
rána a veríme, že taká úspešná bude
aj tretia na budúci rok.
Vzhľadom na to, že do priestorov
garáže zatekala voda cez poškodenú strechu, dohodli sme sa na výbore DHZ, že pošleme na obecný úrad
žiadosť o opravu. Sme veľmi radi, že
naša žiadosť bola akceptovaná a strechu obec opravila. Aj touto cestou
chceme poďakovať vedeniu našej

obce za rýchle
vybavenie našej
žiadosti.
16.2.2013 sa
konala výročná
členská schôdza,
na ktorej bola
vyhodnotená
naša činnosť za
uplynulý
rok.
A že rok 2012
bol skutočne bohatý na činnosť,
sme našich čitateľov Kráľovských
zvestí už informovali v poslednom
čísle (3-4/2012). Na výročných
schôdzach hodnotíme aj aktívnych
členov, ktorí sú povýšení do vyšších hodností. Zablahoželali sme
aj členom, ktorí v tom období mali
narodeniny. S príhovorom vystúpil
aj starosta obce pán Alojz Koiš. Poďakoval nám za dobrú spoluprácu
a povedal, že starostovia z okolitých
obcí mu závidia našu organizáciu.
Na tohtoročnej schôdzi sa zúčastnili aj hostia z iných okresov a to člen
predsedníctva OV DPO Galanta pán
Kováč, člen predsedníctva OV DPO
Šaľa pán Antalec, riaditeľ OV DPO
pán Tóth a delegát ÚvZ PK-Senec
pán Blaho. Po oficiálnej časti nasledovala večera a posedenie členov
v družnej debate o problémoch a plánoch do budúcna.
Vo februári sa štyria naši členovia
zúčastnili školenia zásahového družstva, ktoré skončilo skúškami a vydaním certifikátov daným členom.
V zimných mesiacoch všetky naše
družstvá (muži, ženy aj deti) každý
pondelok chodili do telocvične na takzvanú zimnú prípravu. Jej hlavným
zmyslom je okrem udržiavania kondície aj utužovanie kolektívov.

Boli sme oslovení profesionálnymi hasičmi na spoluprácu pri organizovaní taktického cvičenia, ktoré sa
uskutočnilo 6.4.2013 o 9,00 h. na
ihrisku základnej školy. Na taktické
cvičenie sa zišlo desať DHZ z okresov Pezinok a Senec. Účastný bol
aj riaditeľ HaZZ Pezinok Ing. Moťovský, velitelia hasičských staníc
Senec a Pezinok a lektori z radov
profesionálnych hasičov. Cvičenia sa
zúčastnili aj generálny sekretár DPO
SR pán Horváth, predsedníčka ÚzV
DPO Pezinsko-Seneckého pani Mesárošová a riaditeľ ÚzV PK-SC pán
Daniš.
Cvičenie začalo spoločnou prednáškou spojenou s premietaním odborného filmu. Potom sa členovia
rozdelili do troch skupín. Jedna bola
zameraná na spojovaciu techniku,
druhá na zdravotnú prípravu a tretia
pri Čiernej vode každému DHZ preskúšala techniku.
Taktické cvičenie bola ukončené spoločným nástupom na školskom dvore a celkovým zhodnotením podujatia. Potom boli všetci
zúčastnení pohostení gulášom, ktorý pripravili členovia našej DHZ.
Za výborné zorganizovanie akcie
a chutné občerstvenie nám na záver poďakoval riaditeľ HaZZ p. Ing
Moťovský.
Dňa 25.4.2013 okolo 20,00 h.
sme boli privolaní k požiaru na Sigotke, kde horela kopa dreva, od
ktorej sa požiar rozširoval ďalej
po tráve. Na zásah prišli traja naši
členovia, ktorí najskôr hasili jednoduchými hasiacimi prostriedkami t.j. lopatami a následne jedným
prúdom „D“ do príchodu jednotky
profesionálnych hasičov zo Seneckej stanice.

vej súťaži. Boli sme napr. v Drahovciach, Blatnom, Veľkých Úľanoch,
Šenkviciach, Čenkovciach, Hrubom
Šúri, Pate, Topoľčiankach, Zelenči...
Zúčastnili sme sa aj na územnom
kole, kde naše deti zvíťazili, ženy
boli druhé a muži tretí.
V mesiaci jún majú všetky deti
svoj sviatok a preto každoročne navštevujeme materskú škôlku.
Urobili sme im prednášku o hasičoch, o tom čo majú robiť v prípade
požiaru a vyskúšali sme pred nich aj
požiarny poplach a opustenie škôlky
v čo najkratšom čase. Potom mali
deti vytvorenú prekážkovú dráhu, na
ktorej mohli ukázať svoju šikovnosť.

Mohli si vyskúšať aj prilby, opasky
a boli si prezrieť hasičské auto, do
ktorého mohli aj nastúpiť. Na záver
sme sa s nimi spoločne vyfotili.
Deťom sem odovzdali darčeky
a oni nám za to darovali namaľovaný
obrázok o hasičoch.
Záverom by som chcela poďakovať všetkým členom DHZ za ich
aktívnu činnosť, taktiež vďaka patrí
všetkým našim priaznivcom a hlavne
sponzorom. Vážime si to a veríme,
že svojim prístupom k hasičskému
poslaniu a výsledkami na súťažiach
im to vynahrádzame.
Viera Gašparová
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Mesiac máj patrí hasičom. Dňa
4.5. je totiž deň sv. Floriána- patróna
hasičov. Stalo sa už tradíciou, že na
tento sviatok ideme do kostola na sv.
omšu, kde si pripomenieme spoločne
s ostatnými veriacimi tento sviatok
a po omši slávnostným sprievodom
kladieme veniec a zapaľujeme sviečky pri soche sv. Floriána a tým si uctíme pamiatku všetkých hasičov.
Hneď ako príde na jar vhodné
počasie, začíname trénovať na školskom ihrisku. Trénujú všetky tri
družstvá - muži, ženy aj deti. Prvú
súťaž sme mali už v máji. Súťaže postupom jari a leta pribúdajú a skoro
každú sobotu sme na nejakej poháro-

XXI. Majstrovstvá Slovenska
v pretláčaní rukou

Už po dvadsiaty prvýkrát sa najlepší armwrestleri
Slovenska stretli na najvýznamnejšej súťaži domácej
sezóny - majstrovstvách Slovenska, ktoré sa tento rok
konali 29.6. 2013 na domácej pôde AWK v Kráľovej
pri Senci.
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V minulosti sa u nás viac krát konali Majstrovstvá
západoslovenského kraja najmä na konci deväťdesiatych
rokov a následne v roku 2000. Od tohto času sa v Kráľovej takáto vrcholná súťaž nekonala. Pár rokov sme sa
teda pohrávali s myšlienkou priniesť armwrestling – pretláčanie rukou opäť do Kráľovej a znova ho predstaviť
širokej verejnosti – našim občanom.
Po tom, čo nám v marci bola oficiálne schválená žiadosť o organizáciu tohto vrcholného podujatia, začali
sme s prípravami nielen po športovej stránke aby naši
športovci predviedli doma čo najlepšie výkony, ale hlavne s prípravou na samotný šampionát. Aby športovcom,
či divákom nič nechýbalo. Od realizačného tímu si to
vyžadovalo plné nasadenie pri zabezpečení všetkého
potrebného od výroby plagátov, cez občerstvenie, ozvučenie, výber sprievodného programu, zabezpečenie súťažných stolov, až po detaily ako sú magnézium či chladivé spreje pre súťažiacich. Obzvlášť tvrdým orieškom
bolo hľadanie sponzorov, ktorí by boli ochotní podporiť
toto podujatie či už finančne, alebo vecnými cenami pre
športovcov. Oslovili sme viaceré firmy, ktoré sa zaoberajú predajom doplnkov výživy pre športovcov, no bohužiaľ v dnešných ťažkých časoch sme sa nestretli s veľkou podporou. Napriek tomu sa nám podarilo zohnať
od sponzorov nejaké finančné prostriedky, niečo prispel
aj náš klub a tak sa mohli víťazi jednotlivých kategórií
okrem pohára, tešiť aj z vecných cien.
Nadišiel deň D a my sme mohli v športovom areáli
Sigótka v Kráľovej privítať viac ako šesťdesiat športovcov z celého Slovenska - špičku slovenského pretláčania.
Z reprezentantov chýbali iba S. Babajevová a J. Vojenčák. Tu spomeniem, že na Majstrovstvá SR je potrebné
sa kvalifikovať a súťažiť môže len prvých 8 súťažiacich
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v tabuľke podľa dosiahnutých bodov v 4. kolách SNLP. Súťažilo sa v šiestich mužských a dvoch ženských kategóriách
pravou i ľavou rukou. V jednotlivých kategóriách sme boli
svedkami výborných zápasov. Vo veľmi dobrej forme sa predstavila naša úspešná juniorka Rebeka Martinkovičová (trénuje
aj v AWK Kráľová pri Senci), ktorá potrápila aktuálnu majsterku Európy Luciu Debnárovú. Pre obe to bol svetlý bod súťaže.
Pre Luciu, že jej rastie doma silná súperka a pre Rebeku, že
poctivý tréning prináša ovocie. V tejto kategórii sme mali aj zástupkyňu domáceho AWK Kráľová p/Senci – Dagmar Petrovú.
Medzi mužmi sme sa žiadneho väčšieho prekvapenia nedočkali a podľa očakávania dominovali favoriti.
Po kvalifikácii a semifinále nasledoval atraktívny sprievodný program o ktorý sa postarali členovia fitness klubu AWK
Kráľová. Ukážky Taekwon-do predviedli D. Baráth, T. Labuda a R. Ivanecký, ktorý predviedli rôzne kopy, ukážky boja
či rozbíjanie škridlí a dostali doslova do varu prítomných divákov, ktorí ich odmenili výdatným potleskom. Nasledovalo
exhibičné vystúpenie nášho úspešného reprezentanta v naturálnej kulturistike M. Poláčka – člena reprezentačného tímu
SR na tohtoročných Majstrovstvách Európy v Taliansku. Miro
sa predstavil síce už nie vo vrcholnej, ale zato oku lahodiacej
forme, za čo si tiež vyslúžil potlesk prítomných divákov. Chalanom patrí veľké poďakovanie, za účasť, vďaka čomu mohol
byť prezentovaný na našej súťaži takýto atraktívny sprievodný
program.
Po doznení zvukov štátnej hymny a odovzdaní cien víťazom Slovenského pohára za sezónu 2012/2013 sa pokračovalo
finálovými zápasmi v jednotlivých kategóriách. Z AWK Kráľová pri Senci sa na MSR kvalifikovala len Dagmar Petrová,
ktorá napokon v kategórii + 60kg v pravej ruke obsadila pekné 3. miesto a v ľavej ruke 5. miesto. Za súťažnými stolmi
sa prestavil v úlohe rozhodcu aj Ing. R. Brettschneider (tiež
bývalý úspešný reprezentant AWK Kráľová). Celá súťaž bola
tiež vysielaná prostredníctvom živého prenosu – live stream na
armsport.sk. Kompletné výsledky súťaže nájdete na stránke
www.arsport.sk
Odovzdaním cien v jednotlivých kategóriách sa XXI. Majstrovstvá Slovenska pomaly chýlili ku koncu. Treba podotknúť,
že po druhý krát za sebou sa uskutočnil šampionát pod holým
nebom, čo prítomní súťažiaci ocenili a pochválili pekné prostredie. Na tomto mieste by som rada za klub AWK Kráľová pri
Senci rada poďakovala vedeniu obce a p. starostovi A. Koišovi
za pomoc a možnosť zorganizovať toto podujatie na Sigotke,
taktiež poďakovanie patrí všetkým sponzorom ktorí prispeli
a podporili Majstrovstvá Slovenska v našej obci. Vďaka teda
patrí firme MaxSport, časopisu Muscle&Fitness, Fitmax, VH
šport, kvetinárstvo Dahlia, potraviny Packa, firma Altija a samozrejme aj ďalším, ktorí ale nechceli byť menovaní. Taktiež
vďaka patrí Martinovi Cucovi Luciakovi za návrh a realizáciu
plagátu k MSR, M. Szikhartovi za ozvučenie a hudobnú produkciu počas súťaže a celému realizačnému tímu, ktorí prispeli
k organizácii podujatia (M. Vrbovský, J. Benč, M. Martinkovič, P. Petráš).Vďaka patrí aj Sendymu za tradične výbornú cigánsku, po ktorej sa doslova za pár hodín „zľahla zem“.
Podľa vyjadrení viacerých športovcov, divákov i samotných
zástupcov časopisu Muscle&Fitness - vynikajúca organizácia
šampionátu, kvalitné výkony, atraktívny sprievodný program a
príjemné prostredie – boli hlavné atribúty vydareného podujatia v Kráľovej pri Senci, čo nás samozrejme veľmi teší.
D. P.

Siedmy ročník
amatérskej súťaže
v tlaku na
lavičke
V soboru 2.3.2013 organizoval klub AWK
Požiarnik už tradičnú amatérsku súťaž v tlakoch
na lavičke – Kráľovský Benchpress. Tento rok to
bol už siedmy ročník. V priestoroch posilňovne
sa zišli športovci, ktorí si prišli zmerať sily a porovnať svoje výkony v tlaku. Na tomto ročníku
sme mohli opäť vidieť viacerých minuloročných
účastníkov, ktorí sa prišli popasovať s olympijskou činkou a keďže minuloročný top bol 200kg
v tlaku, tento rok sme sa rozhodli vypísať odmenu (polročné vstupné do fitnescentra) pri prekonaní tejto hranice. Motivácia do súťaženia bola
teda veľká. Súťažiaci predviedli skvelé výkony a
mnohí z nich neraz siahali až na dno svojich síl,
všetko za povzbudzovania prítomných divákov
ale aj svojich súperov. Favoriti súťaže išli takpovediac vo výkonoch na istotu, ale o prekonanie
rekordu sa pokúsil minuloročný víťaz Martin
Sitár zo Senca, ktorého k výkonu vyburcovali
prítomní diváci a športovci a na činku bola teda
naložená váha 202kg. Bohužiaľ jeho pokus nebol úspešný ale aj tak mu patrí náš obdiv za tento
výkon a veríme že hranica 200kg bude prekonaná možno v budúcom ročníku.
Na prvých miestach sa umiesnili:
1. Martin Sitár (Senec)
180kg
2. Kristián Radics (Senec) 160kg
3. Dominik Usačev (Kráľová p/S) 160kg
Prví traja získali vecné trofeje, diplomy a
prevzali si ceny od sponzorov súťaže. Verím, že
na budúcom ročníku tejto súťaže privítame ešte
väčší počet športovcov a že znova prídu aj tohtoroční účastníci porovnať si opäť svoje výkony.
Dagmar Petrová
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Dňa 2.2.2013 sa uskutočnila II. tanečná zábava, organizovaná „starými pánmi“ pod hlavičkou MŠK Kráľová pri Senci. Obecný klub vyzdobili ich manželky
a priateľky.
Ako býva zvykom, každá žena bola osobne uvítaná ružou pred vstupom do sály. Keď sa hostia usadili k stolom, čakalo ich tu ďalšie milé prekvapenie
v bielo-modrom prevedení, čo sú aj farby miestneho
športového klubu. Ženy boli obdarované čokoládovým
srdiečkom v darčekovom balení a páni mandľami v čokoláde, zabalenými v tvare fľašky.
Po otvorení zábavy sa s programom moderného
tanca predstavili pán Izsák Attila ml. a slečna Nina
Selecká (minulý rok sme mali mažoretky).Tanečnú zábavu odštartovalo prvé kolo, kde sa na parkete stretli
p. Šebok Dušan (terajší prezident MŠK) a p. Klučár
František (predchádzajúci a dlhoročný prezident MŠK)

losovali aj po tri hodnotné ceny. Naším cieľom je zvýšiť atraktivitu a nie kvantitu cien. Na tombolové lístky
bolo možné vyhrať auto „Škoda rapid“ na víkend s plnou nádržou, ďalej krb na bioplyn a fotoaparát OLYMPUS. Na vstupenky sa vyhrával LED televízor SAMSUNG 32“, večera s hokejovou legendou Miroslavom
Šatanom a torta od pani Milky Deákovej.
Našou radosťou bola spokojnosť zúčastnených,
ktorí si objednávali vstupenky už na ďalší ročník a pozitívne ohlasy na práve skončenú zábavu. Uvedenú zábavu organizujeme aj preto, aby sme pomohli MŠK.
Minulý rok sme z výnosu zakúpili po dve zápasové
lopty pre mládežnícke mužstvá a tento rok novú práčku
pre potreby všetkých mužstiev MŠK.

Šport

Futbaloví „veteráni“ sa zabávali

Na záver by sme sa chceli poďakovať sponzorom: AUTO VALUŠEK člen skupiny TODOS, DEKATHERM, ATYP-STAV, PD Kráľová pri Senci, Jozef Sedlárik, AWA SHIMA, Jozef Malik – Plynoservis,
Obecný úrad Kráľová pri Senci, BALITO, Levanduľa,
Bobrík Marián st., Michal Kubík, TOMDUS, Miroslav
Daniš, Hostinec u Petra, Miroslav Beňka, SOMM Martin Kubovčák, TOP GRASS, Zámočníctvo, p. Martin
Čepel, p.Mačai Milan, AGRO-MAČAI, Záhradníctvo
Pavián, Mária Dadová, CAD EXPRES, LINDAB, FIT
RESTAURANT, Občerstvenie EVA, Ján Žemlička,
Kaderníctvo ANDY, firma MS, Pekáreň ALICA, Pneuservis JAVOR, HC Slovan Bratislava, MAGNOLIA,
I-CENTER, BVS, DREVOFA, Čapla Michal.
Už teraz rozmýšľame čím Vás prekvapíme na treťom ročníku, ktorý sa bude konať 18.1.2014.
Za kolektív „starých pánov“ Kráľová pri Senci,
Marián Bobrík
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s manželkami. Do tanca tak ako aj minulý rok
hral osvedčený DJ KIKO. Prítomní hostia si
mohli pochutnať na výbornom jedle, pripravenom slečnou Marcelou Guldanovou a jej sestrou pani Monikou Hubíkovou. Komu sa málilo na stole boli pagáčiky a štrúdle. O hostí sa
v sále vzorne starali sympatické slečny: Bobríková Daniela, Deáková Lenka a Horváthová
Diana. Po minuloročnej chrípkovej epidémii
sme predzásobili bufet „vakcínami“, kde ich
v dobrej nálade podávali naši zodpovední
chlapci p. Petrík Ivan a Čaputa Martin.
Zábava bez tomboly by nebola zábavou.
Pred rokom sme sa rozhodli, že futbalové zábavy budú mať tomboly dve. Prvú na tombolové lístky, zakúpené v sále, druhá na zakúpené
vstupenky. Zvláštnosťou našej tomboly bolo
aj množstvo cien. V obidvoch tombolách sa
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Skvelý úspech

našich futbalistov
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Po vydarenej jesennej časti (3.
miesto) MRB sa zimná príprava
nášho „A“ mužstva niesla v znamení obhajoby minuloročného víťazstva v zimnom turnaji BFZ. Naše
mužstvo sa bez prehry dostalo až
do finále v konkurencii 24 celkov.
Vo finálovom zápase po vyrovnanom priebehu sme podľahli Stupave 1:2. Strieborná priečka znamenala ďalší veľký úspech v histórií
Kráľovského futbalu a zviditeľnenie obce v celom regióne.
Vrtochy počasia spôsobili trojtýždňový sklz a nahustenie programu
majstrovských zápasov. Od 1. mája
do 1. júna sme odohrali až osem zápasov, čo je na amatérsky futbal príliš veľa. Preto aj výsledky všetkých
mužstiev boli ako na hojdačke. Jediné mužstvo v súťaži si udržalo vysoký štandard – TJ Rača Bratislava,
ktorá dotiahla svoj boj o postup do 3.
ligy do víťazného konca.
Nás teší fakt, že ako jediní sme
ich dokázali poraziť vonku aj doma
a získali sme 6 bodov. Nás vyradili z boja o postup slabšie výsledky
s mužstvami, ktoré hrali o záchranu.
Historicky najlepšie umiestnenie – 3. miesto sme dosiahli vďaka výbornej tímovej práci výboru
MŠK, trénerov, hráčov a divákov
– fanúšikov nášho mužstva.
Realizačný tím pracoval v zložení: Tréner: Mgr. Vladimír Bertok,
asistent trénera: Ladislav Tóth, vedúci mužstva: Marián Čaputa
Hráči: Kunyi Š., Vencel P., Vigoda P., Ježovič M., Tušš V. – ka-
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pitán mužstva, Gábriš Cs., Huszár
T., Gabriel M., Baša A., Pomichal
L., Adame M., Galovič M., Matuška R., Petrovič G., Kulaš J., Kováč
F., Potásch P., Vlček R., Šmálik
M., Bočko M., Ďuriš V., Hoška M.,
Blahutiak J.
Najlepším strelcom nášho mužstva sa stal J. Kulaš so 14 gólmi.
Týmto nástrelom sa stal druhým
najlepším strelcom celej súťaže
MRB. Po 9 gólov dali R. Matuška
a M. Galovič. Výborne pracovala
aj obrana na čele s brankárom Š.
Kunyim a stopérom Cs. Gábrišom.
Nestarnúci G. Petrovič bol tým
pravým tmelom mužstva nielen na
ihrisku, ale aj mimo neho. Kapitán
V. Tušš, P. Vigoda, M. Bočko, M.
Šmálik, F. Kováč, L. Pomichal, T.
Huszár tvorili kostru mužstva, ktoré prinieslo toľko radosti.
„B“ mužstvo pod vedením P.
Ternényho a O. Szurmáka obsadilo v 5. lige 6. miesto po veľmi vydarenej jesennej časti. Jarná časť
sa z objektívnych príčin nepodarila zopakovať. Výborne 6. miesto
je odrazom kvality kádra a úsilia
ľudí, ktorí podporovali toto mužstvo.
Mužstvo starších žiakov viedol
tréner Roman Matuška. Napriek
obrovskému úsiliu a spolupráci
s rodičmi sa nepodarilo dať dokopy dostatočný počet hráčov na
majstrovské zápasy. Pevne veríme,
že budúci ročník to už bude lepšie
a z úspešných prípravkárov sa stanú kvalitní žiaci.

Starší dorast pod vedením trénera Š. Gábriša obsadilo pekné
2. miesto za víťazným Báhoňom.
Mužstvo strelilo v súťaži najviac
gólov – 137. Pevne veríme, že
z tohto mužstva vyrastú ďalší hráči
do seniorských mužstiev Kráľovej.
Veľkú radosť nám urobili najmladší futbalisti – prípravkári. Za
dva roky tvrdej práce sa nám podarilo podchytiť okolo 35-40 nádejných futbalistov vo veku 5-10
rokov. Toto bude budúcnosť Kráľovského futbalu. Tréner R. Ternény, M. Lukáč, M. Slávik, M. Tušš
a P. Ternény ml. v spolupráci s rodičmi odštartovali novú éru futbalu
v našej obci.
Poďakovanie za podporu futbalu v obci patrí starostovi P. Koišovi
i poslancom Obecného zastupiteľstva. Bez ich pomoci by futbal len
prežíval.
Výbor MŠK Kráľova pri Senci na čele s predsedom, JUDr. D.
Šebokom vytváral počas celého
ročníka výborné podmienky pre
dobré výsledky všetkých mužstiev.
Osobitne chcem poďakovať pánovi
Vojtechovi Dolinskému za nezištnú pomoc počas zimnej prípravy
a starým pánom za usporiadateľskú službu počas majstrovských
zápasov. Poďakovať treba všetkým
sponzorom a fanúšikom, bez ktorých si futbal neviem predstaviť.
Mgr. Vladimír Bertok

3. ročník turnaja o Memoriál Janka Deáka
V rámci tzv. futbalových prázdnin MŠK Kráľová už tradične usporiadal futbalový turnaj o Memoriál Janka Deáka. Tento ročník sa konal 21. júla a účastníkmi boli mužstvá ŠFK Sereď (3. liga –Západ), FK Vlčany (4.liga
– Západ), Slovenský Grob (MRB) a MŠK Kráľová pri Senci (MRB). Prvý zápas odohrala Kráľová s Vlčanmi.
Vlčany zvíťazili 2:1. V druhom zápase Sereď porazila Slovenský Grób 3:2. V zápase o tretie miesto vyhrala
Kráľová s Gróbom 2:0 a vo finálovom zápase zvíťazila Sereď 2:1. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Martin
Šálka zo Serede, za najlepšieho strelca Peter Futo z Kráľovej a najlepšieho hráča E. Zsebi z Vlčian.
				
Mgr. Vladimír Bertok

Futbalové tabuľky
Seniori – 4. liga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Seniori B – 5. liga

Družstvo
Z
FK Rača Bratislava
30
OŠK Slovenský Grob A
30
FC Rohožník
30
MŠK Kráľová pri Senci
30
TJ Rovinka
30
ŠK Bernolákovo
30
INTER Bratislava, o.z. A
30
ŠK Plavecký Štvrtok
30
- OFK Vysoká pri Morave
FK Slovan Ivanka pri Dunaji 30
ŠK Svätý Jur A
30
ŠK Lozorno, FO
30
FC Ružinov Bratislava
30
FK Stupava
30
ŠKP INTER Dúbravka Brat.
30
Karpaty Limbach
30
ŠFK Prenaks Jablonec
30

V

21
16
17
16
15
16
13

R

4
8
5
8
9
5
7

P

5
6
8
6
6
9
10

Skóre
83 : 23
65 : 31
61 : 38
56 : 30
64 : 42
53 : 33
42 : 33

Body +/67 22
56 11
56 11
56 11
54
9
53
8
46
1

11

7

12

57 : 48

40

-5

10
9
8
9
7
8
7
6

8
7
8
3
7
4
6
6

12
14
14
18
16
18
17
18

50 : 52
43 : 45
32 : 64
31 : 49
29 : 62
37 : 75
24 : 61
24 : 65

38
34
32
30
28
28
27
24

-7
-11
-13
-15
-17
-17
-18
-21

Body

+/-

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

ŠK Báhoň
MŠK Kráľová pri Senci
ŠK Igram
ŠK Nová Dedinka
ŠK Šenkvice
FC Slovan Modra
FC Družstevník Budmerice
CFK Pezinok - Cajla
TJ Malinovo
OŠK Slovenský Grob
FC Slovan Častá
TJ Slovan Viničné
Karpaty Limbach
ŠKO Miloslavov (odstúpené)

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body +/-

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

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

25
18
16
17
17
13
13
11
11
10
9
8
8
9
7
8

2
5
9
5
4
6
5
7
4
5
4
7
6
3
7
1

3
7
5
8
9
11
12
12
15
15
17
15
16
18
16
21

105 : 28
76 : 41
79 : 42
64 : 38
69 : 48
55 : 49
53 : 49
42 : 50
47 : 66
55 : 79
59 : 81
41 : 58
60 : 70
40 : 66
38 : 67
38 : 89

77
59
57
56
55
45
44
40
37
35
31
31
30
30
28
25

32
14
12
11
10
0
-1
-5
-8
-10
-14
-14
-15
-15
-17
-20

Žiaci

Dorast – 4. liga
Por. Družstvo

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

Z

V

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0

R

22
19
18
16
12
11
11
10
10
7
5
3
1
0

P

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

Skóre

1
4
5
7
10
10
12
12
13
13
18
20
22
0

127 : 17
137 : 22
109 : 25
112 : 40
56 : 56
46 : 52
36 : 84
36 : 64
55 : 60
37 : 62
47 : 102
22 : 131
15 : 126
0:0

67
58
55
49
38
36
34
32
31
25
16
10
4
0

31
22
16
16
2
0
-2
-4
-5
-11
-20
-26
-32
0

Por. Družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z

ŠK Nová Dedinka
ŠK Tomášov
OŠK Chorvátsky Grob
TJ Hrubý Šúr
ŠK Igram
FK Slovan Most pri
Bratislave
MŠK Kráľová pri Senci
TJ Malinovo
FK Družstevník
Blatné (odstúpené)

V

R

P

Skóre

Body +/-

14
14
14
14
14

11
9
9
8
6

2
2
0
1
2

1
3
5
5
6

53 : 11
66 : 24
50 : 26
64 : 20
28 : 37

35
29
27
25
20

14
8
6
4
-1

14

5

0

9

23 : 55

15

-6

14
14

3
1

1
0

10
13

27 : 40
7 : 105

10
3

-11
-18

0

0

0

0

0:0

0

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

Senec – Hrubý Šúr a číslo III/ 5722 Tureň – Kostolná p/D. Uvedená miestna
časť bude mať názov “Kráľová pri Senci
– miestna časť Bodov „ a nebude mať
samostatné kat. územie.
Uznesením č. 151 Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť Lenky
Galovičovej, Kráľová pri Senci č 586
o odkúpenie časti pozemku par. č. 108/1
o výmere 37m2 , pred rod. domom č.
443, nakoľko na pozemku sú umiestnené inžinierske siete a uznesením č. 152
schválilo dpredaj časti pozemku par. č.
1354/43 o výmere 320 m2 kat. územie
Kráľová pri Senci pre Máriu Kecskesovú, bytom Kráľová pri Senci č. 256
v cene . 25.- €/m2 t.j. spolu 8 000.- €
z dôvodu osobitného zreteľa tým, že
uvedený pozemok je nasledujúca parcela za záhradou par. č. 1354/75 v jej vlastníctve. Náklady na vyhotovenie geometrického plánu, kúpnej zmluvy a zápis do
katastra znáša kupujúci. Následne OZ

schválilo odpredaj časti pozemku par.
č. 265/6 o výmere164 m2 kat. územie
Kráľová pri Senci pre kupujúceho Milana Roku, bytom Kráľová pri Senci č.305
v cene 25.- €/m2 t.j. spolu 4 100,- € z
dôvodu osobitného zreteľa tým, že uvedený pozemok svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu v jeho osobnom vlastníctve.
Náklady na vyhotovenie geometrického
plánu, kúpnej zmluvy a zápis do katastra
znáša kupujúci.
Uznesením č. 154 OZ zobralo na
vedomie informáciu o výsledku hospodárenia obce Kráľová pri Senci za rok
2012 a výsledky inventarizácie majetku
obce k 31.12.2012
Ako ďalší bod rokovania bolo schvaľovanie Všeobecného záväzného nariadenia číslo 1/2013 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a školských zariadení so sídlom na
území obce Kráľová pri Senci a schvá-

Kráľovské zvesti 1-2/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri
Senci v prvom polroku 2013 zasadalo
dva krát. V rámci 14. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 21.marca 2013
uznesením č. 148 zobralo na vedomie
informáciu predsedu komisie pre výstavbu, dopravu a životné prostredie pri
OZ Milana Róku o výsledku rokovaní
a následne schválilo zriadenie vecného
bremena na parcele číslo 1360/2 kat.
územie Kráľová pri Senci v prospech
a.s. Západoslovenská distribučná Bratislava, Čulenova 6, na elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej
sústavy, rozvodov elektrických vedení
a prípojok inžinierskej stavby Technická
infraštruktúra obec Kráľová pri Senci,
lokalita IBV východ.
Uznesením č. 150 OZ schválilo vytvorenie miestnej časti Bodov /Bodoház) v rámci obce Kráľová pri Senci
vymedzenej pozemkami podľa zastavovacej štúdie a cestami číslo II/ 503
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lilo “Kritéria na prijímanie detí do MŠ
počnúc školským rokom 2013/2014“.
Ďalej zobralo na vedomie „Návrh na
zvýšenie kapacity žiakov v MŠ“ v súlade s predloženou architektonickou štúdiou a schválilo prístavbu k budove MŠ.
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej
pri Senci schválilo finančné zabezpečenie prístavby k Materskej škole formou
krátkodobého preklenovacieho úveru na
dobu 3 rokov vo výške cca 180 000.- €.
Uznesením č. 160 OZ schválilo „
Návrh na celkovú obnovu strechy na
objekte obecného úradu „ v Kráľovej
pri Senci č. 326 a následne zobralo na
vedomie návrh na otestovanie a zakúpenie meračov rýchlostí pre obec Kráľová
pri Senci a schválilo zakúpenie meračov
rýchlosti v počte 2 kusy
Uznesením č. 162 poslanci schválili
“Plán kultúrno – spoločenských a športových podujatí v roku 2013“. Uznesením č. 163 OZ neschválilo poskytnutie
sociálnej finančnej pomoci pre sestry
Evu a Vieru Csánové bytom v našej obci,
pretože podľa stanoviska Ministerstva
práce, soc. vecí a rodiny SR sa nenachádzajú v hmotnej núdzi. Ďalej schválili
poskytnutie finančného príspevku vo výške 300.- € na kultúrne podujatie „ Tretí
ročník Festivalu slova a hudby venovaný
dielu a odkazu básnika Svetloslava Veigla
OFM – Keď anjel v tebe spieva“, konaného dňa 17.februára 2013.
Uznesením č.165 OZ schválilo prenajatie pozemku v areáli hospodárského dvora pri obecnom úrade na stavbu
skladu krmiva pre Poľovnícke združenie úsek Kráľová pri Senci, vo výmere
49 m2 za nájomné v cene 1,- Eur ročne.
Konkrétne podmienky budú predmetom
nájomnej zmluvy.
Následným uznesením zobralo OZ
na vedomie informáciu o návrhu dodatku
č. l k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, predloženého obci firmou AVE s.r.o Bratislava, Hlohova 6, ktorým sa zvyšuje cena
za poskytnutú službu o 7,5 % a súhlasí
s rokovaním starostu s dodávateľom. OZ
ďalej schválilo prenájom pozemku par.
č. 560/2 kat. územie Krmeš pre vybudovanie meteorologickej stanice pre Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, ul. Jeseniova 17 ako nájomcu ,
vo výmere 100 m2 za cenu 100 € za rok.
Uznesením č. 168 poslanci schválili
uzatvorenie zmluvy medzi obcou a Petrom Kucharčíkom, Žilina, ul. Lichardova 2801/3 o umiestnení zberných nádob
na textil a obuv pri obecnom úrade a pri

pošte. Umiestnenie nádob na zber bude
bezplatné.
Na záver zasadania OZ schválilo,
aby obec zabezpečila opravu strechy na
Hasičskej zbrojnici v Kráľovej pri Senci
(havarijný stav) .
Dňa 17.júna 2013 sa konalo 15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
na ktorom na úvod zobralo na vedomie
informáciu predsedu komisie pre výstavbu, dopravu a životné prostredie pri
OZ Milana Róku o výsledku rokovaní
a následne schválilo záverečný účet obce
Kráľová pri Senci za rok 2012, správu
audítora Ing. Ondreja Boržíka PhD
o overení ročnej účtovnej uzávierky k
31.12.2012 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
za rok 2012. OZ schválilo aj úpravu rozpočtu obce na rok 2013 nasledovne: bežný rozpočet príjmov sa zvyšujú v položke podielové dane o 73 283 Eur a bežný
rozpočet výdavkov v položke náklady
na materskú školu sa zvyšujú o 10 000,Eur; kapitálový rozpočet príjmov sa
zvyšuje celkom o 170 000,- Eur a pozostáva z príjmov : presunom z bežného
rozpočtu vo výške 60 000,- Eur a predajom pozemkov vo výške 110 000.Eur. Ďalším uznesením OZ schválilo postup obce pri zabezpečovaní investičnej
akcie „ Prístavba materskej školy.“
Uznesením 177 OZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci operačného programu
Bratislavský kraj, vypísanú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kód výzvy OPBK/2013/1.1/10
za účelom realizácie projektu III. etapa
cyklotrasy Kráľová pri Senci cyklotrasy, ktorá je naplánovaná od barokovo-secesného mosta až po Majerský most
po brehu Čiernej vody na severnej strane, zabezpečenie realizácie projektu obcou Kráľová pri Senci počas celej doby
jeho realizácie a spolufinancovanie projektu III. etapa cyklotrasy Kráľová pri
Senci je zabezpečené z vlastných prostriedkov obce vo výške minimálne 5%
t.j. 13.210,52 € z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených
žiadateľom t.j. vo výške 264.210,41 €,
neoprávnené výdavky v celkovej výške
1.927,76 €.
Uznesením č.178 zobrali poslanci
na vedomie informáciu o právnej úprave nakladania s biologickým rozložiteľným odpadom (ďalej len BRKO). V súlade s ustanovením zákona č. 34/2012
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 223/2001 Z.z o odpadoch § 39 ods.

18, umožňuje obciam oslobodenie od
povinnosti zaviesť vykonávanie triedeného odpadu BRKO ak sa preukáže, že
najmenej 50% obyvateľov kompostuje
vlastný odpad. Obec schválila, že organizácie produkujúce BRKO ako nakladajú s kuchynským, potravinárskym
reštauračným odpadom. Týmto považuje obec povinnosti vyplývajúce z citovaného zákona za zabezpečené.
Uznesením č. 179 OZ zobralo na vedomie žiadosť Miroslavi Mäčkovej zo
Sučian o prenájom turistickej ubytovne „Podhradčan“ za navrhnutý prenájom 200,- Eur mesačne. Vzhľadom na
nevýhodnosť ponuky neodporučila obec
žiadosti vyhovieť.
Uznesením 180 poslanci zobrali na
vedomie žiadosť Ľuboša Suska, Kráľová
pri Senci o peňažnú náhradu za uskladnený materiál viacúčelového ihriska za
mesiac január až apríl 2013 vo výške
20.- Eur za mesiac. Žiadosti OZ vyhovelo. Zároveň starostlivosť o viacúčelové ihrisko preberá od 1.5.2013 MŠK,
v súlade s VZN č. 3/2009, ktorým bol
schválený prevádzkový poriadok ihriska. Následne OZ zobralo na vedomie
žiadosť Roberta Princa, Šipkova 12, Senec o prenájom viacúčelového ihriska na
výučbu tenisu. Menovaný musí požiadať
o prenájom správcu ihriska MŠK.
Poslanci ďalej schválili nájomnú
zmluvu, uzatvorenú medzi obcou Kráľová pri Senci a Poľovníckym združením
– úsek Kráľová pri Senci o vybudovanie
skladu krmiva o rozmeroch 8,5 x 6,2 m
v nadväznosti na uznesenie č. 165/OZ2013 zo dňa 21.3.2013. Sklad vybuduje
PZ na vlastné náklady a odovzdá do majetku obce. Obec prenajme sklad Poľovníckemu združeniu na dobu 20 rokov za
nájomné vo výške 1.- Eur za rok.
OZ uznesením 183 schválilo žiadosť
ZRPŠ pri ZŠ v Kráľovej pri Senci o poskytnutie priestoru na školskom dvore
na vybudovanie malého detského ihriska. Jeho umiestnenie bude prerokované
s vedením ZŠ.
Na záver rokovania poslanci schválili plat starostu od 1.júna 2013 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%.

