

 O b č a s n í k  O b c e  H o r n á  K r á ľ o v á  

 
 

Text: str. č. 2 
Ročník: XXI.                                                                               Číslo: 2/12 



2 

OSLAVY JUBILEA ŠKOLY 
      

Z príležitosti osláv 50. výročia fungovania základnej školy 

v súčasných priestoroch sa 9. júna 2012 uskutočnila v ZŠ s MŠ 

slávnostná Pedagogická rada školy.  

Aj keď história školstva v našej obci siaha do osemnásteho 

storočia, história dnešnej školy sa začala písať 1. septembra 1962, 

kedy, tak ako uvádza kronika, sa vyučovanie začalo takmer na 

stavenisku. Ani tento fakt, nepokazil slávnostný  charakter danej 

chvíle, lebo všetci sa vtedy tešili z novej a v tej dobe modernej školy.  

Bývalí a súčasní pedagógovia školy 

Tieto chvíle, ale aj okamihy z veľkej mozaiky histórie školy si 

v spomínaný deň pripomenuli bývalí, ale aj súčasní zamestnanci 

školy, ktorí sa zišli v priestoroch školy, aby si prezreli triedy, spoločné 

priestory, kroniky a pripravenú výstavu z histórie školy. Všetkých 

zúčastnených pri príležitosti osláv pozdravil starosta obce Emil 

Rábek, ktorý poďakoval všetkým za vykonanú prácu a poprial škole 

veľa ďalších úspechov  do ďalších rokov. 

Slávnostná Pedagogická rada ďalej pokračovala kultúrnym 

programom, ktorý si pre zúčastnených pripravili žiaci školy 

a spoločenským posedením v priestoroch kultúrneho domu. 
                                        PaedDr. Roman URBÁNIK, riaditeľ ZŠ s MŠ 
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

V období marec – júl sa konali dve mimoriadne 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a dve riadne zvolané. 

Na prvom mimoriadnom zasadnutí OcZ rokovalo 

o predaji obecného pozemku o výmere 2200 m2 /býv. Cukráreň/ pre 

žiadateľa Michala  Nagya z Močenku podľa predloženej kúpnej zmluvy s 

tým, že sa do zmluvy uvedie využitie pozemku na účel podnikania, min. na 

10 rokov a po splatení celej dlžnej sumy. Pri prípadnom predaji 

nehnuteľnosti obec bude mať predkupné právo v tej istej sume ako pri 

predaji. Sedem poslancov bolo za, jeden proti a jeden sa zdržal hlasovania. 

Na druhom mimoriadnom zasadnutí bol na programe tiež len jeden 

bod – prenájom poľovných obecných pozemkov. OcZ rozhodlo, že ktoré 

poľovné združenie preukáže väčší podiel týchto pozemkov, tomu poslanci 

prenájom odhlasujú.  

Druhé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa schváleného 

plánu práce bolo zvolané na 13. apríla 2012. Zúčastnilo sa ho sedem 

poslancov. Na programe bolo schvaľovanie textu do kroniky, ktorý 

predniesla kronikárka obce Mgr. Veronika Holúbková. Text bol poslancami 

schválený s menšími pripomienkami. Okrem toho OcZ vzalo na vedomie 

informatívnu správu o znovuotvorení Obvodného oddelenia Policajného 

zboru v Močenku, ktorú predniesol riaditeľ Okresného riaditeľstva  

Policajného zboru v Šali, kpt. Mgr. Roman Révay a jeho zástupca mjr. Mgr. 

Ladislav Papp. OcZ schválilo plat starostovi obce, Emilovi Rábekovi vo  

výške 1868,- Eur, t.j. 20% zvýšenie, podľa zákona č. 154/2011 s účinnosťou 

od 01. 01. 2012. (5 poslancov za, dvaja sa zdržali).  

Júnové zasadnutie OZ sa konalo 15.6.2012 a prítomných bolo opäť 

sedem poslancov. V úvode rokovania bolo vyslovené poďakovanie 

bezpríspevkovým darcom krvi Vladimírovi Siládimu a Jozefovi Hippovi, 

čerstvým držiteľom zlatej Jánskeho plakety. Menovaní obdržali od starostu 

obce vecné dary a ďakovné plakety. Zastupiteľstvo delegovalo a schválilo do 

Rady školy nasledovných zástupcov: Tibora Rábeka, Gabriela Lencsésa, 

Jozefa Lenického a vdp. Mgr. Jozefa Černáka. Tiež bola  prerokovaná 

správa hlavného kontrolóra obce o úverovom zaťažení obce. Poslanci uložili 

neprekročiť zaťaženie 25 000 Eur  kontokorentného úveru, v prípade potreby 

hľadať iné úsporné opatrenie. V poslednom bode OcZ neschválilo žiadosť 

Anny Novkovej, č.d. 354 o jednorazový finančný príspevok. Naopak, 

žiadosť Slavomíra a Valérie Buchových, č.d. 283 o odpredaj pozemku 

o výmere 282 m2 bola poslancami schválená.  
                                                     Spracoval:  Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR KZ 
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HROBOVÉ MIESTA 
 

      Vzhľadom na ohraničené možnosti rozširovania pohrebiska v areáli miestneho 

cintorína a aktuálny problém pochovávania v blízkej budúcnosti Obecný úrad, ako 

správca cintorína, pristúpil v roku 2011 k pasportizácii hrobových miest z hľadiska 

ich využívania a úhrady stanovených poplatkov v zmysle Cintorínskeho poriadku 

platného od roku 2006. 

Výsledok 

pasportizácie k 

termínu 31.5. 

2011 poukázal 

na niektoré 

problémy a re-

zervy v plnení 

Cintorínskeho 

poriadku najmä 

pri úhradách 

poplatkov za 

prenájom hro-

bových miest. 

Zistilo sa, že 

túto povinnosť 

si nesplnilo 310 

nájomcov, naj-

mä v lokalite - sekcii A – za domom smútku. Aktuálny stav tejto najpočetnejšej 

sekcie je nasledovný:  

-evidujeme tu celkom 616 nájomcov, z čoho je 385 neznámych  

-známych je 231 a z týchto má poplatok  uhradený 50 nájomcov, ostatných v počte 

181 evidujeme ako neplatičov. Vzhľadom na tento neuspokojivý stav a dôvody 

uvádzané v úvode /ohraničené možnosti rozšírenia cintorína/,Obec ako správca 

cintorína pristúpi k dôslednejšiemu uplatňovaniu ustanovení VZN – Cintorínskeho 

poriadku a to so zreteľom na článok XII pojednávajúci o zániku práva na 

prepožičanie hrobového miesta, o zrušení a likvidácii hrobu a odstránení náhrobku, 

ak pozostalí nezaplatia poplatok do troch rokov. Následne správca cintorína 

prepožičia hrobové miesto novému nájomcovi. 

Pre úplnosť uvádzame nový cenník za užívanie hrobových miest platný 

v podmienkach nášho cintorína od 1. januára 2012: 

- za detský hrob          5,00 Eur 

- za jednohrob     10,00 Eur 

- za dvojhrob            15,00 Eur  

- za trojhrob    20,00 Eur 
     Stanovený poplatok nájomca môže uhradiť na Obecnom úrade alebo 

peňažnou poukážkou na číslo účtu: 0234782447/0900.  

                                                                       Olívia LENČÉŠOVÁ, ref. OcÚ 
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Kompostéry na biologický odpad 

V marci si mohli občania na obecnom úrade prevziať plastové 720 litrové 

skladacie kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad. Obec ich nadobudla 

za finančnej spoluúčasti Enviromentálneho fondu Bratislava ako súčasť 

projektu “Zavedenie domáceho kompostovania v obci Horná Kráľová“ 

Občan si prevzal kompostér za administratívny poplatok 5,- eur, podpísal 

zmluvu o prevzatí kompostéra, obdržal montážny návod a návod na 

kompostovanie.  

Národný beh Devín-Bratislava 

V apríli sa konal v Bratislave 65. beh tohto krosového podujatia. Prvý sa 

uskutočnil v roku 1921. T.r. sa pretekov zúčastnilo 6492 bežcov. Je 

potešiteľné, že v tomto obrovskom pelotóne reprezentovali našu obec aj 

dvaja mladí účastníci JUDr. Erika Lovásová, č.d.622 a Ing. Martin 

Bobula, č.d. 389. Oceňujeme a blahoželáme im. 

Máme reprezentačného trénera 

Výkonný výbor SFZ ocenil doterajšiu úspešnú prácu nášho rodáka Michala 

Hippa vo futbalovom hnutí a na májovom zasadnutí ho spolu so 

Stanislavom Grigom vymenoval do funkcie trénera futbalovej reprezentácie 

Slovenska. Michalovi k vymenovaniu blahoželáme a novej trénerskej dvojici 

pri práci s reprezentačným mužstvom želáme dosiahnutie tých najvyšších 

výkonnostných cieľov. 

Prvé sväté prijímanie 

Prvé sv. prijímanie je krásny a vzácny deň, na ktorý sa tešia nielen deti, ale 

aj ich rodičia, starí rodičia a celá rodina. U nás tento deň nastal 27. mája 

2012 na Svätodušnú nedeľu. Na túto krásnu chvíľu ich obetavo pripravoval 

a aj k Bohu priviedol pri slávnostnej sv. omši vdp. farár Mgr. Jozef Černák. 

Deň narcisov v obci 

13. apríla 2012 sa aj v našej obci konala ako každoročne zbierka na Ligu 

proti rakovine pod názvom Deň narcisov. Žltý narcis je symbolom  jari a 

nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto 

spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. Naši 

občania na túto dobročinnú akciu prispeli sumou 458,80 eur. 

Nový kaplán vo farnosti 

Po dvojročnom pôsobení u nás k 30. Júnu 2012 ukončil vo farnosti 

pastoračnú činnosť dp. Mgr. Jozef Vaľko. Na uvoľnené miesto kaplána 1. 

Júla nastúpil dp. Ján Vician z farnosti Topoľčany. 
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   KULTÚRA V  NAŠEJ  OBCI  
 

Z podujatí kultúrneho života obce vyberáme:  

V piatok 13. apríla sa predstavil divákom divadelný súbor „DESAŤ“ pri 

MKS premiérou veselohry v troch dejstvách PÁN POSLANEC. Účinkujúci v réžii 

Ing. Tomáša Lencsésa  sa svojich rolí zhostili výborne a hra v ich prevedení mala 

veľký úspech. Rovnako možno hodnotiť aj reprízu predstavenia, ktorú hrali 

v nedeľu 15. apríla. Veselohru v podaní 

nášho súbor videli aj diváci v Trnovci 

nad Váhom s rovnakou úspešnosťou. 

Pozitívne treba hodnotiť, že máloktorá 

obec sa môže pochváliť tromi 

divadelnými súbormi a ich aktivitou 

v predstavení divadelných hier /pozn. 

red. včítane hier v maďarskom jazyku 

súborom MO Csemadoku/. 

Detský divadelný súbor pri ZŠ 

s MŠ v rámci svojich aktivít vystúpil na 

obecných oslavách Dňa matiek 

v kultúrnom dome. Pre túto príležitosť 

naštudoval  rozprávkovú hru s 

pesničkami ČAROVNÁ LAMPA 

podľa scenára Mgr. Mariána Lacka 

v réžii uč. Mgr. Vlasty Bálešovej a Mgr. 

Kataríny Porhajášovej. Predstavenie 
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bolo úspešné nielen v našej obci, ale naše deti sa s hrou predstavili aj svojim 

rovesníkom v okresnom meste Šaľa.  

Posledný aprílový deň sa v obci už tradične  konala slávnosť stavania MÁJA. 

Po príhovore pána starostu Emila Rábeka nasledoval  kultúrny program, v ktorom 

účinkovali domáce spevokoly MO Matice slovenskej a MO Csemadok-u. Slávnosť 

moderovala Mgr. Veronika Holubková. O výborné občerstvenie - zabíjačkové 

špeciality a kvalitné víno  sa postarali členovia miestneho Dobrovoľného hasičského 

zboru. Večer sa občania mohli zabaviť na majálese, ktorý zorganizovali členovia 

DHZ. 

V sobotu 26. mája miestny futbalový klub bol organizátorom diskozábavy 

v areáli futbalového štadióna. Mládež strávila príjemný večer pri hudbe DJ 

Normana. 

1.jún – MDD už tradične patrí našim deťom. Organizátorom osláv bola 

miestna škola. V roku konania olympijských hier oslavy prebiehali v znamení 

školskej miniolympiády. Pôvodne mali byť v športovom areáli FK KFC TIBI, ale 

pre nepriaznivé počasie sa hry a súťaže presunuli do telocvične a školského 

športového areálu. Pod olympijským ohňom prebiehali súťaže v športových 

disciplínach, v programe bol aj vedomostný test z olympionizmu a zábavná súťaž 

v jedení metrového koláča. Každý z účastníkov bol odmenený sladkosťou 

a chutným gulášom, ktorý pre nich pripravili miestni poľovníci. Obec k sviatku 

deťom prispela varietným vystúpením umelcov cirkusu LANKSON, ktorý u nás 

v týchto dňoch  hosťoval.  

Tradíciou v našej obci je aj tanečný kurz žiakov 9. ročníka,  ktorý býva 

ukončený venčekom. Toto podujatie je súčasťou rozlúčky deviatakov so školou, na 

ktorej ich sprevádzajú pedagógovia a rodičia. 

PRIPRAVUJEME: 

- Slávnosť obecných dní -hodov 2012  a prehliadka FS „A pri tom speve“(str 7.) 

- Celoobecné oslavy Október-mesiac úcty k starším 

- Mikuláš, Vianočná akadémia 

 

 

POZVÁNKA NA OBECNÉ DNI – HODY 2012 

 
Obec Horná Kráľová, Miestne kultúrne stredisko a Nitriansky samosprávny 

kraj  Vás pozývajú  na slávnosť Obecných dní , ktoré sa  budú konať v dňoch od 8. 

9. – 10. 9. 2012 v areáli futbalového štadióna. Ich súčasťou bude  i oslava obecných 

hodov z príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie, patrónky nášho kostola, ktorý 

pripadá na 8. septembra. V sobotňajšom kultúrnom programe je prehliadka 

slovenských ľudových piesní pod názvom  „A PRI TOM SPEVE“ v podaní 

folklórnych súborov a spevokolov MO Matice slovenskej, MO Csemadoku 

a dievčenského súboru Kráľovanky. Z hostí vystúpi FS Močenčanka, FS 

Kepežďanka, účasť potvrdil aj mužský súbor Horehronskí chlapci z Dolnej Lehoty 

a spevácko-tanečná  skupina  Fertušky zo susedného Jarku. 
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Následne sa vyhodnotí prezentácia občianskych združení v súťaži vo varení 

guláša s ponukou účastníkom osláv na ochutnávku. Kultúrne popoludnie vyvrcholí 

diskozábavou. Pre návštevníkov a hostí bude pripravené bohaté občerstvenie ako sú 

plnené lokše, pečená klobása, čapované pivo, kofola, sudové víno, cukrovinky 

a samozrejme nebude chýbať kvalitný guláš pripravený miestnymi občianskymi 

združeniami. 

Nedeľa 9.9.2012 patrí hodovým sv. omšiam v slovenskom a maďarskom 

jazyku, popoludnie bude športové-odohrajú sa majstrovské stretnutia mužstiev KFC 

TIBI /dospelí, dorast a žiaci/. 

Pondelok 10.9.2012 vyplnia predpoludňajšie hodové bohoslužby a popoludní 

atraktívne priateľské futbalové stretnutia mužstva dospelých, dorastu a starých 

pánov. 

V priebehu obecných a hodových dní bude účastníkom k dispozícii návšteva 

lunaparku, rôzne atrakcie, kolotoče a hry. 

UŽ TERAZ SA TEŠÍME NA PRÍJEMNE STRÁVENÉ SPLOČNÉ CHVÍLE 

                                                        Marta LOVÁSOVÁ, vedúca MKS 

 

 

 

 

 

 

 

Predaj  Elektrospotrebičov   

Nakupujte z pohodlia Vášho domova cez www.elektro-kompas.sk 

Tovar si možete objednať na našej stránke, my Vám ho privezieme domov a 

navyše Vás zbavíme Vášho starého spotrebiča. 

 

Kontakt: 

Predajňa: Ul. sv. Gorazda 621 e-mail :  info@elektro-kompas.sk 

       Močenok         

radokompas@orangemail.sk 

Tel.: 0905/ 761 380 

         0905/ 463 330  www.elektro-kompas.sk 

 

http://www.elektro-kompas.sk/
mailto:info@elektro-kompas.sk
mailto:radokompas@orangemail.sk
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KRÁĽOVSKÁ RYBKA 2012 

 
V závere apríla sa v lokalite  Lúky konal druhý ročník detských 

rybárskych pretekov KRÁĽOVSKÁ RYBKA 2012. Hlavným organizátorom 

bol Samuel Adrien Móry. Súťaž 

trvala 5 hodín a spôsob bodovania 

bol 1 cm úlovku – predstavuje 

1súťažný bod. Ocenený bol každý 

súťažiaci hodnotnými cenami od 

firiem Lastia, Ryby, rybky, rybičky, 

Orthodox carp a od ostatných 

jednotlivcov.Umiestnenie. 1. miesto 

Adam Krasňan, 2. miesto Dávid 

Zluky a 3. miesto Jakub Bošanský.   

Za úspešný priebeh a výsledky 

pretekov by som sa chcel poďakovať všetkým účastníkom a organizátorom 

tohto rybárskeho športového podujatia. Predovšetkým ďakujem pánovi 

starostovi a pracovníkom obecného úradu, ďalej spoločnosti Ryby, rybky, 

rybičky za podporu vecnými cenami, vďaka patrí aj dvom slovenským 

firmám na výrobu nástrah Lastia a Orthodox carp a hoci ide o konkurenčné 

firmy do súťaže prispeli svojimi produktami. Oceňujem a ďakujem tiež 

všetkým jednotlivcom za vecnú alebo organizačnú podporu. Bez takýchto 

štedrých a oddaných ľudí, by bolo veľmi ťažké zorganizovať takéto 

vydarené podujatie. Samozrejme ocenili to i samotní detskí pretekári a už 

teraz sa  spoločne tešíme na ďalší súťažný ročník. 
                                                                Samuel Móry 

 

 

TESTOVANIE  DEVIATAKOV NA ZŠ 
      

 V rámci celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 

2011/2012 sa testovania zúčastnilo aj 13 žiakov našej školy, ktorí dosiahli 

nasledovné výsledky: V matematike bola priemerná úspešnosť  našich žiakov 48,46 

%, úspešnosť  v rámci SR bola 57,54 %. V slovenskom jazyku a literatúre bola 

percentuálna úspešnosť žiakov 52,62 %, úspešnosť v rámci Slovenska bola 54,47%. 

Najlepší výsledok v matematike spomedzi našich žiakov bol 100% získaných bodov 

a v slovenskom jazyku a literatúre traja žiaci získali 80 % bodov. Ešte dve čísla, 

ktoré vyjadrujú priemernú známku žiakov v daných predmetoch: Matematike bola 

priemerná známka 3,08 a v slovenskom jazyku a literatúre 2,77. Z týchto čísiel 

vyplýva, že žiaci si v testovaní obhájili svoje známky.  

            Údaje pre KZ poskytol PaedDr. Roman URBÁNIK, riaditeľ ZŠ s MŠ 
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NEGATÍVA A POZITÍVA V DIANÍ OBCE 

Z POHĽADU PÁNA STAROSTU 
 

AJ TAKÝTO OBČANIA NÁM ODOBERAJÚ ENERGIU 
     

    29. mája 2012  bol na obecný úrad doručený mail tohto znenia: 
 

riginal Message ----- 

From: "Obcania" <c1448766@rtrtr.com> 

> Dobrý den  pán starosta  posielame stažnost na životne 

prostredie . Na > to ako tzv. dovozcovia  aut ničia 

prirodu sa už neda pozerat. Robia si > na obecných 

pozemkoch čo chcu a vy sa tvarite že nič .Ktovie 

prečo???> Zvažujeme aj telefonat na antikorupčnu linku 

.Mali by ste sa občas > prejst po vašej obci ako to 

robil  vaš predchodca a spytat sa obcanov > co ich 

trapi. 

>  

 

Stanovisko starostu: 

       Pisateľ – anonym sa zrejme hanbí za svoj názor, keď sa nepodpísal 

a dokonca použil adresu, na ktorú nie je možné odpovedať. Nemusel by som 

na takéto hlúposti reagovať, ale robím tak preto, že slušní ľudia, ktorých je 

určite viac, si zaslúžia vysvetlenie. Viackrát som aj v obecných novinách 

zverejnil, že pracovníci obecného úradu na jeseň odstránili divoké skládky 

na Geríci a v Malomúte, začo obec zo svojho rozpočtu zaplatila cca 5.000,- 

eur. V apríli sme odviezli množstvo odpadu z rybníka. Každý piatok 

upratujeme autobusové zastávky. Niekoľkokrát za rok odstraňujeme čelné 

sklá z áut, ktoré nám nezodpovední občania vyhadzujú ku kontajnerom na 

sklo. Toto sklo nám zberné suroviny nezoberú, lebo to nie je sklo 

z domácnosti, ale technické sklo. V najbližších dňoch budú skontrolovaní 

občania z našej obce, ktorí sa zaoberajú dovozom a predajom ojazdených 

áut, či majú zmluvy na odber odpadu, ktorý im vzniká pri tejto činnosti. 

Darmo sa snažíme, o niekoľko dní  sa tam odpad objaví zas. Je predsa 

nemysliteľné, aby pracovníci obecného úradu každý týždeň  upratovali 

neporiadok. To stojí obec nie malé finančné prostriedky. Naozaj chceme, 

aby bol poplatok za vývoz  komunálneho odpadu na osobu a rok napríklad 

20,- eur? /t.č. máme 7,50 €, čo je najnižší poplatok na Slovensku/. 

Niekoľkých porušovateľov zákona  sa nám podarilo usvedčiť a  

po priznaní sa, im boli uložené pokuty.  

     Žiadam vás, aby ste boli  všímavejší a pomohli nám pri odhaľovaní 

nezodpovedných občanov, ktorí nám tieto nelegálne skládky robia. 
               EMIL RÁBEK, starosta obce 
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Vítajte medzi nami:   

Emily Procházková,  nar. 26.3.2012, Hlohovecká ul.286 

Veronika Vörösová,  nar. 3.4.2012, Vinohradnícka ul. 609 

Slavomír Kubaček,  nar. 2.5.2012, Sereďská  ul. 666 

Paulína Priehodová,  nar. 17.5.2012, Ul.Nad humnami 403 

Jakub Suchý,  nar. 20.5.2012, Sereďská ul. 552 

Paulína Újová,  nar. 13.6.2012, Vinohradnícka ul. 605/5 

Barbora Kokešová,  nar. 18.6.2012, Vinohradnícka ul. 605/4 
 

 

Blahoželáme novomanželom: 

Mgr. Adriána Lenčéšová               Marián Benčík 

Topoľová  ul. 70                               Šaľa-Veča 

 

Ing. Nina Straňáková                    Marek Stanko 

Sereďská ul.  666                              Sereďská 666 

 

Erika Odrášková                           Ján Moravčík 

Ul. Nad humnami 453                   Veľké Zálužie 

 
 

 

Navždy nás opustili: 

Štefan Nožička 82 r., Vladimír Siládi 64 r., Anna Rábeková 86 r., Barbora 

Kurbelová 72 r., Katarína Pápayová 71 r., Miroslav Nožička, 56r., Ing.Štefan 

Lenčéš 69 r, Jozef Pistovič 58 r., 

 
 
 
 
 

V máji oslávil v kruhu svojej rodiny poslanec    

Július MORVAY  okrúhle životné jubileum 50 rokov. 

K množstvu gratulantov sa pripája aj poslanecký zbor obecného 

zastupiteľstva a kolegovi želá pevné zdravie, životný optimizmus a spoločné 

úspechy v práci pri napredovaní a rozvoji obce. 
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POHĽAD NA SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2011/2012 

 
         Nevydarenú sezónu majú za sebou naši seniori. Už neúspešná jeseň dala tušiť, 

že tento rok to so záchranou bude neľahké. 5 získaných bodov bolo príliš málo. 

V zime prišiel k trénerskému kormidlu staronový tréner Ján Adamča, ktorý mal za 

úlohu skonsolidovať káder a získať viac bodov, ako na jeseň. To sa nakoniec aj 

podarilo, ale 16 získaných bodov v tridsiatich zápasoch je pramálo a nič iné ako 

posledné miesto v tabuľke z toho nemohlo ani byť. Na našich futbalistoch čaká 

budúcu sezónu účinkovanie v piatej lige. Zlepšená jar môže byť momentom 

a odrazovým mostíkom k lepším výsledkom v novej sezóne. 

O niečo lepšie skončili dorastenci. Zverenci trénera P.Gyarfása sa však tiež 

nemajú čím chváliť, v okresnej súťaži predbehli iba posledných Jarok. Treba 

podotknúť, že chlapci doplatili na streleckú impotenciu a nepremieňanie šancí. 

Spomenúť treba aj to, že z ich súťaže sa počas sezóny odhlásilo viacero družstiev.  

 

 

Pozitívom je, že z dorasteneckého 

družstva  nastúpili traja chlapci aj za seniorov. 

Je to prísľub do budúcnosti.  

Čo sa týka výsledkov, najlepším  družstvom sú 

naši najmenší. Žiacke družstvo skončilo 

nakoniec na peknom piatom mieste, najmä 

vďaka famóznej jarnej časti, kde prehrali 

z deviatich zápasov iba dva. Nový tréner G. 

Lencsés odviedol dobrú prácu, za ktorú 

pozbieral plody v podobe úspešných výsledkov 

okamžite. Žiakov chválime, nech im to vydrží 

aj v budúcej sezóne a v tabuľke postúpia ešte 

o nejaký ten stupienok vyššie.  

            Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR KZ 


