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   Predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z.z. 
vyhlásil  voľby  do  Národnej rady Slo-
venskej republiky a určil deň ich kona-
nia na sobotu 29. februára 2020. V obci  
Horná  Kráľová  sa  volilo v čase od 7:00 
do 22:00 hodiny  v dvoch volebných 
okrskoch. Miestom konania volieb v okrs-
ku č.1 bola zasadacia miestnosť Obecného 
úradu v Hornej Kráľovej. Voliči patriaci 
do volebného okrsku č. 1 bývajúci na uli-
ciach: Hlavná, Cintorínska, Športová, Pod 
Tópartom, Pri potoku, Topoľová, Malá 
Kráľová, Nad potokom, Domoviny, časť 
ulíc Sereďská a Nad Humnami. Miestom 
konania volieb v okrsku č. 2 bola  učebňa  
Základnej školy v Hornej Kráľovej. Voliči 
patriaci do volebného okrsku č. 2 bývajú-
ci na uliciach: Hlohovecká, Sliváš I., Sli-
váš II., Školská, Nad Humnami, Sereďská 
a Vinohradnícka. 

Oprávnený volič, ktorý sa nemohol do-
staviť v deň konania volieb do volebnej 
miestnosti najmä zo zdravotných dôvo-
dov, požiadal okrskovú volebnú komi-
siu o hlasovanie do prenosnej volebnej 
schránky. 

Volič, ktorý nemal trvalý pobyt na úze-
mí Slovenskej republiky, mohol zaslať žia-
dosť o voľbu poštou v listinnej alebo elek-
tronickej forme do 10.1.2020 Ministerstvu 
vnútra Slovenskej republiky Bratislava. 

Volič, ktorý mal trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a v čase volieb sa 
zdržiaval mimo jej územia, mohol požia-
dať o voľbu poštou v listinnej alebo elek-
tronickej forme najneskôr do 10.1.2020 
príslušnú obec, kde má trvalý pobyt.  
V našej obci požiadalo o voľbu poštou  
zo zahraničia 7 oprávnených voličov.  

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 
boli v poradí  ôsme parlamentné voľby  

Počet voličov zapísaných v zozname voličov  1541
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  1006
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §24  1000
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny       6
Počet platných odovzdaných hlasov     996

     
V OBCI HORNÁ KRÁĽOVÁ SME VOLILI 
NASLEDOVNE: 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, 
politické hnutie alebo koalíciu:

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťan-
ská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA - 304
SMER - sociálna demokracia - 200
SME RODINA - 109
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko - 70
MOST - HÍD - 56
Sloboda a Solidarita - 51
ZA ĽUDÍ - 36
DOBRÁ VOĽBA  - 36
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU-občianska demokracia - 35
Slovenská národná strana - 27
VLASŤ - 18
Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť - 14
Kresťanskodemokratické hnutie - 13
Socialisti.sk - 8
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - 6
MÁME TOHO DOSŤ! - 5
SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby - 3
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku - 2
HLAS ĽUDU - 1
Práca slovenského národa- 1
Slovenské Hnutie Obrody - 1
Slovenská liga - 0
Hlas pravice - 0
Demokratická strana - 0
99 % - občiansky hlas - 0

Prvý volič v okrsku č. 2 (Základná škola)
                                Foto: Mária Holečková  

od vzniku samostatného Slovenska. Kan-
didovalo v nich 24 politických strán. 
Volebná účasť v obci Horná Kráľová do-
siahla  65,28 %, čím sme dosiahli tretiu 
najvyššiu percentuálnu účasť v okrese 
Šaľa.  

Monika Vörösová,
zodp. prac. za organizač.-tech. 

zabezp. volieb
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Milí spoluobčania,

život sa nám zmenil cez noc. Školy, 
obchody a kiná sú zatvorené, podujatia 
sú zakázané. Mnoho odborníkov pracuje 
z domu. Vonku sú zakázané skupiny viac 
ako piatich ľudí. Toto je jediný spôsob, 
ako zabrániť infekcií a spomaliť šírenie ví-
rusu Corona, ktorý prerástol až do pandé-
mie, a ohrozuje životy ľudí na celom svete. 
Pozitívne je, že zatiaľ sa v našej obci toto 
ochorenie neobjavilo, preto je dôležité reš-
pektovať všetky opatrenia krízového štábu 
a úradu verejného zdravotníctva. V tejto 
chvíli by som požiadal všetkých spoluob-
čanov, aby sa riadili usmerneniami, ktoré 
sú zverejnené v médiách.

V tejto situácií chod Obecného úrad fun-
guje v obmedzenom režime, zároveň by 
som rád zdôraznil, aby sa používala viac 
elektronická alebo telefonická komuniká-
cia, aby sme zabránili možnému šíreniu 
tohto ochorenia. Pre dôchodcov je zabez-
pečená roznáška obedov obecným zamest-
nancom, aj tu je dôležité dodržiavať všetky 
hygienické pravidlá.

Obecný úrad zabezpečil ochranné rúška, 
gumené rukavice i dezinfekčné prostried-
ky. Poslanci Marek Lenický a Ladislav 
Odráška roznášali rúška, nálepky a perá  
s dôležitými telefónnymi číslami naším 
dôchodcom po obci. Už som viackrát 
spomenul, že v obci máme veľa šikov-
ných ľudí: napríklad naše ženičky Janka 
Rábeková, Gabika Siládiová, Alexandra 
Syslová, Sylvia Kollárová, Oľga Lauren-
číková, ktoré zadarmo ušili rúška aj Marti-
novi Lenčéšovi a manželke, ktorí nám zasa 
darovali gumičky na rúška. Samozrejme, 
aj naši chlapi podali pomocnú ruku. Peter 
Šoka, zástupca starostu, zabezpečoval po-

traviny pre občanov, ktorí boli v karanténe. 
Všetkým, aj tým, ktorých som nespomenul 
a pomáhajú pri zabezpečovaní týchto opat-
rení, Vám z celého srdca Ďakujem. Pevne 
verím, že toto ťažké obdobie čím skôr po-
minie. Želám Vám  hlavne zdravie.

Samozrejme by som sa chcel ešte vrátiť 
o niekoľko mesiacov dozadu k výstavbe 
kultúrneho domu, ktorú realizovala sčasti 
dodávateľská firma, ale veľký podiel práce 
mali aj zamestnanci obce s parťákom  Ľu-
bomírom Kollárom. Práce, ktoré vykonali 
naši chlapi nebudem opisovať, nakoľko 
ich bolo veľmi veľa a stále pokračujú pri 
realizovaní vonkajších úprav. Spomeniem 
ešte prácu elektrikára Róberta Lencsésa a 
jeho syna Róberta, ktorí všetky elektroin-
štalačné práce urobili v celom kultúrnom 
dome, pričom obci ušetrili najmenej 10-ti-
síc eur. Prístavbu vstupu do kultúrneho 
domu – tesárske práce urobila partia te-
sárov Karola Lenčéša, Ivana Lenického, 
našich občanov, ktorí túto prácu urobili 
zadarmo. Nebola to však jediná pomoc za-
darmo, spomeniem prácu MO Csemadoku 
pod vedením Jozefa Šoku - partia maliarov 
trikrát vymaľovala celý kultúrny dom, čím 
obci ušetrila 3800 eur. Po práci maliarov 
nasledovali práce čistiace a umývacie,  
s ktorými nám pomohli členky Zväzu zdra-
votne postihnutých spolu s predsedkyňou 
Veronikou Holúbkovou, M. Lencsésová, 
G. Leššová, M. Vencelová, M. Kalabová, 
M. Pápayová, H. Lenčéšová, J. Uhrová, 
M. Goňová, G. Hippová, G. Hippová ml., 
M. Šoková.

Pri inštalácií sociálnych zariadení a pri 
prívode vody a kanalizačného odtoku nám 
pomáhal Gabriel Lencsés. Veľká vďaka 
patrí klampiarom, a to Štefanovi Mitašo-
vi a jeho synovi Štefanovi, ktorí taktiež 

zadarmo vo svojom voľnom čase urobili 
okolo celého kultúrneho domu klampiar-
ske práce. So znížením stropov nám po-
mohol Róbert Lenčéš z Hlohoveckej ulice, 
ktorý odviedol veľmi peknú a precíznu 
prácu. Spomeniem ešte prácu Ondreja 
Števka ktorý vymuroval šatne pri pódiu, 
a prácu môjho zástupcu Ing. Petra Šoku, 
ktorý kedykoľvek som ho oslovil ochot-
ne prišiel, poradil. Samozrejme, že som 
nespomenul všetkých, ktorí pomáhali, ale 
všetkým patrí veľká vďaka. V našej dedine 
stále platí, že naši ľudia sú súdržní, praco-
vití bez ohľadu na finančnú odmenu, obe-
tujú svoje voľno na pomoc obci. Vážim si 
to a som rád, že sme aj v tejto dobe do-
kázali vybudovať hodnotnú stavbu, ktorá 
bola ohodnotená znaleckým posudkom  na 
1 280 000 eur a bude slúžiť nám všetkým 
dlhé roky.

Emil Rábek, starosta obce

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Uznesenia z ôsmeho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva Obce Horná Kráľová 
konaného dňa 17.12.2019

Prítomní: Emil RÁBEK, starosta obce 
Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA 
Michal, Mgr. ODRÁŠKA Ladislav, LEŠŠ 
František, ŠTEVKO Ondrej, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ Diana 

Neprítomní: Ing. Straňák Štefan - ospra-
vedlnený, Lenický Marek - ospravedlne-
ný, Ing. Sláviková Zuzana - ospravedlnená

Ďalší prítomní: Mgr. Holečková Mária, 
ekonómka obce, Mgr. Kopiary Miloš, 
hlavný kontrolór obce 

Schválený program rokovania:
1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Kontrola plnenia uznesenia zo zasad-

nutia OZ
3. Pripomienky a podnety súvisiace  

s chodom samosprávy 
4. Interpelácie poslancov 
5. Návrh poplatkov za prenájom 

priestorov: Kultúrny dom, Klub mla-

dých a prevádzkový poriadok 
6. Zásady hospodárenia s majetkom 

obce 
7. Róbert Dičér – žiadosť o súhlas s re-

konštrukciou hrobového miesta 
8. Návrh zvýšenia poplatku za saunu 
9. VZN č. 4 o dani z nehnuteľnosti,  

o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady,  
o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva, o miestnej dani za uby-
tovanie a o miestnej dani za psa 

10. Rozpočet obce na rok 2020 
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11. Príkaz starostu obce na vykonanie 
inventarizácie 

12. Návrh zmluvy medzi Obcou Horná 
Kráľová a FK KFC Horná Kráľová 

13. VZN č. 2/2019 upravujúce nájom 
nájomných bytov postavených s pod-
porou štátu 

14. Informatívna správa o investičných 
akciách 

15. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – 
Miroslav Benčík a manž. Petronela, 
Malá Kráľová 226/35, 951 32 Horná 
Kráľová 

16. Stanovisko právnika k žiadosti: 
Franko Horváth, Topoľová 68, Hor-
ná Kráľová Andrea Odrášková, Se-
reďská 673, Horná Kráľová Denisa 
Lenčéšová, Hlohovecká 276, Horná 
Kráľová – žiadosť o odkúpenie spo-
luvlastníckeho podielu pozemku

17. Rôzne
18. Záver

K bodu 1. Otvorenie a procedurálne 
veci

Uznesenie č. 149-VIII.-OZ/2019 Obec-
né zastupiteľstvo schválilo pozmenený 
program rokovania bez pripomienok. 
Hlasovanie za pozmenený program: 
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Od-
ráška, p. Lešš, p. Števko, Mgr. Slováko-
vá) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 150-VIII.-OZ/2019 Obecné 
zastupiteľstvo schválilo za overovate-
ľov zápisnice z ôsmeho zasadnutia OZ 
poslancov: Ondreja Števka a Mgr. La-
dislava Odrášku.
Hlasovanie: 
ZA: ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. 
Odráška, Lešš, Števko, Mgr. Slováková) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 151-VIII.-OZ/2019 Obecné 
zastupiteľstvo schválilo pracovné pred-
sedníctvo v zložení: Emil Rábek, starosta 
obce Ing. Peter Šoka, zástupca starostu.
Hlasovanie: 
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Od-
ráška, Lešš, Števko, Mgr. Slováková)
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 152-VIII.-OZ/2019 Obecné 
zastupiteľstvo schválilo návrhovú komi-
siu v zložení: Ing. Peter Šoka - predseda 
František Lešš – člen 

Hlasovanie: 
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Od-
ráška, Lešš, Števko, Mgr. Slováková)
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
_________________________________

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesenia 
z novembrového zasadnutia OZ

Uznesenie č. 153-VIII.-OZ/2019 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení. 
_________________________________

K bodu 3 -Pripomienky a podnety súvi-
siace s chodom samosprávy 
V tomto bode programu neboli žiadne 
pripomienky ani podnety. 
_________________________________

K bodu 5 – Návrh poplatkov za prená-
jom priestorov: Kultúrny dom, Klub 
mladých a prevádzkový poriadok

Uznesenie č. 154-VIII.-OZ/2019 Obecné 
zastupiteľstvo schválilo návrh poplatkov 
za prenájom priestorov Kultúrny dom 
a týmto uznesením sa ruší uznesenie  
č. 16-VIII.-OZ/2011
Hlasovanie: 
ZA: 5 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Lešš, Štev-
ko, Mgr. Slováková) 
PROTI: 1 (Mgr. Odráška) 
ZDRŽAL SA: 0.

Uznesenie č. 155-VIII.-OZ/2019 Obecné 
zastupiteľstvo schválilo návrh poplatkov 
za prenájom priestorov Klub mladých 
a týmto uznesením sa ruší uznesenie  
č. 331-III.-OZ/2016 s účinnosťou ihneď 
po nadobudnutí účinnosti.
Hlasovanie: 
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Od-
ráška, Lešš, Števko, Mgr. Slováková) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 156-VIII.-OZ/2019 Obec-
né zastupiteľstvo schválilo návrh Pre-
vádzkového poriadku Kultúrneho domu 
Horná Kráľová.
Hlasovanie: 
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Od-
ráška, Lešš, Števko, Mgr. Slováková) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
_________________________________

K bodu 6 – Zásady hospodárenia obce 
s majetkom obce

Uznesenie č. 157-VIII.-OZ/2019 Obecné 
zastupiteľstvo schválilo zásady hospodá-
renia obce s majetkom obce s pripomien-
kami.
Hlasovanie: 
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Od-
ráška, Lešš, Števko, Mgr. Slováková) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
_________________________________

K bodu 7 – Róbert Dičér – žiadosť  
o súhlas s rekonštrukciou hrobového 
miesta

Uznesenie č. 158-VIII.-OZ/2019 Obec-
né zastupiteľstvo schválilo rekonštruk-
ciu hrobového miesta v cintoríne v obci 
Horná Kráľová pre žiadateľa Róberta 
Dičéra, Nevädzova 6/f, 821 01 Bratisla-
va.
Hlasovanie: 
ZA: 5 (Ing. Klinka, Mgr. Odráška, Lešš, 
Števko, Mgr. Slováková) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Šoka) 
________________________________

K bodu 8 – Návrh zvýšenia poplatku za 
saunu

Uznesenie č. 159-VIII.-OZ/2019 Obecné 
zastupiteľstvo schválilo zvýšenie poplat-
ku za saunu na 5€ na 2 hodiny a záro-
veň sa týmto uznesením ruší uznesenie 
č. 28-I.-OZ/2011.
Hlasovanie: 
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Od-
ráška, Lešš, Števko, Mgr. Slováková) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
________________________________

K bodu 9 - VZN č. 4 o dani z nehnu-
teľnosti, o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné 
odpady, o miestnej dani za užívanie ve-
rejného priestranstva, o miestnej dani 
za ubytovanie, o miestnej dani za psa 
a o dani za nevýherné hracie prístroje

Uznesenie č. 160-VIII.-OZ/2019 Obec-
né zastupiteľstvo schválilo návrh VZN 
obce Horná Kráľová č. 4/2019 o dani 
z nehnuteľností, o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady, o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva, o miestnej dani 
za ubytovanie, o miestnej dani za psa a 
o dani za nevýherné hracie prístroje so 
zmenou v §2, odsek 1 písmeno a) – daň 
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za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovoc-
né sady sa upravuje z 0,60% na 0,40%.
Hlasovanie: 
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Od-
ráška, Lešš, Števko, Mgr. Slováková) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
_________________________________

K bodu 10 – Návrh rozpočtu obce na 
rok 2020

Uznesenie č. 161-VIII.-OZ/2019 Obecné 
zastupiteľstvo schválilo Návrh rozpočtu 
obce Horná Kráľová na rok 2020 s pri-
pomienkami.
Hlasovanie: 
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Od-
ráška, Lešš, Števko, Mgr. Slováková) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
________________________________

K bodu 11 – Príkaz starostu obce  
č. 1/2019 na vykonanie inventarizácie 
pokladničnej hotovosti, Príkaz staros-
tu č. 2/2019 na vykonanie inventarizá-
cie stavu majetku a záväzkov ku dňu  
31. 12. 2019

Uznesenie č. 161-VIII.-OZ/2019 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedo-
mie Príkaz starostu obce č. 1/2019 na 
vykonanie inventarizácie pokladnič-
nej hotovosti a Príkaz č. 2/2019 na vy-
konanie inventarizácie stavu majetku 
a záväzkov ku dňa 31. 12. 2019.
________________________________

K bodu 12 – Návrh zmluvy medzi Ob-
cou Horná Kráľová a FK KFC Horná 
Kráľová

Uznesenie č. 162-VIII.-OZ/2019 Obecné 
zastupiteľstvo schválilo prenájom budo-
vy šatne na futbalovom ihrisku za cenu 
10€ mesačne s dôrazom na osobitý zreteľ 
– vykonávanie prevádzkových účelov FK 
KFC Horná Kráľová v súlade so stano-
vami FK. 
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Od-
ráška, Lešš, Števko, Mgr. Slováková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
________________________________

K bodu 13 – Návrh VZN č. 2/2019 
upravujúce nájom nájomných bytov 
postavených s podporou štátu

Uznesenie č. 163-VIII.-OZ/2019 Obecné 
zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2019 
upravujúce nájom nájomných bytov po-
stavených s podporou štátu s pripomien-
kami.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Od-
ráška, Lešš, Števko, Mgr. Slováková) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
________________________________

K bodu 15 – Žiadosť o odkúpenie po-
zemkov Miroslav Benčík a manž. Pet-
ronela, Malá Kráľová 226/35, 951 32 
Horná Kráľová

Uznesenie č. 164-VIII.-OZ/2019 Obecné 
zastupiteľstvo: 
A. prerokovalo žiadosť o predaj pozem-
kov vo vlastníctve obce Horná Kráľová, 
B. konštatuje, že 1. pozemky, vedené 
katastrálnym odborom Okresného úradu 
Šaľa pre obec a katastrálne územie Horná 
Kráľová, a to: 
- novovytvorená parcela registra CKN 
číslo 299/50, zastavaná plocha a nádvo-
rie o výmere 3 m 2 v celosti, ktorá vznik-
la odčlenením od parcely registra EKN 
číslo 299 ostatná plocha, vedenej na LV  
č. 2930 v zmysle Geometrického plánu 
č. 068/2019 zo dňa 19.09.2019, vyhoto-
viteľ Róbert BENKO – RB GEO geode-
tické práce, úradne overený katastrálnym 
odborom Okresného úradu Šaľa dňa 
02.10.2019 pod č. G1-483/2019, 
- novovytvorená parcela registra CKN 
číslo 270/47, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 27 m2 v celosti, ktorá vznikla 
odčlenením od parcely registra EKN číslo 
299 ostatná plocha, vedenej na LV č. 2930 
a od parcely registra CKN číslo 270/22 
zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na 
LV č. 845 v zmysle Geometrického plánu 
č. 068/2019 zo dňa 19.09.2019, vyhoto-
viteľ Róbert BENKO – RB GEO geode-
tické práce, úradne overený katastrálnym 
odborom Okresného úradu Šaľa dňa 
02.10.2019 pod č. G1-483/2019, 
- novovytvorená parcela registra CKN 
číslo 270/46, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 46 m2 v celosti, ktorá vznikla 
odčlenením od pôvodnej parcely regis-
tra CKN číslo 270/22 zastavaná plocha  
a nádvorie, vedenej na LV č. 845 v zmysle 
Geometrického plánu č. 068/2019 zo dňa 
19.09.2019, vyhotoviteľ Róbert BENKO 
– RB GEO geodetické práce, úradne ove-
rený katastrálnym odborom Okresného 
úradu Šaľa dňa 02.10.2019 pod č. G1- 
483/2019,

- novovytvorená parcela registra CKN 
číslo 270/48, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 13 m2 v celosti, ktorá vznikla 
odčlenením od pôvodnej parcely regis-
tra CKN číslo 270/1 zastavaná plocha  
a nádvorie, vedenej na LV č. 845 v zmysle 
Geometrického plánu č. 068/2019 zo dňa 
19.09.2019, vyhotoviteľ Róbert BENKO 
– RB GEO geodetické práce, úradne ove-
rený katastrálnym odborom Okresného 
úradu Šaľa dňa 02.10.2019 pod č. G1- 
483/2019 sa stávajú pre obec Horná Krá-
ľová prebytočným majetkom z dôvodu, 
že trvale neslúžia obci Horná Kráľová na 
plnenie úloh v rámci jej predmetu činnos-
ti, alebo v súvislosti s ním, 
2.  v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ide o prevod po-
zemku zastavaného stavbou vo vlastníc-
tve nadobúdateľa vrátane priľahlej plo-
chy, ktorá svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 
C. schvaľuje zmluvný odplatný prevod 
pozemkov vo vlastníctve obce Horná 
Kráľová, vedené katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a ka-
tastrálne územie Horná Kráľová, a to: 
- novovytvorená parcela registra CKN 
číslo 299/50, zastavaná plocha a nádvo-
rie o výmere 3 m2 v celosti, ktorá vznik-
la odčlenením od parcely registra EKN 
číslo 299 ostatná plocha, vedenej na LV 
č. 2930 v zmysle Geometrického plánu 
č. 068/2019 zo dňa 19.09.2019, vyhoto-
viteľ Róbert BENKO – RB GEO geode-
tické práce, úradne overený katastrálnym 
odborom Okresného úradu Šaľa dňa 
02.10.2019 pod č. G1- 483/2019, 
- novovytvorená parcela registra CKN 
číslo 270/47, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 27 m2 v celosti, ktorá vznikla 
odčlenením od parcely registra EKN číslo 
299 ostatná plocha, vedenej na LV č. 2930 
a od parcely registra CKN číslo 270/22 
zastavaná plocha a nádvorie, vedenej  
na LV č. 845 v zmysle Geometrického 
plánu č. 068/2019 zo dňa 19.09.2019, vy-
hotoviteľ Róbert BENKO – RB GEO ge-
odetické práce, úradne overený katastrál-
nym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 
02.10.2019 pod č. G1-483/2019,
 - novovytvorená parcela registra CKN 
číslo 270/46, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 46 m2 v celosti, ktorá vznikla 
odčlenením od pôvodnej parcely regis-
tra CKN číslo 270/22 zastavaná plocha  
a nádvorie, vedenej na LV č. 845 v zmysle 
Geometrického plánu č. 068/2019 zo dňa 
19.09.2019, vyhotoviteľ Róbert BENKO 
– RB GEO geodetické práce, úradne ove-
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Príjemný jarný deň, vzduch dýcha teplom. Na uliciach sa 
prechádzajú ľudia, niektorí idú do kostola, iní do krčmy, ďalší  
na ihrisko na futbal, mamičky s deťmi na detské ihrisko. Realita 
dnešných dní je úplne iná. Prázdne ulice, zatvorené kostoly, pod-
niky, viaceré obchody, školy, ihriská, úrady. Za to všetko môže 
vecička veľká len 120 nanomentrov. Koronavírus.

Epicentrum nákazy v Číne
Krátky exkurz do minulosti, veľmi nedávnej minulosti. In-

fekčné ochorenie bolo prvýkrát identifikované u pacientov  
so závažným respiračným ochorením v Číne len pred niekoľ-
kými mesiacmi. Konkrétne v decembri 2019 v meste Wu-
chan. Svetová zdravotnícka organizácia nazvala toto ochorenie  
Covid-19, čo je skratkou koronavírusového ochorenia 2019.

Postupne sa vírus začal šíriť, začiatkom roka 2020 spôsobil 
epidémiu, ktorá sa z ázijských krajín presunula k nám, do Eu-
rópy. Prerástol dokonca do takých rozmerov, že šírenie korona-
vírusu bolo zo strany odborníkov označené za pandémiu. Ako 
sme spomenuli, ohniskom nákazy sa postupne stal náš kontinent. 
Najviac postihnutými krajinami sú Taliansko, Francúzsko, Špa-
nielsko, ale vírus potvrdili už v každej európskej krajine.

Zasiahla nás epidémia

Čo je to Covid-19?

Covid-19 je infekčné ochorenie. Postihuje hlavne dýcha-
cí systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc  
a môže viesť k úmrtiu pacienta. Na svete je potvrdených pri-
bližne 2,5 milióna prípadov ochorenia a cca 172 000 úmrtí. 
Ochorenie sa prejavuje horúčkou, kašľom, slabosťou, ťaž-
kosťami s dýchaním. V prevencii nákazy sa odporúča vyhnúť 
sa možnosti styku s infikovanými osobami, hlavne vdýchnu-
tiu výlučkov z kašľa a kýchania alebo ich zanesením do očí,  
na sliznice úst alebo dýchacích ciest rukami. Ruky sa odpo-
rúča umývať mydlom najmenej 20 sekúnd. Predmety, ktoré 
mohli prísť do styku s infekciou, treba umývať a dezinfiko-
vať alebo zlikvidovať. Úmrtnosť na ochorenie COVID-19 sa 
odhaduje na 2%. Umierajú hlavne pacienti starší a oslabení, 
trpiaci na iné závažné ochorenia, hlavne dýchacích ciest.

(zdroj: wikipedia)

rený katastrálnym odborom Okresného úradu 
Šaľa dňa 02.10.2019 pod č. G1-483/2019, 
- novovytvorená parcela registra CKN číslo 
270/48, zastavaná plocha a nádvorie o vý-
mere 13 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlene-
ním od pôvodnej parcely registra CKN číslo 
270/1 zastavaná plocha a nádvorie, vedenej 
na LV č. 845 v zmysle Geometrického plánu 
č. 068/2019 zo dňa 19.09.2019, vyhotoviteľ 
Róbert BENKO – RB GEO geodetické prá-
ce, úradne overený katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa dňa 02.10.2019 pod č. 
G1-483/2019, v kúpnej cene stanovenej podľa 
znaleckého posudku vo výške 6,78 Eur/m2,  
t. j. pri celkovej výmere 89 m2 v celkovej cene 
603,42 Eur pre Miroslava Benčíka a manžel-
ku Petronelu Benčíkovú, obaja trvale bytom 
Malá Kráľová 226/35, 951 32 Horná Kráľová 
do ich bezpodielového vlastníctva manželov. 
Kupujúci hradia správny poplatok za návrh na 
vklad vlastníckeho práva v plnej výške.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška, 
Lešš, Števko, Mgr. Slováková) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0
____________________________________

K bodu 17 – Rôzne Návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce Horná 
Kráľová na I. polrok 2020

Uznesenie č. 165-VIII.-OZ/2019 Obecné za-
stupiteľstvo schválilo návrh plánu kontrol-
nej činnosti hlavného kontrolóra obce Hor-
ná Kráľová na I. polrok 2020.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška, 
Lešš, Števko, Mgr. Slováková)
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 166-VIII.-OZ/2019 Obecné za-
stupiteľstvo schválilo návrh Mgr. Slovákovej 
o doplnení bodu kontrola vyplácania miezd 
za rok 2019 pedagogických zamestnancov v 
MŠ v zmysle predloženej žiadosti, ktorú pred-
kladali do rozpočtu na rok 2020 do návrhu 
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontro-
lóra obce Horná Kráľová na l. polrok 2020.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Klinka, Mgr. Odráška, 
Lešš, Števko, Mgr. Slováková) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

Miram Sklenárová

Na Slovensku platia prísne opatrenia
Prvý prípade ochorenia Covid-19 evidujeme na Slovensku  

6. marca. Odvtedy hlási ministerstvo zdravotníctva každý deň 
nové a nové prípady. Zareagovať museli aj predstavitelia našej 
krajiny, týždeň po potvrdení prvého prípadu začali u nás pla-
tiť prísne opatrenia. Predchádzali im najprv miernejšie opatre-
nia, Ústredný krízový štáb zakázal od 10. marca „organizovať 
a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spolo-
čenskej či inej povahy.“ Ako uviedol Úrad verejného zdravot-
níctva SR, „je nevyhnutné pristúpiť na začiatku výskytu tohto 
ochorenia na území SR k takým opatreniam, aby sa mohlo čo 
najviac ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi.“ Išlo o opatrenie  
na 14 kalendárnych dní.
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s názvom koronavírus
Spomínané sprísnenie opatrení začalo 

platiť v piatok 14.3. Na hraničných prie-
chodoch boli zavedené hraničné kon-
troly, do krajiny boli vpúšťaní len ľudia  
s trvalým a prechodným pobytom. Za-
čala platiť povinná 14-dňová karanténa 
pre všetkých, ktorí sa vrátili na územie 
SR zo zahraničia. Obmedzenie sa do-
tkli aj dopravy, zatvorili sa všetky ško-
ly, predškolské zariadenia (od pondelka 
16.3.). Obmedzené boli aj úradné hodiny  
na úradoch, zatvorili sa bary a voľnoča-
sové zariadenia. 

Výnimkou nie je ani naša obec
Opatrenia začala prijímať aj naša obec, 

deti v škole a škôlke dostali na piatok ria-
diteľské voľno. Bolo to v čase, keď vláda 
ešte plošne nezatvorila všetky školy. Po-
stupne sa začali zatvárať aj ostatné inšti-
túcie a zariadenia. Zatvorený tak zostal 
zberný dvor, obec uzatvorila telocvičňu 
a multifunkčné ihrisko v areáli základ-
nej školy. Detské ihriská zostali opásko-
vané, aby sa na nich nezdružovali deti. 
„Z dôvodu prevencie proti koronavírusu 
bude obecný úrad v Hornej Kráľovej až 
do odvolania zatvorený“, hlási oznam  
na úradnej tabuli obce.

Okrem toho museli byť samozrejme 
zatvorené všetky podniky, nekonajú sa 
omše, športový areál, nekonajú sa fut-
balové zápasy, športovci zostali bez tré-
ningov. Obmedzený je chod potravín, 
upravené majú otvaracie hodiny. Do 
predajní je nariadený vstup maximálne 
piatim osobám. Všetci sú povinní mať 
na tvári ochranné rúško alebo primeranú 

náhradu. Keď sa prejdete obcou, vyzerá 
to, že z nej zmizol život. Pri krátkej pre-
chádzke (ktorú odporúčajú aj odborníci) 

Vyľudnené centrum obce v nedeľu popoludní

Občania pristupujú k opatreniam zodpovedne, pred obchodmi dodržujú 
vzdialenosti od seba.

Zatvorený je aj športový areál

nestretnete takmer nikoho. A keď aj áno, 
dotyční majú rúška, ktorými sa chránia 
pred vírusom. Je dobré, že ľudia berú 
hrozbu vážne a zostávajú doma, ako im 
to odporúčajú odborníci. Ak sa aj vyda-
jú von, drvivá väčšina našich občanov je  
v rúškach. Tak totiž znie nariadenie týka-
júce sa občanov našej obce, ktoré vydal 
obecný úrad.

Budem trochu osobný na záver. Nikto 
z nás nevie, dokedy nás pliaga s názvom 
koronavírus bude držať v podhubí. Názo-
ry, kedy sa skončí, sa líšia. Čo však zo-
stáva rovnaké, sú rady odborníkov, ako sa 
jej vyhnúť a čo proti nej robiť. Skúsme 
počúvať autority, ktoré sú v danej prob-
lematike expertmi a riadiť sa ich odporú-
čaniami. Nejde totiž len o nás samotných, 
ale aj o všetkých ľudí naokolo. Len tak 
môžeme byť v tomto boji úspešní. 

Ladislav Odráška
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Jednou zo základných ochrán proti ko-
ronavírusu je nosenie rúška. Chráni pre-
dovšetkým naše okolie, nikto z nás nevie 
na 100%, či nie je nositeľom vírusu. Ak 
nosíme rúško, vírusy sa z úst nedostávajú 
na povrchy a nešíria sa tak ďalej. 

Po prepuknutí epidémie u nás nastal ob-
rovský problém s nedostatkom rúšok. Ne-

boli dostať v lekárňach ani obchodoch. Ľu-
dia si ich teda začali vyrábať sami doma. 
Najprv len pre svoju potrebu, našli však 
aj takí, ktorí mysleli v týchto časoch aj na 
ostatných a rozhodli sa im pomôcť. Len 
tak, z dobrej vôle a nezištne. Jednou z nich 
je aj Gabriela Siládiová, inak cukrárka. 
Keď jej začali zákazníci odvolávať zákaz-
ky s tortami a zákuskami, napriek tomu,  
že nie je krajčírka, rozhodla sa oprášiť 
stroj. „Pohľadala som látku a začala šiť. 
Urobila som pár kusov pre nás, ale bola 
to taká zmena od pečenia, že ma to začalo 
baviť,“ začína Gabika rozprávanie. 

Zo šitia pre vlastnú „spotrebu“ prešla 
na pomoc pre ostatných. Ušité rúška za-
vesila na bránu, kto potreboval, zobral si. 
„Tých pár ľudí, čo som im pomohla, mi 
poďakovali. Som rada, že som im pomoh-
la.“ vraví krajčírka. Neskôr sa obrátila  
na ľudí s tým, že kto má látku a gumič-
ky na rúška, nech prinesie a o ostatné sa 
postará. Už sa nedalo dávať toľko von, 
keď som musela šiť jednotlivcom. Sedela 
som pri stroji celé dni do noci, urobila som 
250 kusov rúšok.“ Do šitia zapojila celú 

rodinu, najstaršia dcéra žehlila, mladšia 
značila a mamina šila. „Keby som mala 
materiál, ešte šijem, baví ma to,“ dodala 
Gabika Siládiová. 

A aký má odkaz pre ostatných? „Jedno-
duchý. Dávali sme ho ku každému rúšku: 
Pomáhajme si a chráňme seba aj ostat-
ných!“

Ladislav Odráška
Foto: Archív rodiny Siládiovej

Koronavírus zasiahol do každej sféry ži-
vota. Sú zatvorené školy, úrady pracujú  
v obmedzených podmienkach, obchody sú 
buď zatvorené alebo otvorené v provizór-
nych podmienkach. Každá krajina sa s víru-
som začala pasovať inak. Zaujímavý pohľad 
na situáciu nám poskytol letecký technik a 
rodák z našej obce Mikuláš Ištokovič, s kto-
rým sme prebrali aktuálnu situáciu v letectve 
a prezradil nám tiež, ako to vyzeralo pred pár 
týždňami v Turecku, kde bol pracovne.

Turisti lietali iba z krajiny domov
Mikuláš Ištokovič pravidelne lieta so 

svojou spoločnosťou po svete, zabezpečuje 
údržbu lietadiel. Naposledy bol v Turecku, 
kam odchádzal 5. marca, teda tesne pred-
tým, ako bol u nás potvrdený prvý prípad 
koronavírusu. V Turecku potvrdili prvý prí-
pad o štyri dni neskôr ako u nás, konkrétne  
10. marca. V tom čase už vírus naplno zúril 
v celej Európe. „V hoteli, kde sme bývali, sa 
nič nedialo, panoval tu normálny turistický 
ruch. Bolo tu ubytovaných dosť športových 
klubov a turistov, hlavne rusky a nemecky 
hovoriacich,“ spomína si na príchod do tu-
reckého letoviska Miky. 

Letecká spoločnosť, v ktorej pracuje, lieta-
la podľa letového plánu až do 12. marca, teda 
dva dni po potvrdení prvého prípadu v Turec-
ku. „V hoteli, obchode, v taxíku a na pracovis-
ku sa objavili fľaše s dezinfekčným prostried-
kom, ale inak sa nič dramatické nedialo.“

O pár dní však Turci začali sprísňovať 
opatrenia a prestali púšťať do krajiny turis-
tov prichádzajúcich lietadlami. „Od 14. mar-
ca sa turisti vozili iba domov, späť do An-
talye lietali prázdne lietadlá. Bolo to údajne 
na pokyn Turecka. Nevedeli sme, čo bude  
s nami, ale náš život plynul normálne. V ne-
deľu 15. marca sme dostali pokyn, aby sme 
pomaly začali baliť náš sklad, lebo pravde-
podobne na konci týždňa pôjdeme domov aj 
s lietadlami. V pondelok sme pobalili veci zo 
skladu a večer nám zavolali, že je rozhodnu-
té a ideme domov. Tesne pred polnocou sme 
pristáli v Bratislave,“ opísal letecký opravár 
svoj odchod z krajiny polmesiaca.

Európa je izolovaná, nelieta sa
Po príchode domov strávil povinne dva 

týždne v domácej karanténe, ktorá mu skon-
čila posledný marcový deň.

Nemenej zaujímavé bolo počúvať o aktu-

álnej situácii v letectve. „Momentálne máme 
lietadlá v Bratislave, robí sa na nich pláno-
vaná údržba, aby sa udržali v letu schopnom 
stave. Naša spoločnosť lieta aktuálne pod-
ľa potreby pre našich spoluobčanov, ktorí 
uviazli v zahraničí. Boli dvakrát v Londýne  
a raz s dvomi lietadlami aj v Číne pre zdra-
votnícky materiál,“ vysvetlil Mikuláš Iš-
tokovič a dodal, že momentálne sa nelieta 
nikam, keďže je celá Európa izolovaná. „Čo 
bude ďalej, nevie nikto....“ 

Ladislav Odráška
Foto: Mikuláš Ištokovič ml.

Šije rúška a vešia ich na bránu pre ľudí. 
Len tak, nezištne.

Vírus ochromil aj letectvo. Letecký opravár 
sa musel predčasne vrátiť z Turecka



Odmena za ušitie rúška? 
Dobrý pocit

Niektorým ľuďom hrozí väčšie riziko nákazy, ako poukazujú prvotné informácie z krajín,
kde sa prudko rozšíril COVID-19, a to: 
 
 
 

o    ochorenie srdca,
o    cukrovku,
o    pľúcnu chorobu,
o    chronické ochorenia so znížením imunity.

Poproste svoje okolie, aby vás dostatočne zásobili na obdobie aktuálne vyhlásené vládou alebo
krízovým štábom.
Dodržujte bezpečnostné opatrenie týkajúce sa dostatočného odstupu od iných ľudí aspoň 2 metre.
Keď chodíte na verejnosť, noste na tvári rúško a držte sa ďalej od chorých, obmedzte úzky kontakt
a umývajte si často ruky.
Davom sa vyhýbajte čo najviac. 
Vyvarujte sa cestovaniu vo verejnej doprave.
Od prepuknutia choroby COVID-19 vo vašom okolí zostaňte doma čo najviac, aby ste znížili riziko
nákazy. Vychádzajte iba v nutných prípadoch, ako je napríklad nákup potravín.

COVID-19
Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Ak ste kvôli svojmu veku, alebo kvôli vážnemu dlhodobému
zdravotnému problému vystavený väčšiemu riziku plynúcemu 
z potenciálne vážnejšieho priebehu ochorenia COVID-19, je
mimoriadne dôležité, aby ste podnikli nasledovné kroky 
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a umývajte si často ruky.
Davom sa vyhýbajte čo najviac. 
Vyvarujte sa cestovaniu vo verejnej doprave.
Od prepuknutia choroby COVID-19 vo vašom okolí zostaňte doma čo najviac, aby ste znížili riziko
nákazy. Vychádzajte iba v nutných prípadoch, ako je napríklad nákup potravín.
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10.

Ak je to možné, zostaňte 
v samostatnej miestnosti a
mimo dosahu ostatných ľudí 
vo vašej domácnosti. Mali by 
ste tiež používať samostatnú
kúpeľňu a WC, ak je k dispozícii. 

10 odporúčaní pri COVID-19

Umývajte si ruky mydlom a
teplou vodou najmenej 20
sekúnd viackrát za deň alebo
použite  dezinfekčný
prostriedok na ruky s obsahom
najmenej 60% alkoholu.

8.

9.

Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?
Zostaňte doma, nechoďte 
do práce, školy ani na verejné
priestranstvá. V prípade potreby
nákupu alebo inej požiadajte ľudí
vo vašom okolí, aby išli za vás.
Ak musíte ísť von, vyhnite sa
používaniu akéhokoľvek druhu
verejnej dopravy alebo taxíkov.
Vždy použite rúško na tvár.

Starostlivo sledujte svoj
zdravotný stav a príznaky.
Príznaky nájdete na webe
www.korona.gov.sk
Ak sa vaše príznaky zhoršia,
okamžite kontaktujte svojho
lekára.

Oddýchnite si a pite dostatok
tekutín.

Ak ste objednaní k lekárovi,
telefonicky ho informujte, 
že máte alebo môžete mať
COVID-19. Pokiaľ telefón
nezdvihne, pošlite sms. 
K lekárovi nechoďte.

V prípade mimoriadnych
zdravotných udalostí volajte
na číslo 155 a informujte
dispečing, že máte alebo
môžete mať COVID-19.

Zakryte si ústa rúškom alebo
odevom, keď kýchate alebo
kašlete. Nepoužívajte samotné
ruky, pretože sa dotýkajú
mnohých povrchov.

Vyhnite sa zdieľaniu osobných
vecí s inými ľuďmi vo vašej
domácnosti, ako sú riad,
uteráky a posteľná bielizeň.

Vyčistite všetky povrchy, ktorých
sa často dotýkate, ako napríklad
stoly a kľučky. Používajte
domáce dezinfekčné prostriedky
na dané povrchy. 

1.

www.korona.gov.sk

2.

3.
4.

5.

6.

7.

155

Rúško ako nedostatkový tovar? Žiadny problém, 
ušijem si. Asi tak nejako uvažovala aj Janka Rá-
beková, inak tiež cukrárka, ktorá sa vo voľnom čase 
venuje pečeniu sladkých pochutín. 

Začalo sa to výrobou pár rúšok pre rodinu, keď-
že zohnať rúška bol problém. Postupne však roz-
behla výrobu v „malom“. „Keď som videla, koľko 
ľudí ešte nemá rúška a nosí šatku alebo šál, začala 
som šiť,“ spomína si na začiatky. Ako vraví, ušila 
približne 70 kusov. „Stále mi chodia správy, že by 
ľudia potrebovali, lebo nemajú a v práci im zamest-
návateľ nezabezpečil.“ Podľa slov pani Rábekovej 
má napríklad objednávku od občianskeho združe-
nia na 50 kusov. 

Na sociálnej sieti zverejnila ponuku, vraj kto chce 
rúško, nech si príde k nim zobrať, na bráne budú za-
vesené. „Dala som rúška na bránu preto, aby ľudia 
vedeli, že si to môžu zobrať, ak potrebujú. Je to sa-
mozrejme zadarmo. Som večný optimista, ak viem 
pomôcť aspoň trochu, tak mám z toho dobrý pocit, 
že som bola nápomocná.“ Ako doplnila, sú to síce 
rúška bez filtra, ale ochranu zabezpečia. 

„Aj keď nastupujem do práce, stále budem šiť. 
Určite si nájdem chvíľu a zatiaľ mám doma aj ma-
teriál. Ak materiál nebude, nech si prípadní záu-
jemcovia prinesú a nie je problém,“ zakončila náš 
rozhovor pani Janka Rábeková.

Ladislav Odráška
Foto: Archív Janky Rábekovej
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V sobotu 8. februára 2020 sa v sále 
nášho vynoveného kultúrneho domu 
uskutočnil prvý ročník Plesu rodičov  
a priateľov Základnej školy s mater-
skou školou v Hornej Kráľovej. 

Plesy sú výbornou príležitosťou na 
zábavu, tanec či relax po pracovných 
povinnostiach a priestory nášho zre-
konštruovaného kultúrneho domu, kto-
ré možno označiť za pýchu našej obce, 
sú pri organizovaní podobných akcií 
obrovskou motiváciou. Ukázalo sa, že 
dopyt po tejto akcii bol vysoký, takže 
sme sa rozhodli nadviazať na tradíciu 
niekdajších školských zábav a zorgani-
zovať prvý ples rodičov a priateľov na-
šej základnej školy s materskou školou. 

Myšlienka zorganizovať školský ples 
sa zrodila celkom náhodne, na stretnutí 
rady rodičov pri prehodnocovaní akti-
vít, možností a možno aj ambicióznych 
plánov, ktoré neraz rezonujú v našich 
mysliach. Prvotným impulzom bola 
možnosť zisku finančných prostriedkov 
pre našu základnú školu s materskou 
školou z externých zdrojov, ale aj sna-
ha o utužovanie vzťahov či nadviazanie 
nových priateľstiev. 

„Hoci bola organizácia plesu nároč-
ná, radosť z úspešného naplnenia náš-
ho cieľa bola pre nás skutočným za-
dosťučinením. Tešíme sa, že naše úsilie 
nebolo zbytočné,“ podelila sa s nami  
o pozitívne dojmy jedna z organizáto-
riek plesu.

Večer plný zábavy sprevádzanej hud-

PLESALO SA AŽ DO RÁNA

Candy bar s dobrotami od mamičiek

bou v podaní DJ-a Žoltyho bol oko-
renený profesionálnymi tanečnými 
vstupmi žiakov tanečnej školy Viva  
z Nových Zámkov. Po chutnej večeri 
nasledovala tanečná zábava a samo-
zrejme nesmela chýbať ani tombola,  
v ktorej bolo neuveriteľných 85 cien. 
Plesajúci hostia mohli počas celého ve-
čera využiť služby fotografa a zvečniť 
tak svoje spomienky na spoločne strá-
vené chvíle so svojimi priateľmi. 

Hostia mali k dispozícii bar so širo-
kým výberom nápojov a slaných po-
chutín, a keďže základným prvkom 
každej vydarenej akcie je dobré jedlo, 

nemohol chýbať ani candy bar so slad-
kými dobrotami, ktoré pripravili šikov-
né mamičky a len veľmi ťažko sa im 
dalo odolať.

Že to bola zábava naozaj výborná, 
potvrdila pozitívna spätná väzba a plný 
parket počas celého večera. Ples pokra-
čoval v dobrej nálade do skorých ran-
ných hodín.

„Nemôžem sa k plesu vyjadriť inak 
ako v superlatívoch. Všetko bolo výbor-
né, dokonalé, aj po organizačnej strán-
ke. Celkovo som veľmi spokojná s prá-
cou iniciatívnych rodičov a ochotných 
zamestnancov. Stretla som sa len s klad-
nými odozvami. Sme pripravení zapojiť 
sa v budúcnosti aktívnejšie ako tento 
rok a sme otvorení novej spolupráci  
a dobrým nápadom,“ nešetrila chválou 
riaditeľka základnej školy s materskou 
školou PaedDr. Blanka Horáková.

Chceli by sme sa touto cestou poďa-
kovať všetkým účastníkom, šikovným 
rodičom, zamestnancom, čašníkom, 
všetkým pomocným silám a v neposled-
nom rade našim štedrým sponzorom za 
vydarenú akciu. V tento večer sa stretlo 
množstvo skvelých ľudí, ktorí svojou 
prítomnosťou podporili dobrú vec a vy-
tvorili z tohto plesu krásny večer plný 
zábavy, radosti a možno aj nových pria-
teľstiev. 

 
Užili sme si to naplno a tešíme sa na 

ďalší ročník!
 Denisa Lovásová
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24. januára v krásne vynovenom, roz-
šírenom kultúrnom dome MO Csema-
dok usporiadala už 56. ročník Borkós-
toló. Medzi 105 prítomnými hosťami 
boli aj naši priatelia z Kestúcu. Zábavu 
zahájila ukážka spoločenských tancov  
v podaní mladých tanečníkov z Bratisla-
vy. Tento rok usporiadatelia pripravili 
dobrú večeru v podobe pečeného pra-
siatka. 

Do súťaže o najlepšie víno bolo prihlá-
sených 18 vín, z ktorých porota vybrala 
3 najlepšie: 1. Matúš Lešš, 2. Jozef Šoka, 
3. Štefan Szabo. Po vyhodnotení vín na-
sledovala tombola, do ktorej ceny daro-
vali naši sponzori. Zábava pri doprovode 
skupiny SZ-H-Mulatós trvala do skoré-
ho rána.

                         Mária  Kokešová

Dňa 15. februára sa v novom kultúr-
nom dome uskutočnil už X. reprezen-
tačný ples športovcov, ktorý organi-
zuje náš futbalový klub. Táto akcia už 
tradične spojila celú futbalovú rodinu,  
keďže do príprav sa zapojili, funkcioná-
ri, hráči, manželky, priateľky aj fanúši-
kovia KFC. Chutné dvojchodové menu 
pripravili už tradične naši kuchári Jan-
ko Kotlár a Ľuboš Salay. Novinkou bol 
bohatý Candy bar, ktorý zabezpečila 
Eni Lenická a ktorý mal medzi hosťami 
obrovský úspech. Tento rok sa na plese 
bavilo bezmála 140 hostí, o ktorých sa 
staral aj 15 členný personál. O program 
sa postarala tanečná skupina Viva 

Nové Zámky, do tanca hrala hudobná 
skupina Gipsy boys Ulak, ktorú ešte 
po polnoci dopĺňal DJ Erik Cors. Ples 
sa niesol v priateľskom duchu a hostia 
vydržali v dobrej nálade až do skorých 
ranných hodín. V tombole bolo vyše 
50 hodnotných cien, za čo patrí veľká 
vďaka našim sponzorom. KFC tiež ďa-
kuje všetkým zúčastneným, ktorí svo-
jou prítomnosťou podporili náš klub  
a pomohli tak k celoročnému fungova-
niu všetkých našich piatich mužstiev 
ktoré sú prihlásené v dlhodobých súťa-
žiach.   

KFC
Foto: Jakub Zeleňák

BÓRKOSTOLÓ
X. REPREZENTACNÝ PLES ŠPORTOVCOVˇ

Výročná členská schôdza OZ 
zväzu zdravotne postihnutých  
v Hornej Kráľovej sa konala  
25. 2. 2020.  Pozvanie na vý-
ročnú členskú schôdzu prijal aj 
starosta obce p. Emil Rábek. 

Na výročnej členskej schôdzi 
sa vyhodnotilo hospodárenie 
zväzu a  činnosť v uplynulom 
roku. Výbor združenia neza-
budol na svojich jubilujúcich 
členov. K blahoželaniu pridali  
aj malý upomienkový darček. 

Pretože 25. februárom končí 
obdobie fašiangov, aj posedenie 
sa nieslo v tomto duchu. Fa-
šiangy sú symbolom veselosti, 
zábavy, hodovania a pitia. Pre 

členov výbor združenia pripra-
vil bohaté občerstvenie, ocene-
ní jubilanti združenia nešetrili 
symbolickým štamperlíkom.  
V kultúrnom programe vystú-
pila FS Močenčanka. Najprv sa 
nám prestavili vtipnou scénkou, 
neskôr, tak ako v minulom roku, 
aj teraz sme si pozreli a oživili 
ľudovú tradíciu pochovávania 
basy. V častuškách, piesňach  
a prosbách boli vyjadrené túžby 
občanov, ale aj pranierované 
niektoré neduhy a zlozvyky. 

Nálada v sále bola vynikajú-
ca, mnohí si zanôtili obľúbené 
pesničky, ba čo viac, mno-
hí zabudli aj na svoje rôčky.  

Fašiangy v OZ zväzu zdravotne postihnutých

K tejto dobrej nálade prispel harmonikár, p. Horvát.
 Veronika Holubková
Foto: Archív OZ ZZP
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Vedenie ZŠ s MŠ Horná Krá-
ľová  v spolupráci so svojimi 
pedagógmi usporiadalo v pia-
tok 31.1.2020 dlhoočakávaný 
karneval. Krásne vyzdobená 
hlavná chodba školy sa vďaka 
pani učiteľkám ŠKD premeni-
la na tanečný parket s rôzny-
mi rozprávkovými bytosťami. 
Nielen žiaci, ale i pedagógovia 
sa nám predviedli v rôznych 
vlastnoručne vyrobených, po-
žičaných i kúpených zaují-
mavých maskách. Kreativite 
sa medze nekládli. Mali ste 
možnosť nájsť medzi maskami 
nielen rôzne rozprávkové by-
tosti, zvieratká, predstaviteľov 
z filmov (Harry Potter), ale aj 

žiakov prezlečených za čajové 
vrecúško, lentilky, rubikovú 
kocku a podobne. 

Súčasťou programu bol aj 
výber najkrajšej masky karne-
valu. Porotu tvorili pani učiteľ-
ky základnej školy. Hodnotili 
originalitu a krásu masiek. Spo-
medzi všetkých nakoniec poro-
ta vybrala 25 najlepších, ktoré 
boli ocenené rôznymi peknými 
vecnými cenami. Prvé miesto 
získali dievčatá s nacvičenou 
pózou z rozprávky Pat a Mat 
- Jablko. Na druhom mieste sa 
umiestnil žiak preoblečený za 
ananás a tretie miesto patrilo 
maske robota z hry Minecraft. 
Po promenáde masiek bola pre 

 

Karneval spestrila súťaž  
v jedení šišiek

žiakov pripravená súťaž v je-
dení šišiek, na ktorú sa všetci 
žiaci tešili asi najviac. Prebie-
hala medzi žiakmi a žiačkami 
každého ročníka a bola ocene-
ná rôznymi sladkými odmena-
mi podľa vlastného výberu. 

V tento krásny deň sme pre-
žili čarovné dopoludnie plné 

radosti, obohatené o krásne zá-
žitky. Všetkým víťazom srdeč-
ne gratulujeme a dúfame, že 
nás žiaci potešia svojimi krea-
tívnymi nápadmi a zaujímavý-
mi maskami i budúci rok.

Alexandra Ďurinová, 
učiteľka SJL

 Foto: Kristína Soroková

Od októbra minulého roku máme v obci zrekonštruovaný 
kultúrny dom. Vynovené priestory sú naozaj reprezentatívne  
a aj preto sa obec rozhodla upraviť poplatky za prenájom kultúr-
neho domu. Poplatky schválili poslanci na marcovom zasadnutí,  

aktuálny cenník platí od začiatku marca. Záujemcovia o pre-
nájom KD sa môžu hlásiť na obecnom úrade, kde im poskytnú 
bližšie informácie. Pevne veríme, že kultúrny dom bude hojne 
využívaný či už občanmi alebo organizáciami. 

Schválené poplatky za užívanie kultúrneho domu

Úprava poplatkov za prenájom kultúrneho domu účinná od 1.3.2020
Domáci Cudzí

Svadba 200€/víkend+1€/osoba+20€ energie 250€/víkend +1,20€/osoba+20€ energie
Oslava 100€/víkend+1€/osoba+20€ energie 140€/víkend +1,20€/osoba+20€ energie
Stretávka, krst, sv.prijímanie, kar 50€/víkend+20€ energie 70€/víkend+20€ energie  

V cene je zahrnutý poplatok za vybavenie kuchyne, prenájom miestnosti s príslušenstvom - stoly, stoličky, obrusy  a riady

Úprava poplatkov klubu mladých
Domáci Cudzí

Prenájom klubu mladých   35€/víkend  60€/víkend
Klub mladých pre miestne organizácie, divadlá, schôdze, klub dôchodcov-invalidov 0 €
V sume je zahrnutý prenájom miestnosti, poplatok za energie, vybavenie klubu pre 35 osôb, bez obrusu.
Riad navyše / výpožička navyše  napr. do klubu sa spoplatňuje sadzobníkom prenájmu zariadenia KD.

Predajná akcia, míting: 50€/do 4 hod. 80€/viac ako 4 hod.

Miestne organizácie:
ples a tanečná zábava poplatok za energie 20 €
divadlo, odber krvi, karneval, schôdze 0 €

Plesy, zábavy org. súkromnou osobou   500 €/víkend+20 € energie

Vrátenie kľúčov od prenajatých priestorov v PONDELOK je bez poplatku do 9:00 hod., po 9:00 je poplatok 30 €.                                                       
Poplatok za prevzatie kľúčov skôr ako v piatok je 30 € za každý deň navyše.
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Vitajte medzi nami:

Patrik Flek, Sereďská 670/15
Lea Marešová, Sereďská 632/74
Ján Kútný, Nad Humnami 684/27
Damián Benko, Sereďská 672/11

Rebecca Odrášková, Malá Kráľová 131/30
Timotej Ciglan, Školská 381/36

   Navždy nás opustili:

Martin Lorenc 57 rokov
Mária Hanáková 66 rokov
Anna Lenčéšová 83 rokov

Helena Sklenárová 91 rokov
Anna Odrášková 86 rokov

Blahoželáme novomanželom:

Ing. Michal Klinka (Malá Kráľová 180/116)
a Martina Mečochová  rod. Čuboňová (Sereď)

Vážení spoluobčania.
Chcel by som sa k vám prihovoriť pri historickej udalosti 

odovzdania nového vozidla - IVECO CAS 15 hasičskému 
zboru v Hornej Kráľovej. Pri tejto príležitosti by som vás 
chcel oboznámiť s hasičskou technikou, ktorú mal  hasičský 
zbor od svojho založenia.

V roku 1891 bol založený „Dobrovoľný hasičský spolok“. 
Bolo to v období, keď domy boli stavané prevažne z horľa-
vého materiálu. Obec musela kúpiť ručnú striekačku, ťaha-
nú konským záprahom. Postupným vývojom techniky boli  
v obci zakúpené ďalšie hasičské čerpadlá PS 8 a PS 12.

V roku 1975 boli zlúčené obce Sládečkovce a Horná Krá-
ľová. Museli sa zlúčiť aj hasičské zbory, technika bola odve-
zená do Sládečkoviec /Močenku/.

Po osamostatnení obce sa Dobrovoľný hasičský zbor za-
čal pomaly rozbiehať. Hasičská zbrojnica bola prázdna.  
V roku 2001 sme zakúpili staré čerpadlo PS 12, ktoré sme 
si spojazdnili a stále sme ho opravovali a je stále funkčné. 
Pomohlo nám aj pri posledných povodniach.

Myslím, že chápete, aké je to pre nás potešujúce, že máme 
konečne novú techniku.

Hasiči majú nové  
zásahové vozidlo

Dňa 3.2.2020 sme boli aj s pánom starostom Emilom Rá-
bekom v Nitre na útvare u profesionálnych hasičov, kde sme 
si prevzali od pani ministerky vnútra Denisy Sakovej kľúče 
od nového zásahového vozidla – IVECO CAS 15.

Hasiči sú postupne zaškolení na prácu so zásahovým 
vozidlom, keďže v našich podmienkach s ním zatiaľ ne-
prišli do styku. Vo vozidle je čerpadlo značky MAGIRUS 
EN 14466-PFPN10-1500. Nominálny výkon čerpadla je 
1520l/min. pri 10 bar./

Teraz už zostáva iba dokončiť výstavbu hasičskej zbrojni-
ce, aby sme mohli aktívnejšie viesť výcviky a zdokonaľovať 
sa v práci so zásahovým vozidlom.

Verím, že v tomto roku to všetko v spolupráci s pánom 
starostom zvládneme.

   
Štefan Sýkora, predseda DHZ
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Futbalový areál prešiel v posled-
nom období viacerými zmenami. Ako 
prvé boli namontované na ihrisku ka-
mery. Dôvod bol prostý: na štadióne 
prichádzalo najmä v nočných hodi-
nách k viacerým vandalským činom 
a klub sa týmto spôsobom rozhodol 
postupovať proti nespratníkom. 

Nové striedačky
Nezaháľalo sa ani počas zimnej 

prestávky, od februára sa klub pýši 
novými striedačkami. Ešte v novem-
bri urobili futbaloví nadšenci z KFC 
na náklady klubu betónové platne  
a zakúpili plastové sedačky. Násled-
ne prispeli sponzori a tiež samotní 
hráči alebo členovia výboru, či už 
materiálne alebo prácou, a nové strie-
dačky boli realitou. 

Vypílené topole
Od piateho do siedmeho marca 

prebiehalo na ihrisku vypiľovanie 
starých topoľov. Ako uviedol tréner 
seniorov KFC Ladislav Kokeš ml., 
vypílilo sa 20 stromov. Išlo o topo-
le, ktoré sa nachádzali popri chod-
níku vedúcom k šatniam a vypílené 
boli aj stromy vedľa bufetu smerom 
k pódiu. „Tie topole boli už veľmi 
nebezpečné a pri veľkých vetroch sa 
z nich odlamovali konáre“, upresnil 
Kokeš ml. 

Pred samotným vypiľovaním sa 
museli demontovať lavičky a det-
ské ihrisko, aby sa pri páde stromov 
nepoškodili. „Väčšina prác sa už 
tradične robila svojpomocne, avšak 
v hlavný deň, v sobotu, keď bol na 
programe výrub najväčších stromov, 

sme sa nezaobišli bez profesionálnej 
pomoci. Veľké vďaka za spoluprá-
cu patrí Štefanovi Hlavatému a jeho 
partii pilčíkov. Práce vo výškach nám 
pomohol uskutočniť Milan Doboš  
a ťažkú techniku nám zapožičal Jan-
ko Vereš,“ uviedol tréner KFC. 

Brigády sa zúčastnilo približne  
20 ľudí, išlo o nadšencov z radov hrá-
čov, fanúšikov a funkcionárov, ktorí 
pracovali celú sobotu až do zotme-
nia. Ako na záver dodal Ladislav Ko-
keš ml., výsadba nových topoľov sa 
zatiaľ neplánuje. „Ak budú niekedy 
v budúcnosti peniaze, tak sa vysadia 
nejaké mladé tujky v okolí detského 
ihriska,“ dodal tréner KFC.

 Ladislav Odráška
Foto: Ladislav Kokeš ml.

K poštárom sa  
dočasne  

nasťahovala pošta  
z Močenku

Od začiatku februára funguje poš-
ta v našej obci s miernymi zmenami. 
Spôsobené to je presťahovaním pošty 
z Močenku práve do tej našej. 

V susednej obci totiž prebieha kom-
pletná rekonštrukcia budovy obecného 
úradu, v ktorej sa nachádza aj spomí-
naná pošta. Po zvážení všetkých al-
ternatív sa kompetentní rozhodli, že 
pošta sa presťahuje k nám. V hre bol 
aj Cabaj-Čápor a jedna budova v obci 
Močenok, no rozhodla dostupnosť na-
šej pošty pre občanov Močenku a tiež 
fakt, že sú v nej natiahnuté všetky sie-
te, pripojenia na počítač, telefón a os-
tatné vybavenie nevyhnutne potrebné 
pre výkon pošty. Bola teda de facto iba 
prevezená technika, nábytok, stoličky 
a iné vybavenie pošty. Riešili sa tech-
nické nedostatky a porobili sa drobné 
úpravy (elektrina). 

Zmeny sa dotkli aj našej pošty. Mo-
mentálne funguje jedna priehradka, 
v ktorej je vedúca pošty H. Kráľová 
K. Rábeková a dve priehradky pre 
referentky z Močenku vyhradené pre 
obyvateľov tejto obce. Pribudli aj štyri 
doručovateľky zo susednej obce, kto-
ré sa o miestnosť na triedenie pošty 
delia s našimi. Fungujú tak v mierne 
stiesnených priestoroch a sťaženejších 
podmienkach. 

Bežných občanov a klientov po-
šty sa zmeny dotkli len minimálne, 
nevýhodou je trochu dlhšie čakanie  
v rade. Podľa našich informácií však 
obe pošty zaznamenali úbytok klien-
tov, mnohým sa pravdepodobne nech-
ce chodievať do susednej obce, aj 
kvôli imobilnosti. Ďalším dôvodom 
je, že vybavujú záležitosti na poštách  
v okolí (Nitra, Šaľa alebo na mieste, 
kde pracujú). Okrem dodaných zásie-
lok a balíkov sa totiž všetko ostatné 
(napr. peňažné a bankové operácie) dá 
vybaviť na ľubovoľnej pošte.  

Súčasný stav by mal trvať polroka, 
to znamená do konca júla. Závisieť 
to samozrejme bude od dĺžky prác na 
rekonštrukcii obecného úradu v Mo-
čenku. 

Ladislav Odráška

Areál ihriska: nové striedačky,  
kamery a vyrúbané topole
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Združenie hospodári na výmere 1 579 
ha, z toho je 1 386 ha ornej pôdy, 107 ha 
trvalých trávnych porastov, 75 ha lesnej 
pôdy a 19 ha vodnej plochy.  PZ susedí  
s poľovnými združeniami Hájske, Moče-
nok, FARM s.r.o., Šoporňa a Jarok. Výkon 
práva poľovníctva vykonáva 16 členov. 

Predsedom PZ je Peter Braun, tajom-
ník Marián Straňák, poľovný hospodár 
JUDr. Karol Velčický, finančný hospodár 
JUDr. Ing. Miloš Švondra, kynologický 
referent Juraj Rábek a kontrolór Karol 
Rábek. Členmi poľovného združenia sú 
Štefan Švondra, Ing. Marek Móry, Ján 
Gyarfás, Juraj Mikle, Jozef Suchý, Zde-
no Braun, Pavol Žember, Michal Fidler, 
Marek Lenčéš, Miroslav Šilák. Pred pár 
rokmi začalo vedenie vylepšovať činnosti,  
v ktorých vedelo, že máme slabiny. Podari-
lo sa nám ich pomenovať a postupne začať 
riešiť jednotlivé oblasti, ktoré potrebovali 
zmenu. Veľmi dobrá spolupráca starších  
a mladších poľovníkov začala prinášať 
svoje pozitívne výsledky. Hlavným cieľom 
bolo zlepšenie kŕmenia a celkovej starost-
livosti o zver počas celého roka. Druhým 
cieľom bola propagácia nášho poľovnícke-
ho združenia v obci a medzi širokou po-
ľovníckou a nepoľovníckou verejnosťou. 

Osvetovo – kultúrna činnosť: Pravidelne 
pri príležitosti MDD pripravujeme v spo-
lupráci s vedením školy v Hornej Kráľovej 
varenie guláša pre školákov. 

Každoročne sa pravidelne zúčastňujeme 
varenia guláša na Dňoch obce Horná Krá-
ľova. Toto podujatie má svoje čaro. Dáva 
možnosť všetkým  spoznať ktoré spoločen-
ské organizácie pôsobia v obci, kto je ich 
členom a nadviazať užšiu spoluprácu. 

Naša prezentácia Poľovného združenia 
mimo obce je v pravidelnej účasti na „Ša-

lianskych poľovných dňoch“, kde sa stre-
táva celá šalianska poľovnícka a aj nepo-
ľovnícka verejnosť. Na takýchto akciách 
sa vytvára vzťah verejnosti voči poľovní-
kom a poľovníctvu. Stretávanie sa poľov-
níkov v rámci celého okresu má tú výhodu, 
že v neformálnych rozhovoroch sa môžu 
porozprávať o svojich skúsenostiach a po-
znatkoch. A možno aj tu sa často nájde re-
cept na riešenie niektorých problémov.

V minulom období sme taktiež zorgani-
zovali jesenné skúšky psov.

Hospodárenie s poľovnou zverou, jej 
ochrana a zabezpečovanie krmív: Cieľa-
vedomé hospodárenie v poľovnom revíri 
a kŕmenie už začalo prinášať viditeľné vý-
sledky. Tieto dobré výsledky sú odmenou 
za niekoľkoročnú usilovnú starostlivosť  
o zver počas celého roka. Krmivami, ktoré 

sme dopestova-
li na prenajatej 
pôde, sa nám po-
darilo zvýšiť sta-
vy zveri na veľmi 
dobrú úroveň. 
Cielené celoroč-
né  kŕmenie, kto-
ré je vykonávané  
v čase, keď to po-
trebuje zver, za-
čalo prinášať vi-
diteľné úspechy. 
Zabezpečujeme 
dostatočné množ-
stvo vlastnej kla-

sovej kukurice, jačmeňa, pšenice, cukrovej 
repy, lucernového sena a slnečníka. Tieto 
krmivá sú výbornej kvality, čo je predpo-
klad dobrého prezimovania zveri. Dobrý 
kondičný stav je vynikajúcim štartom pre 
zver na budúce obdobie. 

Taktiež sme v posledných rokoch vy-
konali opravu a nátery poľovníckych chát 
a nakúpili nové zariadenie, stoly, lavice  
a novú kuchyňu.

Výsledok poľovníckej sezóny v roku 
2019:

Odlovili sme: 195 bažantov, 60 zajacov, 
1 muflóna, 3 diviakov, 8 srncov, 9 sŕn, 9 
srnčiat.              

To je v krátkosti opísaná činnosť Poľov-
ného združenia. Podarilo sa mnoho, po-
kročili sme o krok dopredu. Je to zásluha 
všetkých, niektorí prispeli väčším dielom, 
niektorí menším.

V revíri aj na spoločných akciách sme 
vykonali kus poctivej práce. Chcem však 
upozorniť, že všetka naša snaha by bola 
zbytočná, ak by nás nepoľovnícka verej-
nosť nevnímala v pozitívnom svetle. Ďalej 
chcem poďakovať starostovi obce Horná 
Kráľová pánovi Emilovi Rábekovi za dob-
rú spoluprácu, že nám vychádza v ústrety  
a tiež za finančnú podporu. 

 Svojou činnosťou sa aj my budeme na-
ďalej snažiť pozitívne propagovať obec  
a poľovníctvo. 

Miloš Švondra
Foto: Archív PZ Dubina

Usilovná činnosť PZ Dubina prináša výsledky
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Počas zimných mesiacov sa síce 
nehrávajú futbalové súťaže, napriek 
tomu sa naši futbalisti neuložili na 
zimný spánok. Okrem toho, že začali 
zimnú prípravu na jarnú časť sezóny, 
využili toto obdobie na zúčastnenie sa 
viacerých zimných turnajov. A treba 
povedať, že reprezentovali viac ako 
vzorne.

Muži zlatí v Šali
Náš najstarší mančaft bojoval na 20. ročníku halových maj-

strovstiev okresu Šaľa. Vyhrali Pohár firmy TIBI a obhájili 
prvenstvo z minulého roka. Zverenci trénera Ladislava Koke-
ša prešli turnajom suverénne, v základnej skupine nestratili ani 
bod, vo štvrťfinále porazili v nervóznom zápase tesne 1:0 star-
ší dorast Šale. V tesnom stretnutí zdolali v semifinále Trnovec, 
keď rozhodnúť museli až penalty. V očakávanom derby finále 
si poradili s Močenkom 2:0 a vďaka tomu mohol kapitán Matej 
Bleho, ktorý sa stal aj najlepším hráčom turnaja, zdvihnúť nad 
hlavu pohár pre najlepšie halové mužstvo v okrese Šaľa. 

Trinástka bronzová v Nitre
Úspešní boli aj naši benjamínkovia, ktorí si zahrali na kva-

litne obsadenom turnaji LAMA SK Cup v nitrianskej mestskej 
hale. Za účasti devätnástich kolektívov obsadili hráči pod vede-
ním trénera Štefana Laláka výborné tretie miesto. V päťčlennej 
skupine obsadili druhú priečku. Vo štvrťfinále porazili Vinodol, 

stopku im v semifinále vystavili Zbehy. Chuť si napravili naši 
futbalisti v zápase o tretie miesto, kde zdolali hladko mladých 
Gýmešanov. Najlepším brankárom turnaja sa stal náš gólman 
Matej Lenčéš, do all stars sa dostal Jakub Lenčéš. „Na turnaj 
sme sa veľmi tešili, ako deti, tak aj ja. Som veľmi spokojný  
s tréningovou účasťou a preto sme išli na turnaj s nadšením. 
Naším cieľom bolo postúpiť zo skupiny, čo sa nám aj podari-
lo. Škoda chýb v zápase so Zbehmi, pretože sme mohli byť až  
vo finále. Chlapcov to ale nezlomilo a v zápase o tretie miesto 
hrali parádne. Ďakujem chlapcom za prístup a rodičom za vý-
bornú komunikáciu. Za predvedený výkon a umiestnenie ich 
klub odmenil návštevou McDonald’s-u,“ povedal po turnaji 
kouč našich mladíkov Štefan Lalák.

Ladislav Odráška
Foto: Archív KFC
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