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Rekonštrukčné práce 
v materskej škole, chod-
ník na cintoríne či ďalšie 
pripravované investičné 
akcie v obci. Aj o tom 
informoval zástupca sta-
rostu Peter Šoka.

Materská škola
Práce na rekonštruk-

cii elektroinštalácie  
v priestoroch kuchyne s 
príslušenstvom v miest-
nej materskej škole sa 
rozbehli  9. júla, ihneď 
po ukončení prevádz-
ky materskej škôlky. 

Vykonané práce by sa 
dali popísať nasledov-
nými krokmi: vyprata-
nie priestorov kuchyne, 
skladov, chodieb, vy-
búranie obkladov stien, 
odstránenie pôvodných 
náterov stien, zhotove-
nie nových káblových 
rozvodov, osadenie no-
vých elektrorozvádza-
čov, zhotovenie nových 
omietok, položenie ke-
ramickej dlažby a obkla-
dov stien, nové sadro-
kartónové konštrukcie, 
vymaľovanie novoo-
mietnutých priestorov, 
dverí a zárubní.

Práce boli realizované 
zamestnancami obecné-
ho úradu a aj externými  
firmami. Spoločnými 
silami sa nám podarilo 
všetky práce zrealizovať  
v plánovanom časovom 
horizonte a škôlka mohla 
byť v septembri  otvore-
ná v plnej prevádzke, za 

čo patrí všetkým zainte-
resovaným veľká vďaka.

Ďalej musím s poľuto-
vaním oznámiť, že naša 
žiadosť o zateplenie 
obvodových konštruk-
cií budovy materskej 
škôlky podaná cez En-
virofond bola opäť (už 
tretíkrát) zamietnutá. 
Zároveň sme rozbehli 
projekčné práce na do-
plnenie projektovej do-
kumentácie, nakoľko 
ďalšia výzva obsahuje 
podmienky pre vyššiu 
energetickú triedu (A0), 

ktorá v pôvodných vý-
zvach nebola potrebná.

Nový chodník na cin-
toríne

V septembri za-
mestnanci obecného 
úradu začali s budova-
ním nového chodníka  
v areáli cintorína. Chod-
ník je už zrealizovaný  
zo zámkovej dlažby. 
Následne sa pristúpi  
k osadeniu nových la-
vičiek na cintoríne, pri 
objekte Jednoty a v par-
ku na Seredskej ulici.

Pripravované akcie
V mesiaci október je 

naplánované orezáva-
nie stromov na miest-

nom cintorí-
ne a následne 
aj v ostat-
ných čas-
tiach obce. 
V letných 
m e s i a c o c h 
sa poopravo-
vali najväč-
šie výtlky na 
m i e s t n y c h 
k o m u n i -
k á c i á c h ,  

v októbri je plánované  
s opravou pokračovať.

Pokračovať by sme 
chceli aj v realizácii 
podkladových vrstiev 

nového cest-
ného telesa na 
IBV Školská 
II. Po vytýče-
ní výškových 
pomerov bu-
dúceho cest-
ného telesa 
p r i s t ú p i m e 
k vyberaniu 
p ô v o d n é h o 
materiálu pod 
budúcou ces-
tou. Násled-
ne sa uloží 
podkladový 
materiál, s po-
stupným zhut-
ňovaním po 
jednotlivých 
vrstvách.

Investičné akcie v obci

      Sčítanie obyvateľov, domov a bytov  je 
najrozsiahlejším a najnáročnejším štatistic-
kým zisťovaním na Slovensku s viac ako 
100-ročnou tradíciou. Koná sa každých 10 
rokov.  Rozsah a spôsob vykonania sčíta-
nia na Slovensku určuje Zákon č. 223/2019 
Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov  
v roku 2021.  Sčítaním sa zisťujú údaje  
o obyvateľoch SR, domoch a bytoch na 
území  SR.  
      SODB 2021 je prvým integrovaným 
a prvým plne elektronickým sčítaním  
v Slovenskej republike. Rozhodujúcim dá-
tumom sčítania bola polnoc z 31.12.2020 
na piatok 1.1.2021, k tomuto okamihu sa 
vzťahovali údaje zisťované počas doby sčí-
tania obyvateľov, domov a bytov. SODB  
bolo realizované v dvoch etapách, sčíta-
nie domov a bytov a sčítanie obyvateľov. 
Sčítanie domov a bytov sa uskutočnilo od 
1.6.2020 do 12.2.2021. Sčítaním domov  
a bytov boli poverené obce. V obci Horná 
Kráľová bolo sčítaných 677 domov. Sčíta-
nie obyvateľov sa uskutočnilo v dobe od 
15.2.2021 do 31.3.2021. Povinnosť sčítať 
sa vyplnením elektronického formulára 
mali všetci obyvatelia SR. Za neplnoleté 
dieťa  a za občana, ktorý nie je spôsobilý na 
právne úkony mal povinnosť vyplniť sčíta-
cí formulár jeho zákonný zástupca. Obyva-
teľ mal možnosť sčítať sa sám alebo mohol 
využiť služby asistovaného sčítania, ktoré 
bolo spustené od 3.5.2021 do 13.6.2021. 
Na Obecnom úrade v Hornej Kráľovej 
využilo služby stacionárneho asistenta 42 
občanov a 54 občanov sa sčítalo doma vo 
svojich obydliach s pomocou mobilného 
asistenta. V obci Horná Kráľová  sa sčíta-
lo 92, 65 % obyvateľov. Pre obyvateľov, 
ktorí si nesplnili svoju povinnosť sčítať sa, 
si môže obec uplatniť ustanovenia Zákona 
o sčítaní obyvateľov domov a bytov 2021 
podľa § 29 ods. 1 pís. a)  a  b). Takýmto 
obyvateľom je možné udeliť pokutu podľa 
§ 30 ods. 1 pís. a) vo výške od 25 eur do 
250 eur. Presný zoznam obyvateľov, ktorí 
si nesplnili svoju povinnosť sčítať sa, po-
skytne Štatistický úrad Slovenskej repub-
liky obciam v januári 2022 po spracovaní 
počtu sčítaných obyvateľov a po integrácii  
údajov zo zberu s administratívnymi zdroj-
mi údajov. Prvé elektronické sčítanie oby-
vateľov v našej obci bolo veľmi úspešné, 
dosiahli sme nadpriemerné výsledky. 

                                             Monika Vörösová 
                                             samost.odb.ref.
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Uznesenia

z druhého  zasadnutia Obecného zastupi-
teľstva Obce Horná Kráľová konaného 

dňa 10.05.2021

K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci

Uznesenie č. 242-II.-OZ/2021
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice 
z druhého zasadnutia OZ poslancov Ma-
reka Lenického a Ing. Zuzanu Slávikovú.

Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. 
SLÁVIKOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 243-II.-OZ/2021
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo  
v zložení: - Ing. Peter Šoka

Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. 
SLÁVIKOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 244-II.-OZ/2021
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zlože-
ní: - Ondrej Števko, predseda
- Ing. Michal Klinka, člen

Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. 
SLÁVIKOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 245-II.-OZ/2021
OZ schvaľuje program rokovania druhé-
ho zasadnutia OZ bez pripomienok.

Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. 
SLÁVIKOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________

K bodu 2 – Zmluva o prevode práv a po-
vinnosti  stavebníka – IBV Školská II  – 

ZsVS, a.s. Nitra

Uznesenie č. 246-II.-OZ/2021
OZ schvaľuje Zmluvu o prevode práv  
a povinností stavebníka medzi obcou Hor-
ná Kráľová a ZsVS, a.s., Nábrežie za hy-
drocentrálou 4, 949 60 Nitra.

Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. 
SLÁVIKOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 247-II.-OZ/2021
OZ schvaľuje Zmluvu o  zrušení vecného 
bremena medzi obcou Horná Kráľová 
a Ing. Michalom Sklenárom, rod. Sklenár 
a Ing. Janou Sklenárovou, rod. Hájková,  
obaja trvale bytom Horná Kráľová, Vino-
hradnícka 591, 951 32. 

Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. 
SLÁVIKOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________

K bodu 3 – Zmluva o zriadení vecných 
bremien a prevzatí záväzku – Západo-
slovenská distribučná a.s.

Uznesenie č. 248-II.-OZ/2021
OZ schvaľuje Zmluvu o zriadení vecných 
bremien a prevzatí záväzku  na stavbu:
„IBV 5 RODINNÝCH DOMOV – SLI-
VÁŠ I“ v rozsahu: SO – 06 Distribuč-
ný rozvod NN a SO – 06.1 Výmena 1kV 
Vzdušného rozvodu NN, medzi:
1. obcou Horná Kráľová, zastúpená 

starostom obce Emilom Rábekom, 
Hlavná 17, 951 32 Horná Kráľová, 
IČO: 00 800 368, 

2. Západoslovenskou distribučnou, a.s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36 361 518, 

3. IDOS SK s.r.o., zastúpená Ing. Vladi-
mírom Lenčéšom – konateľ, Osadná 
2, 831 03 Bratislava – mestská časť, 
IČO: 36762202.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. 
SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. 

SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo schválené zákonom poža-
dovanou trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov.
__________________________________

K bodu 4 - Rôzne
Exkurzia do Rakúska – Veterný park
__________________________________

K bodu 5 – Záver 
Ing. Peter Šoka poďakoval všetkým  
za účasť a ukončil zasadnutie obecného za-
stupiteľstva.

Uznesenia

z tretieho zasadnutia Obecného zastupi-
teľstva Obce Horná Kráľová konaného 

dňa 30.06.2021

K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci

Uznesenie č. 249-III.-OZ/2021
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice 
z tretieho zasadnutia OZ poslancov Mgr. 
Dianu Slovákovú a Mgr. Ladislava Od-
rášku. 

Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVI-
KOVÁ, 
Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 250-III.-OZ/2021
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo  
v zložení: Ing. Peter Šoka

Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVI-
KOVÁ, 
Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 251-III.-OZ/2021
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zlože-
ní: 
- Ing. Štefan Straňák, predseda
- František Lešš, člen

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
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Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVI-
KOVÁ, 
Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
 
Uznesenie č. 252-III.-OZ/2021
OZ schvaľuje program rokovania tretieho 
zasadnutia OZ.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVI-
KOVÁ, 
Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

__________________________________

K bodu 2 – Žiadosť o odkúpenie nehnu-
teľného majetku obce - fy. LIDES s.r.o.

Uznesenie č. 253-III.-OZ/2021
OZ presúva žiadosť fy. LIDES s.r.o., 
podanú konateľom Michalom Nagyom  
o odkúpenie nehnuteľného majetku 
obce: parcela registra „C“, parcelné č. 
52/4 o výmere 537 m2, parcela registra 
„C“, parcelné č. 52/3 o výmere 124 m2, 
stavba – požiarna zbrojnica, parcelné č. 
52/3, súpisné číslo 491 na ďalšie zasad-
nutie OZ. 

Hlasovanie:
ZA: 0  
PROTI: 6 (Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, 
ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ, 
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. ŠOKA, Ing. 
STRAŇÁK)
__________________________________

K bodu 3 – Záverečný účet obce Hor-
ná Kráľová a rozpočtové hospodárenie  
za rok 2020 

Uznesenie č. 254-III.-OZ/2021
OZ v Hornej Kráľovej  
1. prerokovalo stanovisko hlavného 

kontrolóra obce Horná Kráľová k zá-
verečnému účtu obce Horná Kráľová 
za rok 2020

2. berie na vedomie stanovisko hlavné-
ho kontrolóra obce Horná Kráľová  
k záverečnému účtu obce Horná Krá-
ľová za rok 2020 

3. schvaľuje záverečný účet obce Hor-
ná Kráľová a rozpočtové hospodáre-

nie obce Horná Kráľová za rok 2020 
bez výhrad

Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVI-
KOVÁ, 
Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________

K bodu  4 – Kontrola plnenia uznesenia 
zo zasadnutia OZ 

Uznesenie č. 255-III.-OZ/2021
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia 
uznesenia zo zasadnutia OZ
a konštatuje, že:
• uznesenia č. 246-II.-OZ/2021, 

248-II.-OZ/2021, 235-I.-OZ/2021, 
238-I.-OZ/2021, 239-I.-OZ/2021, 
240-I.-OZ/2021, 176-II.-OZ/2020, 
183-II.-OZ/2020, 206-IV.-OZ/2020 - 
sú splnené 

• uznesenia č. 234-I.-OZ/2021 – sa plní
• uznesenia č. 247-II.-OZ/2021, 98-V.-

OZ/2019, 106-V.-OZ/2019, 109-V.-
OZ/2019 - sú v riešení 

• uznesenie č. 62-II.-OZ/2019, 125-VI.-
OZ/2019 - nesplnené

________________________________ 
 
K bodu 7 - Informatívna správa k inves-
tičným  akciám obce

Uznesenie č. 256-III.-OZ/2021
OZ berie na vedomie informatívnu správu 
o investičných akciách obce.
__________________________________

K bodu 8 - Návrh plánu kontrolnej čin-
nosti hlavného kontrolóra obce Horná 
Kráľová na 2. polrok 2021

Uznesenie č. 257-III.-OZ/2021
OZ v Hornej Kráľovej: 
• prerokovalo návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce 
Horná Kráľová na 2. polrok 2021

• schvaľuje plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Horná Krá-
ľová na 2. polrok 2021:
1. Kontrola krátkodobých nájmov 

nebytových priestorov
2. Stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu rozpočtu obce Horná 
Kráľová na rok 2022 

3. Vybavovanie sťažností podľa  
§ 30 ods. 1 písm. g) Štatútu obce 
Horná Kráľová,

4. Vybavovanie podnetov súvisia-
cich s oznamovaním protispolo-
čenskej činnosti podľa zákona č. 
54/2019 Z.z. o ochrane oznamo-
vateľov protispoločenskej činnos-
ti a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších 
predpisov v príslušnom polroku.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVI-
KOVÁ, 
Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________

K bodu 9 - Správa z kontroly zúčtovania 
dotácií poskytnutých v I. polroku 2020

Uznesenie č. 258-III.-OZ/2021
OZ v Hornej Kráľovej:  
• prerokovalo správu z kontroly zúčto-

vania dotácií poskytnutých v I. polro-
ku 2020

• berie na vedomie správu z kontro-
ly zúčtovania dotácií poskytnutých  
v I. polroku 2020

Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVI-
KOVÁ, 
Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 259-III.-OZ/2021
OZ berie na vedomie návrh poslanca Mgr. 
Ladislava Odrášku, aby sa na konci roka 
prerobilo VZN č. 5/2013 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Hor-
ná Kráľová.
__________________________________

K bodu  10 - Rôzne

Uznesenie č. 260-III.-OZ/2021
OZ schvaľuje zámer prevodu nehnuteľ-
nosti – pozemok vo výlučnom vlastníctve 
obce Horná Kráľová, časť parcely E-KN 
č. 1577/1 vo výmere cca 16 m2, vedenej 
katastrálnym odborom Šaľa pre obec a 
katastrálne územie Horná Kráľová na LV 
č. 2930, presná výmera bude určená geo-
metrickým plánom na náklady žiadateľa, 
p. Romana Slamku, trvale bytom Horná 
Kráľová, č. 1686, 951 32.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
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LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVI-
KOVÁ, 
Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č.261-III.-OZ/2021 
OZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnos-
ti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve 
predávajúceho František Horváth rod. 
Horváth, trvalým bytom 951 32 Horná 
Kráľová, Topoľová 68, občan Sloven-
skej republiky, vedené Okresným úra-
dom Šaľa – katastrálny odbor, evidované  
v k. ú. Horná Kráľová: LV č. 3401, parce-
la registra C KN č. 130 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 1674 m2, v podiele 
1/2-ine v pomere k celku.
Cena prevádzanej nehnuteľnosti je urče-
ná na cenu 15.000,- Eur.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVI-
KOVÁ, 
Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 262-III.-OZ/2021
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN Obce 
Horná Kráľová č. 1/2020 o určení ná-
zvu ulíc a iných verejných priestranstiev  
v obci Horná Kráľová.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVI-
KOVÁ, 
Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 263-III.-OZ/2021
OZ určuje predbežný termín na verejné 
stretnutie občanov a spoločnosti Green 
Energy Holding, s.r.o., Bratislava ohľa-
dom zámeru vybudovania veterného par-
ku v katastrálním území Horná Kráľová 
na 13.07.2021 o 18,00 hod na futbalovom 
ihrisku. V prípade zmeny budú poslanci 
informovaní. 

Uznesenie č. 264-III.-OZ/2021
OZ schvaľuje zorganizovanie rybárskych 
pretekov pre deti Kráľovská rybka na zá-
klade žiadosti Samuela Adriena Móryho, 
pod záštitou obce Horná Kráľová. Pred-
bežné náklady sú cca 200,- Eur.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVI-
KOVÁ, 
Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 265-III.-OZ/2021
OZ schvaľuje Zmluvu o poskytovaní fi-
nančného príspevku pri odkázanosti fy-
zickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní 
sociálnej služby a príspevok na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby na rozpoč-
tovaný rok 2021 medzi Obcou Horná Krá-
ľová, Hlavná 17, 951 32 Horná Kráľová, 
IČO: 00 800 368 a Monika, o.z., Družstev-
ná 1518, 95131 Močenok.
Výška finančného príspevku pri odkáza-
nosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri posky-

tovaní sociálnej služby je určená v súlade 
s ust. § 76 Zákona o sociálnych službách 
vo výške 179,68 EUR/mesiac. 
Výška finančného príspevku na 1 hodinu 
poskytovania sociálnej služby je vo výške  
1,09 EUR. Výška mesačnej splátky fi-
nančného príspevku na prevádzku posky-
tovanej sociálnej služby bude určená ako 
súčin sumy príspevku na jednu hodinu 
poskytovania sociálnej služby, počtu dní 
v mesiaci a počtu  4 hodín poskytovania 
sociálnej služby za deň.  

Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVI-
KOVÁ, 
Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 266-III.-OZ/2021
OZ súhlasí s pridelením mimoriadnej 
dotácie žiadateľovi: Monika, o.z. Druž-
stevná 1518, 95131 Močenok za posky-
tovanie opatrovateľskej služby v trvaní 
od 01.03.2021 do 30.06.2021 v maximál-
nej výške 1039,77 Eur. V prípade, žeby 
MPSVR SR refundovalo mzdové náklady 
medzi projektového obdobia, táto mimo-
riadna dotácia bude obci vrátená späť. 

Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ, 
Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 1 (LEŠŠ)
ZDRŽAL SA: 0

Miriam Sklenárová

V mesiaci júl 2021 prebehla na Kostole 
Narodenia Panny Márie v Hornej Kráľovej 
oprava poškodenej strechy. Oprava strechy 
bola nevyhnutná, nakoľko pri dažďoch, kto-
ré bývajú v posledných dobách intenzívne, 
do kostola cez strechu na viacerých miestach 
zatekalo. Taktiež bol na mnohých miestach 
povolený plech, z ktorého je naša strecha,  
a pri silnom vetre hrozilo jeho odtrhnutie. 

Strecha bola celá preskrutkovaná, na-
miesto klincov, ktoré držali plech na stre-
che a opravili sa chyby na streche, cez ktoré  
do kostola zatekalo. 

Celú opravu strechy kostola robila firma 

Izoko – Jozef Kohút z Močenka. 
Cena opravy bola 2500 eur, celú opravu 

strechy financovala farnosť z príspevkov 
od veriacich, ktorí sa na opravu strechy  
na kostole v Hornej Kráľovej zbierali počas 
niekoľkých týždňov. 

Všetkým chcem úprimne aj touto formou 
poďakovať za pomoc pri oprave strechy  
na našom kostole. Nech vám vašu starosť  
o chrám Boží, ktorý je zasvätený Panne Má-
rii odplatí na príhovor Panny Márie dobro-
tivý Boh.

ThDr. Peter Michalov, PhD.
správca dekanátu

Oprava poškodenej strechy na kostole
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Už v predchádzajúcom čísle nášho ob-
časníka ste sa mohli dozvedieť informáciu 
o ponuke firmy Green Energy Holding, 
ktorá má záujem postaviť v katastrálnom 
území našej obce (v časti Malomút) ve-
terné elektrárne. Aby sa s už vystavanými 
elektrárňami a zámerom mohli poslanci 
obecného zastupiteľstva lepšie zoznámiť, 
absolvovali v máji tzv. pracovné stretnutie 
v rakúskom regióne Burgenland, zhruba  
30 km od Viedne.

V katastri obce Gols, v blízkosti ktorej sa 
nachádza približne stovka veterných elek-
trární, si poslanci mohli obzrieť a vypočuť 
samotné veterné vrtule. Tiež im bola priblí-
žená výstavba a rozobratá vrtuľa, vzdiale-
nosť od obce (približne 1,3 km), rozostup 
vrtúľ od seba (min. 500 metrov). Dozvedeli 
sa tiež od investora ďalšie technické zále-
žitosti a takisto čas výstavby: od získania 
všetkých povolení (ktorých je mnoho), cez 
dodanie komponentov až po samotnú vý-
stavbu ide minimálne o 5 – 6 rokov. 

Starosta: hlučnosť neevidujeme
Dôležitým mementom bolo stretnutie  

so starostom spomínanej obce Gols. Ako 
priblížil, ľudia z obce boli pri výstavbe 
prvých elektrární skeptickí. „Báli sa kvô-
li zvieratám, že vyhynú. Skeptickí boli aj 
poľovníci. Nastal však pravý opak – bolo 
to viac zvierat, investovalo sa totiž do ob-
novy prírody vďaka projektu výstavby elek-
trární,“ povedal starosta a doplnil aj jeden 
konkrétny príklad. „Momentálne prebieha 
program zahniezdenia orla kráľovského, 
ktorý predtým vyhynul. Momentálne je tu 

25 párov.“ V okolí 
elektrární sú obrábané 
polia, v tesnej blízkosti 
sa nachádzali poľov-
nícke posedy a úle. 

Ako doplnil starosta 
obce Gols, vietor má 
jednu výhodu – je za-
darmo. Nemenej zau-
jímavé boli pre obec 
aj finančné benefity 
výstavby. „Pre obec je 
to finančne atraktívne, 
keďže dostáva odme-
ny. Tie sme využili na 
podporu výstavby škôl, 

materských škôl, infraštruktúry. Peniaze 
boli investované v rámci obce,“ dodal sta-
rosta z vinárskej obce, v ktorej sa nachádza 
120 profesionálnych vinárov. Ich vinice sa 
nachádzajú v tesnej blízkosti veterných vr-
túľ. Poslanci sa pýtali aj na hluk z elektrár-
ní a prípadné sťažnosti obyvateľov obce. 
„Nie, na hlučnosť sa nesťažoval nikto.“

Verejné zasadnutie prilákalo zhruba 
35 občanov

V súvislosti s investičným zámerom zor-
ganizovala naša obec v kultúrnom dome  
v polovici júla verejné stretnutie občanov, 

v rámci ktorého dotyčná firma predstavila 
svoj projekt a zámer aj verejnosti. Stretnu-
tia sa zúčastnilo približne 35 obyvateľov. 
Tých po prezentácii zaujímali viaceré nále-
žitosti ako napríklad spôsob výberu lokali-
ty, vplyv na ceny energií pre obyvateľov po 
prípadnej výstavbe alebo aj bezpečnosť pri 
výstavbe a po prípadnom spustení vrtúľ. 
Samozrejme padli aj otázky na vzdialenosť 
a hlučnosť vrtúľ, občania sa otázkami do-
tkli aj možných benefitov a výhod pre obec. 

Aj na základe podnetov od občanov  
a poslancov investor svoj zámer korigoval, 
z pôvodných sedem vrtúľ napokon vypad-
la jedna nachádzajúca sa v tesnej blízkosti 
chráneného územia Síky, ktorá by pravde-
podobne tak či tak vypadla pri procese po-
sudzovania vplyvov na životné prostredie.

Investor napokon prišiel s dvomi ná-
vrhmi. V jednom sa počítalo so šiestimi 
vrtuľami, pričom najbližšia by sa nachá-
dzala približne kilometer od zastavaného 
územia. Druhý hovoril o piatich veterných 
elektrárňach, najbližšia by sa nachádza-
la 1400 metrov od eventuálne plánovanej 
výstavby (podľa územného plánu je možné 
za ulicou Seredská a Nad Humnami stavať 
IBV). Poslanci napokon odsúhlasili druhú 
z nich. Investor tak získal súhlas, čo však 
automaticky neznamená okamžitú výstav-
bu. Vďaka nemu môže začať celý proces 
schvaľovania a vybavovania potrebných 
náležitostí a povolení na jednotlivých úra-
doch. Ak sa im to podarí, o pár rokov by 
mohlo v katastri našej obce pribudnúť päť 
vrtúľ a v susednom Hájskom v tesnej blíz-
kosti nášho katastra tri elektrárne (toľko 
schválili poslanci v Hájskom). 

Ladislav Odráška

Projekt veterného parku dostal od poslancov zelenú
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Mobilného očkovania sa u nás zúčastnilo takmer 150 ľudí

V letných mesiacoch začal Nitriansky 
samosprávny kraj s rozsiahlou opravou 
ciest, ktorá sa dotkla vodičov vo všetkých 
siedmich okresoch Nitrianskeho kraja  
na celkovo 32 úsekoch v celkovej dĺžke 
60 km vozovky. Išlo o cesty II. a III. trie-
dy. Podľa informácií zo župy, ktorá celú 
rekonštrukciu financovala, bolo hlavným 
cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách 
druhej a tretej triedy. Čo je potešiteľné, 
nový šat dostala aj cesta v našej obci. 

Župa prostredníctvom dodávateľa 
firmy EUROVIA SK zmodernizovala 
úsek štátnej cesty III/1689 v úseku od 
km 5,473 až po 8,614 km. Konkrétne 
išlo o úsek cesty počnúc križovatkou 
na ul. sv. Gorazda v susednom Mo-
čenku (pri kultúrnom dome) až po ta-
buľu signalizujúcu koniec našej obce 
v smere do Hájskeho. Výmenu asfaltu 
zrealizovali na časti Hlavnej a celej Se-
redskej ulici.

Práce začali na začiatku 
augusta a trvali približne  
týždeň. Pracovníci najprv 
odstránili starú vrstvu asfal-
tu a na vyfrézovaný základ 
položili novú. Práce na 3,141 
kilometrov dlhom úseku boli 
realizované najprv na jednej 
strane vozovky a následne 
bola urobená aj druhá časť. 
Vodičov čakali počas rekon-
štrukcie čiastočná uzávera 
cesty, ktorá bola prejazdná 
striedavo. Doprava bola ria-

dená regulovčíkmi a prenosným do-
pravným značením (svetelnou signali-
záciou).

Ladislav Odráška

Kraj zrekonštruoval hlavný ťah cesty v obci

Po prvotnom nápore, keď sa ľudia neve-
deli dostať k termínom a voľným miestam 
na očkovanie, sa situácia s príchodom leta 
ukľudnila. Na očkovanie proti koronaví-
rusu sa nečaká, štát sa snaží vakcínu po-
dať rôznymi spôsobmi. Či už očkovaním 
bez registrácie, vakcináciou v nákupných 
centrách alebo mobilným očkovaním. 
Vďaka tomu sa k vakcíne dostanú aj takí 
občania, ktorí by sa k nej buď nedostali 
alebo len s ťažkosťami. 

Imobilných zvážala obec
Mobilné očkovanie sa konalo aj v našej 

obci 29. júna. Vakcinácia sa konala v kul-
túrnom dome, záujemcov očkovali Pfize-
rom. Obec síce pôvodne avizovala očko-
vanie pre všetkých občanov od 12 rokov, 
na mieste sa však dozvedeli, že deti od 12 
do 16 rokov môže očkovať iba pediater. 

Prihlásených bolo 152 záujemcov, šty-
ria napokon neprišli. 

Možnosť prihlásiť sa bola aj pre imo-
bilných občanov, záujem prejavili štr-
násti. Tých obecný zamestnanec zvážal  
na očkovanie. 

Preočkovanie druhou dávkou sa usku-
točnilo 27. júla, opäť bol k dispozícii 
jeden očkovací tím. Na očkovanie sa na-

pokon nedostavili kvôli 
chorobe dvaja občania. 
Záujem o očkovanie bol 
nielen medzi mladšími, 
vakcinovať sa prišli aj 
viacerí skôr narodení. Ve-
kový priemer očkovaných 
bol 40 rokov.

Rýchlo a bez problémov
Po očkovaní sme vy-

spovedali jednu z našich 
občianok Olíviu, ktorá 
sa dala zaočkovať práve  
u nás v kultúrnom dome. 
Prezradila nám, že už 
takmer každý v jej okolí 
je zaočkovaný. Aj to bola 
jedna z motivácií pre ňu dať si pichnúť 
vakcínu proti korone. „Všade pýtajú po-
tvrdenia alebo testy, tak aby som sa ne-
musela každý týždeň testovať,“ doplnila. 
Jej manžel Tibor, ktorý sa bol dať s ňou 
očkovať, bol ešte o niečo konkrétnej-
ší. „Očkovanie vnímam ako dobrú pre-
venciu proti covidu. Zaočkovaných je 
viacero ľudí okolo mňa a nič sa im ne-
stalo po očkovaní. V neposlednom rade 
som išiel kvôli práci, keďže prichádzam  

do kontaktu s množstvom cudzích ľudí  
a cestujem pracovne aj do zahraničia.“

Ako ďalej obaja priznali, očkova-
nie mobilným výjazdom zvolili najmä  
z praktických dôvodov, keďže to bolo 
blízko a nemuseli cestovať. „Prebiehalo 
to tu úplne super a bez problémov, vôbec 
sme dlho nečakali. Hneď sme boli vyba-
vení,“ dodala Olívia.  

Ladislav Odráška
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Možno ste ho už zazreli v televízii  
a netušili ste, že je rodákom z našej obce. 
Zoltán Lenčéš sa venuje anorganickej ché-
mii, konkrétne keramike. A vedzte, že vo 
svojom odbore patrí k najlepším nielen na 
Slovensku, ale na celom svete. Výpočet 
jeho ocenení, publikačnej a vedeckej čin-
nosti je nesmierne bohatý. Posúďte sami: 
podieľal sa na riešení viacerých domácich 
a zahraničných projektov, spolupracuje  
s vedcami a odborníkmi z celého sveta 
(Nemeckom, Japonskom, USA, Taiwa-
nom, Anglickom, Francúzskom...). 

Zoltán Lenčéš je svetovo uznávanou vedeckou       kapacitou. Získal viacero svetových patentov

Skúmanie keramických vzoriek v elektrónovom mikroskope 
pri 30 000 násobnom zväčšení

Oslava 80-tich narodenín otca.

Na svojom konte má viacero patentov 
(nielen zo Slovenska, ale aj z Japonska).  
O publikačnej činnosti Zoltána Lenčéša sa 
ani nezmieňujeme, je autorom či spoluau-
torom stoviek článkov v slovenských a pre-
stížnych svetových vedeckých časopisoch. 
Je členom International Ceramic Federation, 
European Ceramic Society (člen výboru), 
American Ceramic Society, Japan Cera-
mic Society, Materials Research Society  
a Slovenskej silikátovej spoločnosti. Okrem 
toho sa zapája aj do pedagogickej činnosti 
a vedeckej výchovy študentov, prednáša na 
medzinárodných vedeckých konferenciách.

Pravdepodobne veľa Hornokráľovča-
nov Vás nepozná, môžete sa im na úvod 
rozhovoru v skratke prestaviť?

Volám sa Zoltán Lenčéš, ale tým že 
máme štyria rovnaké meno v Hornej Krá-
ľovej tak upresním, som Elek Laciho syn a 
bývali sme Pod Tópartom. Základnú školu 
som absolvoval v Hornej Kráľovej, gym-
názium s vyučovacím jazykom maďar-
ským v Galante a vysokú školu v Ostra-
ve (Vysoká škola banská, fakulta Náuka  
o kovoch, odbor Materiálové inžinierstvo). 
Titul „PhD.“ som získal na Slovenskej 

technickej univerzite 
v Bratislave a akade-
mický titul „docent“ 
na VŠB v Ostrave.

Pracujete v Slo-
venskej akadémii 
vied. Čo konkrétne 
je Vaším zamera-
ním?

Áno, pracujem  
v Ústave anorganic-
kej chémie, Sloven-
skej akadémie vied 

(UACh SAV), v oddelení keramiky. Ako 
už názov oddelenia naznačuje, venujeme 
sa vývoju špeciálnych keramických mate-
riálov, konkrétne konštrukčným a funkč-
ným keramickým materiálom, ako aj bio-
keramike. 

V oblasti konštrukčných keramických 
materiálov to boli napr. keramické rezné 
nástroje do sústruhov, keramické trysky na 
rezanie kovov, súčiastky automobilov ako 
napr. ventily, zapaľovacie sviečky, brzdné 
kotúče (tejto problematike som sa venoval 
skoro 3 roky v Japonsku), nepriestrelné 
okná, keramické doštičky do nepriestrel-

ných viest alebo 
ochranu vozidiel 
(pancierovanie). Ve-
nujeme sa aj vývoju 
nových keramických 
materiálov pre ul-
tra-vysokoteplotné 
aplikácie. Pre laickú 
verejnosť sú to napr. 
tie čierne obkladač-
ky na raketoplánoch. 
My sa venujeme 
vývoju nábehových 
keramických hrán na 
krídla hypersonic-
kých lietadiel novej 

generácie s leteckou firmou Airbus, kde 
sa očakáva že pri návrate lietadla do at-
mosféry sa zvýšia teploty na nábehových 
hranách krídiel na 2000 – 2400 °C. Nuž  
a tieto nové keramické materiály musia vy-
držať opakovane takéto extrémne tepelné 
zaťaženie bez toho, aby popraskali. 

V oblasti funkčných keramických ma-
teriálov sa venujeme vývoju materiálov  
s vysokou elektrickou alebo tepelnou vo-
divosťou a svetlo emitujúcim materiálom 
na prípravu vysokovýkonných LED svetiel 
alebo displejov. V spolupráci s kolegami  
z Japonska sme napr. vyvinuli keramic-
ký materiál na báze nitridu kremičité-
ho (Si3N4) s tepelnou vodivosťou 140 
W/m.K. Vtedy to bola najvyššia tepelná 
vodivosť pre tento materiál vo svete a spô-
sob prípravy máme samozrejme chráne-
ný japonským patentom. Minulý rok sme  
s kolegami z University of Seoul, Kórea 
vyvinuli materiál na báze karbidu kremi-
čitého (SiC) s tepelnou vodivosťou 230 
W/m.K. Momentálne je to najvyššia tepel-
ná vodivosť dosiahnutá pre SiC.

V oblasti biokeramických materiálov sa 
venujeme vývoju kostných implantátov, 
predovšetkým pórovitým implantátom, 
čiže náhrad častí trabekulárnej (pórovitej) 
kosti. Hutným keramickým materiálom, 
ako sú napr. bedrové a kolenné kĺby sa ne-
venujeme, lebo táto oblasť je silno pokrytá 
vo svete a je ťažké im konkurovať.

Venujete sa anorganickej chémii. Ur-
čite ide o neľahký odbor. Prečo ste si ho 
vybrali?

Anorganická chémia nepatrí medzi najo-
bľúbenejšie predmety. Prednášam napr. na 
Fakulte chemickej a potravinárskej tech-
nológie, Slovenskej technickej univerzite 
a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave, ale posledné 
roky máme iba 3-4 končiacich študentov 
v anorganickej chémii a technológii na 
oboch univerzitách. Prečo som si vybral 
anorganickú chémiu? Ja som študoval ma-
teriálové inžinierstvo a okrem špeciálnych 
ocelí napr. pre jadrové elektrárne sme sa 
učili aj o konštrukčných keramických ma-
teriáloch. Vtedy bol veľký boom v tejto 
oblasti, predovšetkým v Japonsku, Nemec-
ku a USA so snahou vyvinúť celokeramic-
ký motor bez potreby chladenia a vysokou 
účinnosťou. Táto téma sa mi veľmi zapáči-
la, tak som sa na diplomovú prácu prihlásil 
na Ústav anorganickej chémie SAV, lebo 
v tých rokoch (1987) sa neoxidovej kon-
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Zoltán Lenčéš je svetovo uznávanou vedeckou       kapacitou. Získal viacero svetových patentov
štrukčnej keramike venovalo iba toto pra-
covisko na Slovensku. Nuž a odvtedy som 
na ÚACh SAV.

Za sebou máte viacero výskumov  
a projektov, môžete priblížiť, čoho sa tý-
kali? Ktorý si ceníte najviac?

Ako som už spomínal, náš výskum  
a teda aj projekty sa týkajú vývoju kon-
štrukčných, funkčných a biokeramických 
materiálov. Samozrejme Európske pro-
jekty a bilaterálne medzinárodné projekty 
sú najvýznamnejšie, lebo spolupracujeme 
so špičkovými vedeckými inštitúciami  
z Nemecka, Talianska, Francúzska, Anglic-
ka, Japonska, Kórei, USA, Taiwanu, Číny, 
Turecka, atď. Možno výsledky dosiahnuté 
v spolupráci s Japonskom pri vývoji ke-
ramických materiálov s vysokou tepelnou 
vodivosťou a materiálov emitujúcich svet-
lo (4 japonské patenty), respektíve s Kó-
reou pri vývoji SiC keramiky s vysokou 
elektrickou a tepelnou vodivosťou sú tie 
najvýznamnejšie.

Konferencia v meste Busan (Kórea) v 2016.

Viem o Vás, že ste členom viacerých 
medzinárodných spoločností. Môžete 
to potvrdiť? Spolupracujete s nimi ne-
jakým spôsobom?

Áno, som členom Európskej keramickej 
spoločnosti (ECerS), Americkej keramic-
kej spoločnosti (ACerS), Japonskej kera-
mickej spoločnosti (JCS), Medzinárodnej 
keramickej spoločnosti (ICF) a Materials 
Research Society. V ECerS a ICF sme 
spolu s prof. Pavlom Šajgalíkom, DrSc. 
(terajší predseda SAV, ale obaja sme  
z oddelenia keramiky ÚACh SAV) člen-
mi výboru, takže sa zúčastňujeme zasad-
nutí výboru. V ECerS, ACerS a JCS som 
hosťujúcim editorom, alebo posudzova-
teľom vedeckých článkov zaslaných do 
časopisov, ktoré vydávajú tieto keramické 
spoločnosti a patria k najlepším vo svete 
v našom odbore. 

Práca v glove boxe - nanomateriály sú 
veľmi citlivé na vlhkosť vo vzduchu, tak 
s nimi treba pracovať pod ochrannou 
atmosférou v argóne

Konferencia v meste Cairns (Austrália).

Za svoju prácu ste dostali viacero 
ocenení, aj medzinárodných. Ktoré si 
ceníte najviac?

Jednoznačne je to menovanie ma  
za člena Fellow of the European Cera-
mic Society. Do tejto „elitnej“ skupiny 
vedcov menujú výskumných pracovní-
kov uznávaných minimálne v európskom 
meradle a väčšinou po dovŕšení 60 rokov. 
Veľmi ma teší, že sa mi podarilo získať 
toto ocenenie v pomerne mladom veku, 
keď som mal 48 rokov. 

Z domácich ocenení si veľmi vážim 
Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za 
zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách 
(2015) a Hlavnú cenu SAV za II. odde-
lenie pre riešiteľský kolektív (2008). Po-
darilo sa mi získať štipendium Alexander 
von Humboldta (Nemecko) a NEDO šti-
pendium v Japonsku, ktoré patria medzi 
najprestížnejšie štipendiá vo svete.

V súčasnosti sa podieľate na medzi-
národnom projekte SIMBA. Môže-
te našim čitateľom priblížiť, o čo ide  
a aká je Vaša úloha v tomto projekte?

Áno, náš ústav sa podieľa na riešení 
projektu SIMBA, ale nemá nič spoločné 
s levím kráľom ☺. Je to európsky pro-
jekt v rámci výzvy Horizon 2020, pričom 
SIMBA je akronym z anglického názvu 
projektu “Sodium-Ion and sodium Metal 
BAtteries for efficient and sustainable 
next-generation energy storage”, čiže 
vývoj sodíkových batérií na uskladnenie 
energie. Hlavným cieľom je nahradiť 
drahé lítiové batérie omnoho lacnejšími 
sodíkovými batériami pre stacionárne 
aplikácie, tzn. uskladniť energiu získanú  
zo solárnych článkov a veterných elek-

trární a spotrebovať ju v noci, alebo  
v bezveternom počasí. Do projektu je 
zapojených 10 výskumných pracovísk  
a 6 firiem z Nemecka, Francúzska, An-
glicka, Talianska, Nórska, Švédska, Ho-
landska, Ukrajiny a náš ústav zo Sloven-

ska.  Našou úlohou je vyvinúť keramickú 
anódu pre sodíkové batérie. Viac pod-
robností nemôžem prezradiť, lebo sme 
podpísali dohodu o mlčanlivosti, nakoľko 
dosiahnuté výsledky môžu byť súčasťou 
patentu.

Ladislav Odráška
Foto: Archív Zoltána Lenčéša
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Dobrovoľníci vyčistili Lúky
Okolie prírodného ja-

zierka Lúky, ktoré sa na-
chádza v časti Malomút, 
sa mení na krajšie. Stojí 
za tým snaha dobrovoľ-
níkov, ktorí sa rozhodli 
toto navštevované miesto 
skrášliť. Začiatkom au-
gusta partia okolo Fran-
tiška a Štefana Leššových 
usporiadala brigádu, pri 
ktorej vyčistili okolie 
Lúk. 

Dobrovoľníci urobi-
li kus práce, odburini-
li breh, vypílili buriny  
a vykosili vysoké trávy  
v okolí. Okrem toho 
vyčistili okolie od od-
padkov. Ako pozname-
nal predseda Komisie 
pre ochranu verejného 
záujmu František Lešš, 
všetok zelený odpad roz-
triedili a uložili na sklád-
ku zeleného odpadu. 
„Upravili sme aj prítok 
vody do Lúk, aby bolo 
pohodlnejšie a bezpeč-
nejšie používanie tohto 
prítoku. Vytvorili sme 
nové ohnisko pri altánku 
a ako sedenie sme použi-
li pne,“ upresnil Franti-
šek Lešš. Podľa slov Šte-
fana Lešša urobili spolu 
s dobrovoľníkmi veľ-
ký kus roboty. „Ľudia 
majú miesto na opekanie  
a môžu tu tráviť svoj čas 
na oddych.“

Nemenej dôležitá bude 
aj nasledovná údržba 
uprataného okolia. To si 
vyžaduje, aby si každý 
návštevník Lúk po sebe 
upratal, nenechával od-
padky a nezakladal nové 
ohnisko, ale využíval už 
existujúce.

Všetkým, ktorí sa priči-
nili o krajší vzhľad našej 
prírody, patrí veľké po-
ďakovanie a uznanie.

 
Ladislav Odráška

Foto: Štefan Lešš

Kultúra v našej obci

Z uskutočnených kultúrno-spoločen-
ských podujatí vyberáme:

• V sobotu 3.7.2021 sa na futbalo-
vom štadióne konal Welcome sum-
mer, ktoré pripravilo KFC Horná 
Kráľová

• V sobotu 24.7.2021 si OZ Život 
pod Tópartom pripravilo pre deti 
2. ročník HALABALA FEST  
na futbalovom štadióne. V areá-
li kultúrneho domu sa konala pre 
deti v ten istý deň Výstava plazov  
s prednáškou, ktoré pripravilo 
miestne kultúrne stredisko

• Dňa 14.augusta sa v doobedných 
hodinách na Lúkach konala Krá-
ľovská rybka - detské rybárske 
preteky, ktoré pripravili Samuel 
Adrien Móry s miestnym kultúr-
nym strediskom, poobede sa na fut-
balovom štadióne konal 9. ročník 
Pivného festivalu, ktoré pripravilo 
KFC Horná Kráľová

• V piatok 3.9.2021 sa na miest-
nom futbalovom štadióne od 17.00  
do 23.00  konalo kultúrne poduja-
tie Hudba hraj! - hudobno-zábavná 
show skupiny Hergottovci a ich 
hostí,  ktoré spolu organizovala 
Obec Horná Kráľová

• V sobotu 4.9.2021 sa na futba-
lovom štadióne konal 20. ročník 
Obecných dní – Hody 2021, ktoré 
pripravilo miestne kultúrne stre-
disko a Kráľovský remeselnícky 
deň, ktoré pripravilo OZ Život pod 
Tópartom.
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Viac návštevníkov, viac atrakcií, väčší 
program, viac detskej radosti. Tak by sa dal 
v skratke zhrnúť (oficiálne) druhý ročník 
Halabafestu, festivalu nielen pre deti. Naše 
občianske združenie Život pod Tópartom 
ho usporiadalo takmer presne po roku  
na futbalovom ihrisku. 

Na pravé poludnie sa začali trúsiť prví  
z približne 700 návštevníkov, ktorých ča-
kali skákacie hrady (ktoré boli permanent-
ne vyťažené), maľovanie na tvár (ktoré 
bolo vyťažené ešte viac), baby zóna nie-
len s hravým, ale aj náučným programom, 
maskoti, ktorí si získali okamžite priazeň 
všetkých.

Prišiel aj kúzelník
Začiatok programu patril príslušníkom 

finančnej správy z Nitry, ktorí deťom pred-
viedli svoj edukatívny program. Najmen-
ších určite potešil pes Hutch, špeciálne 
vycvičený na vyhľadávanie nelegálne pre-
pravovaných drog. Vo svojej kategórii patrí 
medzi špičku v Európe. Prečo, predviedol 
aj našim najmenším. Po ňom rozžiaril de-
ťom očká kúzelník Ivan so svojou šou,  
do ktorej zapojil aj viaceré deti.

Divácky atraktívny bol aj tentoraz 
program, ktorý vznikol zo spojenia zamest-
nancov firmy Autolaluch so záchrannými 
zložkami. Simulovaná zrážka vozidiel a po 
nej zapálenie auta s asistenciou dobrovoľ-
ných hasičov z našej obce a členov poli-
cajného zboru z oddelenia v Močenku pat-

rilo k jedným z vrcholom Halabala festu. 
Rodičia zaplnili pamäte telefónov fotkami 
detí na hasičskom či policajnom aute alebo 
na vysokozdvižnej plošine, prípadne odťa-
hovke. 

Maliny JAM roztancovali deti  
aj rodičov

Ťahákom a záverečnou bodkou festiva-
lu bolo vystúpenie skupiny Maliny JAM, 
ktorú môžu ľudia poznať okrem iného aj 
z televízie Jojko. Trnavská skupina ne-
sklamala, spolu so svojimi maskotmi roz-

tancovala a zabavila všetkých divákov na 
parkete. „Hralo sa nám veľmi dobre, ľudia 
pod pódiom sa bavili a to je najdôležitejšie. 
Najviac nás teší, že sa pridali aj rodičia, 
to je pre nás takým znamením, že je dob-
rá zábava,“ priznal sa nám po predstavení 
Miňo, spevák kapely Maliny JAM, medzi-
tým ako rozdal zopár autogramov. 

Čerešničkou bola tombola, lístky boli  
v cene zakúpenej vstupenky. Návštevníci si 
odniesli viacero krásnych cien, prvou bol 
parádny filtračný bazén. 

„Nakoľko prvý ročník nášho HALABA-
LA festu priniesol množstvo pozitívnych re-
akcií návštevníkov a veľa spokojných tvárí 
detičiek rozhodli sme sa aj tento rok uspo-
riadať druhý ročník tohto festivalu pre deti. 
Sme radi, že nám epidemiologická situácia 
umožnila aj tento rok priniesť radosť do 
tvárí najmenších návštevníkov. Vzhľadom 
k tomu, že aj počasie v deň podujatia bolo 
ideálne, tešili sme sa hojnej účasti detí, 
pre ktoré bol pripravený bohatý program. 
Tento rok sme sa pokúsili v rámci festiva-
lu prilákať do našej obce známejšieho in-
terpreta pesničiek pre deti, a myslíme si,  
že skupina Maliny JAM toto splnila na 
výbornú. Sme si vedomí, že organizácia 
podobného podujatia je naozaj veľmi ná-
ročná a nie vždy ide všetko podľa našich 
predstáv, ale spokojné tváre návštevníkov 
festivalu a ich slová vďaky sú pre nás tým 
najcennejším zadosťučinením,“ zhodnotil 
druhý ročník Halabala festu Miloš Kopia-
ry, jeden z členov občianskeho združenia 
Život pod Tópartom.

 Ladislav Odráška
Foto: Ivan Števko

POĎAKOVANIE
Touto cestou by sme chceli vyjad-

riť vďaku všetkým, ktorí pomohli pri 
realizácii festivalu. 

Špeciálne poďakovanie patrí spon-
zorom, bez ktorých by z finančného 
hľadiska nebolo možné z našej stra-
ny utiahnuť akciu takýchto rozme-
rov. Konkrétne INEX - Hausgarden 
s.r.o.,  MKL-Klampiarstvo, Železo-
obchod TÓTH, EURO-VALVE s.r.o., 
Reštaurácia a Pizzeria VESNA,  
Majster Pizza Močenok, Zedz Ma, 
Decorgarden, krasnechvile.sk, Capi-
tal Pro s.r.o a KŠ, s.r.o.

DETSKY FESTIVAL HALABALA FEST NABERÁ  
NA POPULARITE

´
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NA PIVNOM FESTIVALE 
ČAPOVALI 11 DRUHOV PIVA
Tento rok sa uskutočnil už 

9. ročník tradičného pivného 
festivalu, ktorý organizu-
je náš futbalový klub KFC.  
V sobotu 14.augusta sa po 
futbalovom zápase mužov 
proti Čeľadiciam mohli náv-
števníci tešiť na 11 druhov 
piva väčšinou z remeselníc-
kych pivovarov. 

V areáli futbalového šta-
dióna prebiehali aj veľmi 
obľúbené súťaže, v ktorých 
si výhercovia odniesli pekné 
ceny. Pre deti bol priprave-
ný nafukovací hrad, detský 
kútik, maľovanie na tvár  
a veľký úspech zožala aj dvo-

jica maskotov Máša a med-
veď. Po skončení súťaží sa 
pokračovalo v zábave, keď 
disko show pod taktovkou 
DJ Fila trvala až do skorých 
ranných hodín. Veľká vďaka 
patrí všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom pričinili  
o bezproblémový priebeh 
festivalu, ktorý je rok čo rok 
náročnejší na organizáciu. 
Veríme však, že nebol po-
sledný a o rok sa stretneme 
všetci v dobrom zdraví na ju-
bilejnom 10. ročníku. 

(KFC)

Poradie: 1. Elizabeth Šikulová (v strede), 2. Laura Zabáková, 
3. Marián Holečka

Po ročnej prestávke sa  
v lokalite Lúky konali detské 
rybárske preteky „Kráľovská 
rybka“. Určené boli pre všetky 
deti do 15 rokov. Zúčastnil sa 
ich rekordný počet detí. Ako 
podotkol hlavný organizá-
tor podujatia Samuel Adrien 
Móry, každé dieťa odchádzalo 
z pretekov spokojné, s medai-
lou a s vecnou cenou. 

Preteky, ktoré mali minulý 
rok prestávku kvôli pande-
mickým opatreniam, napísali 
už desiatu kapitolu. „Nič také  
v blízkom okolí nebolo,“ roz-
hovoril sa po pretekoch Samu-
el Móry o pohnútkach založiť 

detské rybárske preteky u nás 
v obci. „Vieme, že tu máme 
veľa mladých a potencionál-
nych rybárov, ktorí nemajú 
možnosť začať s niečím ta-
kým,“ doplnil.

Desiaty ročník sa nekonal 
tradične v jarných mesiacoch, 
ale v lete. Konanie v jarných 
mesiacoch nedovoľovali prís-
nejšie protipandemické opat-
renia, ktoré boli v letných me-
siacoch voľnejšie. 

Aké boli pravidlá súťaže? 
„Chytalo sa ako každý rok na 
bič, ktorý dostalo každé dieťa 
a po pretekoch si ho odnesie 
domov ako cenu. Sú to prete-
ky „chyť a pusť“, každú rybu, 
ktorú chytíme, vypustíme späť. 
Ide najmä o zábavu, nie na-
chytať najväčšie ryby a čo 
najviac. Hlavným motívom je, 
aby každý niečo chytil, oddý-
chol si a budoval vzťah k prí-
rode,“ upresnil Samuel Móry. 
Ryby dodali miestni nadšenci, 
ktorí sa začali venovať čiste-
niu a revitalizácii spomínanej 
lokality.

V tomto roku sa Kráľov-
skej rybky zúčastnilo 28 sú-

Kráľovskej rybky sa zúčastnil 
rekordný počet detí

ťažiacich, čo je najväčší počet  
v doterajších desiatich roč-
níkov. „Atmosféra bola per-
fektná, každý niečo ulovil. 
Niektorí 2-3 ryby, iní 40-50. 

Akcia vyšla, každý odchádzal 
spokojní a to je hlavné,“ dodal 
jeden z hlavných organizáto-
rov pretekov.

Ladislav Odráška  
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Ľudová skupina po prvýkrát natáča-
la svoju show v exteriéri. 

Tohtoročné hody boli opäť niečím vý-
nimočné. Spestrila a okorenila ich hu-
dobno-zábavná show rodinnej skupiny 
Hergottovci a ich hostí s názvom Hudba 
hraj! Ak vám je tento názov povedomý, 
tak hádate správne. Ide o rovnomennú 
televíznu reláciu, ktorú pravidelne vy-
siela TV Senzi. Jej v poradí jedenáste 
kolo sa natáčalo na futbalovom ihrisku 
v našej obci v hodový piatok. 

Spokojnosť priam sršala aj z Jána 
Hergotta, zakladateľa zoskupenia Her-
gottovci. „Hralo sa nám výborne, mu-
sím pochváliť výbornú organizáciu. 
Priznám sa, že sme doteraz nerobili 
až takéto veľké podujatie. Nemali sme 
však to srdce odmietnuť účinkujúcich, 
prípadne im okresávať pesničky. Ako 
zaujímavosť uvediem, že kvôli vystúpe-
niu prišla jedna zo speváčok 200 kilo-
metrov,“ vyjadril sa Ján Hergott. Ako 
doplnil, obdobne veľké podujatie ešte 
neorganizovali. „Mali sme maximálne 
osem hostí, u vás vyše 20. Možno prí-
de opäť lockdown, chceli sme urobiť 
nejakú väčšiu akciu, keď sa to konalo 
vonku.“

Približne 500 prítomných roztan-
covali také hviezdy ako Dušan Grúň, 
Otto Weiter a Petra Maxin, skupina 
Exil, Helena Vrtichová, Jozef a Dodo 

Ivaškovci, David band, Pavol Laták, 
Alenka Valentínyová, Soňa Kopča-
nová, Duo Akord - Pagáčovci, Jana 
Avallone, Viktor family, Rado Lesay, 
Janissa, duo Muzika, Beng Bach, 
M plus M, Enriko Řepka a Zuzana 
Bachletová, Rozmaríny z Bánova, 
Mária Šamajová a DJ Besiky. Skutoč-
ne široká paleta umelcov, v ktorej si 
každý prítomný našiel to svoje.

Chválou na baviacich sa divákov 
nešetril ani frontman Hergottovcov. 
„Publikum bolo výborné. Musím po-
vedať, že vonku sme ešte netočili. 
Bolo to pre nás prvýkrát. Je to iné ako  
v sále, kde ľudia sedia ako keď sa 
premieta film. Je to riziko hlavne kvô-
li počasiu. Nedajú sa robiť scénky, je 
to viac o hudbe. Bol to zaberák, ale 
tešíme sa. Ľudia sa bavili, tancovali  
a o tom to je,“ povedal Ján Hergott. 
V zákulisí nám prezradil, že si u nás 
v obci splnil sen. „Vždy som sníval  
o tom urobiť nejaké takéto väčšie pod-
ujatie vonku. Kultúrne domy nám už 
nestačia.“

Ladislav Odráška
Foto: Janka Tóthová

Prišiel Dušan Grúň či Otto Weiter.
Hergottovci natáčali u nás. Tradičné remeslá sú na ústupe. Dá sa pove-

dať, že sú doslova raritou. Množstvo najmä 
mladších nepozná výrobu hrncov, tkáčov ale-
bo rezbárov. Aj z toho dôvodu sme sa rozhodli 
zorganizovať Kráľovský remeselnícky deň. 
Hlavnou ideou bola práve ukážka tradičných 
remesiel. V areáli futbalového ihriska si náv-
števníci mohli pozrieť ukážky profesií, ktoré 
sa v dnešnej dobe netešia takému záujmu. Svo-

je umenie 
predviedli 
napríklad 
h r n č i a r , 
t k á č k a , 
k r a j č í r -
ka, ale aj 
r e m e n á r, 
košikár či 
rezbár. 

N i e -
len deti si 
mohli ob-
zrieť, ako 
sa vyrába 
h r n č e k , 
ako pracu-
je remenár 
pri výrobe 

opasku alebo na čo vlastne slúžia krosná. Náv-
števníci remeselníckeho dňa si mohli spomí-
naného remeslá aj vyskúšať na vlastnej koži 
a tí najšikovnejší si svoj výrobok aj odniesť 
domov. Viacerí tak odchádzali domov so suve-
nírom, či už hrnčekom alebo vlastnoručne uši-
tým srdiečkom. Podľa návštevnosti a reakcií 
bolo zrejmé, že Kráľovský remeselnícky deň 
sa stretol s úspechom. „Remeselníci boli super, 
naozaj výborný nápad,“ neskrývala nadšenie 
jedna z návštevníčok. „Som úprimne rada, že 
som k vám mohla prísť a odprezentovať svoju 
prácu a remeslo,“ priblížila jedna z remesel-
níčok.

Podujatie bolo zorganizované s podporou 
Nitrianskeho samosprávneho kraja.

OZ Život pod Tópartom

Kráľovský remeselnícky deň
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Po ročnej prestávke, zapríčinenej ko-
ronavírusom, sa v našej obci opäť usku-
točnili tradičné hodové slávnosti. Hodové 
slávnosti sa v tomto roku začali už v pia-
tok 3. septembra, keď sa na futbalovom 
štadióne uskutočnila hudobno-zábavná 
show skupiny Hergottovci a ich hostí.

20. ročník hodových slávností sa tento 
rok konal za priaznivého počasia na fut-
balovom štadióne  v sobotu 4. septembra  
so začiatkom  od 15,00 hodiny. Už od rána 
sa zapĺňalo futbalové ihrisko družstvami, 
ktoré varili guláše rôznych chutí pre na-
šich občanov. Tento rok  naše občianske 
združenia uvarili 9 kotlov gulášu.

Moderátorkou celého podujatia bola 
Mgr. Veronika Holubková, ktorá privítala 
hostí: poslanca NR SR a podpredsedu Nit-
rianskeho samosprávneho kraja Mgr. Ma-
riána Kéryho,  PaedDr. Romana Urbánika, 
starostu obce Močenok, Stanislava Sťahe-
ľa, starostu obce Jarok,  Jozefa Jankoviča, 
starostu obce Rumanová a Karko Jána, 
starostu družobnej obce z Búču. Poduja-
tie otvoril starosta obce Emil Rábek svo-
jím príhovorom, po ktorom  nasledovalo 
vyhodnotenie družstiev vo varení gulášu. 
Kultúrny program otvorili domáce spe-
vácke spevokoly, MO Matice slovenskej, 
MO Csemadoku, spevokol Kráľovanky  

a Královanečky s ľudovou 
hudbou HRON pod vedením 
Ľuboša Biháryho. Spestre-
ním popoludnia bol FS Fur-
mani z Nitry pod vedením 
Mariána Hlavatého. Záver 
programu patril FS Močen-
čanka a FS Kepežďanka. 

Na záver hlavného progra-
mu sa moderátorka rozlúčila 
a poďakovala všetkým zú-
častneným za ich vystúpenia.

Tento rok sprievodnými 
akciami na  štadióne boli 
skákacie hrady  pre deti, re-
meselníci, ktorí predvádzali 
svoje umenie - tradičné re-
meslá ako na hrnčiarskom 
kruhu, tak aj na tkáčskom 
stroji. Tie boli pod patroná-
tom občianskeho združenia 
Život pod Tópartom. 

Po skončení programu sa 
mohli návštevníci zabaviť 
na discozábave. Chutné ob-
čerstvenie pripravil miestny 
futbalový klub.

Anna Vencelová
Foto: Janka Tóthová

HODOVÉ SLÁVNOSTI 2021
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Tomáš Kokeš (Sliváš II. 357/17) 
a Soňa Tóthová (Bratislava-Ružinov)

Roman Bilo (Malá Kráľová 227/29) 
a Alena Bihariová (Malá Kráľová 227/29)

Miriama Trubačová rod. Lenčéšová  
(Vinohradnícka 581/43)

a Jozef Rehák (Vinohradnícka 605/4)

Mgr. Michal Morvay (Nad Humnami 540/16) 
a Mgr. Andrea Szöllösyová (Močenok)

Mgr. Natália Nováková (Sereďská 423/16) 
a Peter Tarkoš (Bíňovce) 

Silvia Blehová (Vinohradnícka 745/69) 
a Matúš Kaduk (Trenčín)
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Teo Kuszi (Sereďská 632/74), Dominik Horváth (Hlavná 89/60), 
Marek Tulipán (Sliváš II. 349/36), Eliška Soroková (Malá Kráľová 762/21), 

Adam Pápay (Hlavná 113/102), Izabela Marczibányiová (Nad Humnami 411/67), 
Lea Kališová (Topoľová 72/5), František Nagy (Hlohovecká 268/37), Zoja Leššová (Malá Kráľová 170/90),

 Damián Bilo (Malá Kráľová 228/27), Lukáš Stanko (Sereďská 666/23), 
Paulína Hotovčinová (Nad Humnami 402/85), Nela Bennárová (Sliváš II. 354/23), 

Nikola Lenčéšová (Domoviny 700/25), Ondrej Števko (Hlohovecká 777/6)

Rozália Gyarfásová (81 rokov), Emil Kotlár (79 rokov), Miroslav Odráška (58 rokov), Koloman Stojka (41 rokov), 
Ladislav Morvay (78 rokov), Július Less (77 rokov), Katarína Sklenárová (88 rokov), Jozef Klinka (83 rokov), 

Michal Hipp (81 rokov), Ladislav Lenčéš (89 rokov), Ing. Jozef Kotlár (70 rokov), Ján Lenčéš (84 rokov), 
Marta Fógelová (73 rokov)

Navždy nás opustili

Vitajte medzi nami

Blahoželáme novomanželom




