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2004
VOĽBA PREZIDENTA
V druhom kole prezidentských volieb 17.apríla 2004 bola účasť voličov vyčíslená na 43,5 % pri
účasti 1 808 307 obyvateľoch a 1 801 960 platných hlasov. Voľby vyhral Ivan Gašparovič pred
Vladimírom Mečiarom. Nový prezident sa ujal funkcie 15.júna 2004.
VSTUP SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE
„DEŇ RADOSTI A NÁDEJE“ - Günter Verheugen – komisár pre rozšírenie
Európskej únie
Celá Európa slávila 1.mája 2004 rozšírenie únie o 10 krajín. Česko, Poľsko, Maďarsko, Lotyšsko,
Litva, Cyprus, Slovinsko, Malta a Slovensko vstúpili do Európskej únie. Týmto únia narástla na 25
členských krajín s približne 450 miliónmi obyvateľov. V Dubline vztýčili aj našu zástavu
V rámci únie môžeme cestovať na občiansky preukaz. Vývoz a dovoz tovarov v rámci EÚ
bude oslobodený od cla.

SAMOSPRÁVA OBCE
Starosta Ján Vrábel
Zástupca starostu: MVDr. Peter Horváth
Obecný kontrolór: Imelda Rakúsová
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
1. Milan Baláž
2. Štefan Barta
3. Vladimír Benkovský
4. MVDr. Peter Horváth
5. PhDr. Eva Klčovanská PhD.
6. Marián Kubíček
7. Ing. Daniela Pavlíková
8. František Riška
9. Miloš Viselka
OBECNÁ
1.
2.
3.

RADA
Milan Baláž
MVDr. Peter Horváth
Ing. Daniela Pavlíková

KOMISIE – PREDSEDOVIA
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- komisia inventarizačná – Štefan Barta
- komisia sociálna – Marián Kubíček
- komisia kultúry vzdelávania a športu – Milan Baláž
- komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce
MVDr. Peter Horváth predseda NEKA
PhDr. Eva Klčovanská PhD. – členka KDH
Marián Kubíček – člen SDĽ
ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU
Alena Jankovičová – ekonómka
Anna Hrnčiarová – matrikárka
Ing. Svetlana Masaryková – samostatný referent
Viera Vráblová
MATRIČNÉ ZÁPISY
Stav obyvateľstva 1 750
V tomto roku sa narodilo 12 detí a zomrelo 43 občanov vrátane domova dôchodcov.
ČINNOSŤ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OZ schválilo výšku stočného za 1 m³ odpadových vôd na 13,80 Sk od 1.1.2004. Finančnú úhradu
v MŠ 28,- Sk/deň a v ZŠ 23,- Sk/obed, od 11 rokov 25/deň. Schválilo sumu 50 tisíc Sk na oslavy
50.výročia založenia Dudváhu a udelenie Pamätnej plakety obce Križovany nad Dudváhom Ing.
Leovi Blažekovi a PhDr. Ervínovi Blažekovi, zakladajúcim členom súboru Dudváh a autorom
publikácie „Piesne z Križovian nad Dudváhom“, za dlhodobú činnosť, ktorou sa významným
spôsobom pričinili o kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí. Ocenenie tvorí
pamätná plaketa a finančná odmena 5 tisíc Sk pre každého z menovaných.
OZ schválilo žiadosť Rastislava Táčovského, Križovany č. 413 o prenájom nebytových
priestorov v objekte „Notariát“ na zriadenie cukrárne a kaviarne. Nájom 25,- Sk/m²/rok.
OZ schválilo zlúčenie ZŠ s MŠ. Nový právny subjekt s názvom „ Základná škola s materskou
školou Križovany nad Dudváhom“ so sídlom Križovany č. 250, od 1.9.2004. Obec požiadala
Ministerstvo školstva SR o navýšenie finančných prostriedkov na školu a školské zariadenia.
Celkové navýšenie rozpočtu po schválení žiadosti obce bolo spolu 609 tisíc Sk. Starosta obce
verejne poďakoval poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Júliusovi Brockovi za
spoluprácu pri riešení žiadosti.
Spoločnosť INVEX s.r.o. Trnava dokončila rekonštrukciu strechy II. pavilóna ZŠ.
Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 26.11.2004. Konečná cena uvedenej stavby spolu
3 597.335,90 Sk s DPH.
Rekonštrukcia MŠ bola vyčíslená na takmer 2 milióny korún. Do užívania bola odovzdaná
ministrom školstva Martinom Froncom 8.marca 2004. Viac v kapitole Školstvo.
Starosta obce informoval OZ o postupe prípravy podkladov žiadostí na poskytnutie
finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Predpokladané náklady na
rekonštrukciu ZŠ spolu 56 miliónov a domova dôchodcov 27 miliónov s DPH. Spracovanie
žiadostí zabezpečovala agentúra Premier Consulting Komárno a žiadateľ starosta obce Ján Vrábel.
AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ
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Na obdobie od 1.8.2004 – do 31.3.2005 bolo schválených 21 nezamestnaných na aktivačnú činnosť,
čo znamenalo odpracovať 10 hodín v týždni za čo im bolo vyplatených tisíc Sk. Po prvej výplate
zostalo pracovať len 7 nezamestnaných.
AJ TOTO MUSELO OZ RIEŠIŤ – KRÁDEŽ
10.júna z objektu hasičskej zbrojnice zlodeji odcudzili krovinorez v hodnote 26.900,-Sk, motorové
nožnice, elektrozváračku a reťazovú motorovú pílu. Škoda spolu 74.968,- Sk. Obecné
zastupiteľstvo schválilo 65 tisíc z rozpočtu obce na nákup nových predmetov pre výkon údržby
verejných priestranstiev.
V noci zo 17. na 18. septembra 2004 neznámi páchatelia zdevastovali nastriekaním sprejovou
farbou fasádu budovy, dlažbu dvora objektu „Notariát“, pamätnú tabuľu hudobného skladateľa
Gejzu Dusíka a odcudzili časť novej fontány v objekte domova dôchodcov. Týmto obci spôsobili
škodu vo výške 40 tisíc. Okrem toho spôsobili škodu prevádzkovateľovi zariadenia Kaviareň pod
vežou, ktorá je v objekte.
Obec zakúpila materiál na obnovenie náteru fasády v sume 11 tisíc. Reštaurátorské práce na
obnovu pamätnej tabule si vyžiadali náklad 5.800,- Sk. Vrchná časť fontány nebola nájdená.
HOSPODÁRENIE OBCE
Hospodársky výsledok roku 2004 vo výške
v plnej výške.

2 194.764,67,-Sk bol preúčtovaný na rezervný fond

ŠKOLSTVO
Od 2.septembra 2004 sa zlúčila materská škola a základná škola v obci. Nový právny subjekt bude
niesť spoločný názov „Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom“.
Personálne obsadenie:
PaedDr. Peter Kalapoš – riaditeľ ZŠ a MŠ
Mgr. Andrea Janečková - zástupca riad. ZŠ
Hrušovská Mária - zástupca riaditeľa MŠ
Zadelenie triednictva:
I. stupeň
1.roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
II. stupeň
5.roč.
6.roč.
7.A
7.B
8.A
8.B
9.roč.

Mgr. Ľubica Drinková
Mgr. Mária Jamborová
Mgr. Viera Kráľovičová
Mgr. Aneta Turanská
Mgr. Anna Tulisová
PaedDr. Eleonóra Fogelová
Mgr. Mária Kozárová
Mgr. Jaromír Píšťansky
Mgr. Lucia Lovásiková
Mgr. Slavomíra Mrvová
Mgr. Daniela Pokojná
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Náboženstvo vyučovala Elena Mokrá – zastupovala Anna Vráblová a dôst. Pán farár Libor
Škriputa. Bez triednictva vyučovala Eva Horváthova a PaedDr. Lýdia Rott.
Školský klub detí pri ZŠ s MŠ
I. oddelenie Andrea Regendová
II. oddelenie Jana Houdeková
Školu navštevovalo 250 žiakov.
Zaradenie absolventov:
Gymnázium 5 žiakov
Obchodné akadémie 11 žiakov
Stredné školy 6 žiakov
Stredné odborné učilištia 8 žiakov
Obec Križovany nad Dudváhom na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva SR a podľa
zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o obecnom zriadení , zriadila
Základnú školu s materskou školou Križovany nad Dudváhom, ako rozpočtovú organizáciu
s právnou subjektivitou, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Križovany, s účinnosťou od
2.septembra 2004.
ZÁUJMOVÉ ÚTVARY
V tomto školskom roku sa zmenila aj organizácia ŠKD. Okrem dvoch oddelení sa stali jeho
súčasťou záujmové útvary detí, ktoré rozvíjali aktivity žiakov v rôznych oblastiach. Záujmové
útvary sa delili pre mladšie deti – Klub Križiačik, staršie deti – Klub priateľov.
I. stupeň – Klub Križiačik
Vydávanie časopisu Križiačik
Pohybovo – estetická škola
Tenisová škola
Športový krúžok
Aranžérsky krúžok
Anglický jazyk – Hello
Počítačový krúžok – Baltík
Náboženská výchova – Dotyky
II .stupeň – Klub priateľov
Klub priateľov cudzích jazykov
Mladý programátor
Webklub, Internetklub
Mladý Pytagoras
Π r²
Matematika hrou
Priatelia y a i
Tvorivé ruky
Mladý prírodovedec
Mladý záchranár
Aerobic
Stolný tenis
Loptové hry
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JARNÝ DEŇ V EURÓPE
SPRING DAY IN EUROPE
K tomuto projektu Európskej únie sa spolu so 6 620 zaregistrovanými školami zapojila naša
škola tretíkrát. Európska ústava a jej hodnoty. V tomto duchu sa niesli diskusie so žiakmi.
MATERSKÁ ŠKOLA PRI ZŠ s MŠ
I. odd. mladšia skupina Zuzana Bíziková
II. odd. mladšia skupina Lenka Romanová
I. odd. staršia skupina Mária Hrušovská
II. odd. staršia skupina Michaela Hoblíková
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE MŠ PO REKONŠTRUKCII
8.marca nastal slávnostný deň, keď sa dvere MŠ znovu otvorili pre deti. Samozrejme tomu
predchádzalo umývanie, upratovanie, sťahovanie, výzdoba interiéru, čomu sa celý kolektív učiteliek
venoval zo všetkých síl.
Celková rekonštrukcia bola vyčíslená na takmer dva milióny korún. Triedy sa zútulnili
znížením stropov, okná sa vymenili za plastové, staré podlahy boli nahradené plávajúcimi. Aj
kuchyňa dostala nové vybavenie a kotol na kúrenie bol vymenený za modernejší, výkonnejší.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil minister školstva Martin Fronc, poslanec NR SR
Július Brocka, starosta Ján Vrábel, riaditeľ ZŠ Peter Kalapoš, zástupkyňa Andrea Janečková, uč. ZŠ
Elena Mokrá, poslanci OZ, pán farár Libor Škriputa, ktorý rekonštruované priestory posvätil a
zamestnanci MŠ.
Riaditeľka Mária Hrušovská poďakovala za pridelené financie a starostovi, ktorý počas
rekonštrukcie na všetko dohliadal a zabezpečoval.
PO slávnostnom otvorení a prehliadke priestorov sa pozvaní hostia pobrali na miestnu faru,
kde bol pripravený slávnostný obed.
Z ČINNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY
V tomto školskom roku sa do celosvetovej akcie Deň narcisov zapojila aj MŠ. Rozdelení
v skupinách prešli celou obcou a navštevovali obyvateľov i firmy v obci aby sa malým
symbolickým príspevkom zapojili do zbierky.
Na Deň Zeme sa staršia skupina zúčastnila v Trnave výstavy exotického vtáctva a v júni
navštívila ZOO v Bratislave. Vyvrcholením bola prehliadka DINOPARKU, kde deti s nadšením
obdivovali dinosaurov v životnej veľkosti sprevádzané pohybom a zvukovými efektmi.
KULTÚRA
DYCHOVÁ HUDBA KRIŽOVIANKA
Vedúci dychovej hudby Miloš Viselka.
Dychová hudba Križovianka sa zúčastnila na XVI. Ročníku medzinárodnej súťaže malých
dychových hudieb Zlatá krídlovka 2004, ktorá sa konala v dňoch 29. a 30.mája v Hodoníne. Na
uvedenej súťaži v konkurencii 13 dychových hudieb z Česka, Slovenska a Rakúska získala diplom
za umiestnenie v tzv. „zlatom pásme“ čo bolo 4. miesto v celkovom poradí súťaže, diplom a cenu
starostu mesta Hodonín za najlepšiu zahraničnú dychovú hudbu súťaže a speváčky získali ocenenie
za najlepší spevácky výkon súťaže.
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V dňoch 18. a 19.septembra sa Križovianka zúčastnila 5. Majstrovstiev Európy dychových
hudieb v Bojniciach. Súťaže sa zúčastnilo 18 dychových hudieb zo Švajčiarska, Holandska,
Nemecka, Česka a Slovenska. Dychová hudba Križovianka sa stala „Majstrom Európy 2004 v
1.triede“.
50. VÝROČIE ZALOŽENIA SÚBORU DUDVÁH
Folklórny súbor Dudváh oslávil 27.júna 50. výročie založenia. Slávnosť sa niesla v znamení
prekrásneho umenia. Začala sa slávnostnou svätou omšou. Kazateľom bol Mgr. Pavol Zemko,
Th.D. farár z Majcichova. Obetné dary priniesli členovia súborov v krojoch. PO svätej omši sa
uskutočnilo slávnostné posedenie s čestnými hosťami podujatia v priestoroch miestnej fary.
Popoludní sa celou dedinou ozýval spev, tancovalo sa priamo na ulici, otvárali sa gazdovské
dvory. Vystavené exponáty pripomenuli návštevníkom dávne časy ľudovej kultúry, či už v podobe
vyšívaných obrusov, krojov, domáceho náradia, náradia potrebného pri prácach na poli, okolo
statku a iných vzácnych predmetov, ktoré sa dnes už veľmi ťažko uchovávajú. Za tieto gazdovské
dvory si odniesli ocenenie rodiny Halenárovcov, Karáskovcov a Mária Štefunková.
Dva krojované sprievody, viac ako sto ľudí prešli dedinou a to z horného konca od
kultúrneho domu a z dolného konca od základnej školy, aby sa nakoniec stretli pri obecnom úrade a
spolu pokračovali na miestne ihrisko. Tu sa v dvojhodinovom programe predstavili zakladajúci
členovia súboru Dudváh pod vedením Ervína a Lea Blažekovcov, detský a mládežnícky folklórny
súbor pod vedením Evy Michalkovej, ľudová hudba Lea Blažeka, dedinská folklórna skupina pod
vedením Heleny Rožičovej a harmonikárom Vladimírom Pollákom, dychová hudba Križovianka
s víťazným programom z Hodonína a hostia Trnafčan a Blavanček.
Starosta obce Ján Vrábel poďakoval zakladajúcim členom Dudváhu Ervínovi a Leovi
Blažekovcom a odovzdal im „Pamätnú plaketu obce Križovany nad Dudváhom“. Ďalším oceneným
odovzdal Pamätný list. Poďakoval všetkým účinkujúcim milovníkom folklóru. Blahoželať prišli
zástupcovia Národného osvetového centra, Trnavského samosprávneho kraja, Trnavského
osvetového strediska, členovia súboru Rozmarín z Majcichova a ďalší priaznivci folklóru.
Finančne a materiálne sa o dobrý priebeh osláv postarala obec a sponzori. Výborný guláš
navarili poľovníci.
FOLKLÓRNY SÚBOR DUDVÁH
V tomto roku súbor absolvoval 18 vystúpení pod vedením Evy Michalkovej. Najdôležitejšie bolo
natáčanie fašiangových zvykov pre televíziu Markíza 3.februára. Detský folklórny súbor Dudváh
účinkoval v programe pre deti Kakaovníci 7.februára. V auguste vystúpili na 39. ročníku slávností
Červeník 2004 a na Trnavskej bráne.
FOLKLÓRNA SKUPINA DUDVÁH
Skupina pod vedením Heleny Rožičovej absolvoval 27 vystúpení. 10.januára účinkovala v rozhlase
na stanici Regina. Na fašiangy predviedla chodenie „maškár“ po dedine a pri pochovávaní basy
vydarenú paródiu muzikálu Na skle maľované. V máji sa tanečné páry zúčastnili na Celoslovenskej
súťaži v párových tancoch v Dlhom Klčove. 21.augusta vystupovala skupina na III.
medzinárodnom festivale Trnavská brána.
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VSTUP SLOVENSKA DO EÚ
Všetky kultúrne podujatia, ktoré sa pravidelne organizujú boli aj v tomto roku a naviac pri
príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie, obec pripravila na ihrisku TJ posedenie občanov
pri vatre, guláši, dychovke a spevoch FS Dudváh.
OBECNÁ KNIŽNICA
V tomto roku sa knižnica presťahovala do budovy Základnej školy, kde sa zlúčila so žiackou
knižnicou a bezplatným prevodom prevzala 2115 kníh. Vedúca knižnice Elena Mokrá.
Knižničný fond
10 537
Výpožičky
6 380
Čitatelia
282
Z toho do 15 rokov
170
Na nákup knižničného fondu a časopisov obec poskytla 38 tisíc. V dôsledku presťahovania nastal
pokles výpožičiek a čitateľov, lebo obyvateľom od kultúrneho domu, kde knižnica bola 36 rokov
doteraz, sa zdá do školy ďaleko.
CIRKEVNÝ ŽIVOT
4.januára vystúpil v kostole spevácky zbor z Modranky pod vedením Jána Šulku.
Na Kvetnú nedeľu kresťanská mládež predviedla na fare a v Tálingoch pašie poňaté ako divadelné
predstavenie s veľkým úspechom. V sobotu 1.mája sa veriaci zúčastnili púte v Šaštíne a 21.mája sa
vybrali na „Púť národov do Mariazellu“. Musím podotknúť, že celú dobu od odchodu až do
príchodu veľmi, veľmi pršalo a bolo mimoriadne zima, ale nikto z pútnikov neochorel, hoci boli
celý deň vystavení dažďu a k autobusu prešli pešo takmer 15 km.
16.júna boli ohlášky Jozefa Slezáka a v nedeľu 13.júna bol biskupom Stanislavom
Zvolenským vysvätený za diakona. Na slávnosti v Dóme sv. Martina v Bratislave sa zúčastnilo veľa
občanov z Križovian, Vlčkoviec a Opoja. Od 25.júna diakon Jožko odišiel dobrovoľne na misie do
Kazachstanu. Vrátil sa 17.októbra a pokračoval v štúdiu.
V júni slávnostnou sv. omšou oslávil pán farár Libor Škriputa 27.výročie vysviacky.
Blahoželať mu prišlo 11 kňazov.
Cez prázdniny prišli na faru deti z Bratislavy a strávili u nás jeden týždeň.
22.augusta veriaci putovali do Turzovky na horu Živčák. Púť zorganizovala Beáta Táčovská.
V sobotu 30.novembra udelil pán biskup Štefan Vrablec sviatosť birmovania. Birmovancov
bolo 59.
Ekonomika
Príjem 441 500,- Sk. Obecný úrad prispel na energiu 50 tisíc. Nemenovaný sponzor dal
zrekonštruovať organ. K 31.12. je na účte 245 tisíc.
V máji sa dokončilo búranie časti starej fary, sponzor Miroslav Náhlik zabezpečil odvoz
búraniska.
OZ schválilo žiadosť oslobodenia od dane zo stavby, alebo ich časti slúžiace na vykonávanie
náboženských obradov a stavby slúžiace na úradovanie – teda kostol a fara.
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SPOLKY A ORGANIZÁCIE
JEDNOTA DÔCHODCOV
Organizácia mala 65 členov.
Výbor pracoval v zložení: Mgr. Anna Vráblová – predsedníčka
Elena Mokrá – podpredseda
Imelda Rakúsová – tajomníčka
Valéria Rakúsová – hospodár
Helena Rožičová, Kamila Urminská a Gustáv Motošický-členovia
Irena Karelová, Helena Kráľovičová a Ján Benkovský-revízna komisia
Výbor pripravil nasledujúce akcie: Účasť na súťaži dychových hudieb Zlatá krídlovka v Hodoníne,
turistický zraz Dechtice – Naháč, zájazd do Podhájskej, cyklistický výlet k Váhu a druhý smer
Majcichov – Hoste. RELAX sa zúčastnil prehliadky speváckych súborov seniorov
v Hrnčiarovciach.
ÚNIA ŽIEN SLOVENSKA
Počet členiek 66
Výbor pracoval v zložení:

Elena Mokrá – predseda
Viera Vráblová – tajomník
Mgr. Melánia Škodová – pokladník
Anna Drimajová – členka
Mgr. Anna Vráblová – členka

7.marca spoločne oslávili MDŽ. K oslavám 1.mája a vstupu Slovenska do Európskej únie napiekli
pagáčiky pre všetkých oslavujúcich na miestnom ihrisku TJ. Materiál financovala obec. Výbor
zorganizoval zájazd do Hodonína na súťaž dychových hudieb Zlatá krídlovka a podieľal sa na
posedení pre dôchodcov.
SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV
Organizácia mala 83 členov.
Predseda:
Ladislav Horváth st.
Tajomník:
Štefan Kollár
Hospodár:
Stanislav Pollák
Pokladník:
Bernard Záhumenský
Predseda organizácie Ladislav Horváth st. sa zúčastnil akcie Požehnanie mladých vín, ktorú
organizovalo Západoslovenské múzeum Trnava, Okresný výbor SZZ, Spolok sv. Vojtecha a
Trnavský spolok priateľov vín. Vzorky vín požehnal arcibiskup Ján Sokol.
Na degustáciu vín vo Vlčkovciach dodalo za Križovany vzorky šesť členov a na Okresnú
výstavu ovocia a zeleniny dodali vzorky Neštický Jozef, Záhumenský Bernard, Krivosudský
Eduard a Ladislav Horváth. Do súťaže o Najkrajšie jablko v Bojniciach poslali dve vzorky predseda
a to odroda Idaret – 28 miesto
Jonagold – 5 miesto
Ocenenie prvým desiatym odovzdal minister pôdohospodárstva SR Zold Šimon.
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POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE HÁJ
Počet členov 16
Výbor pracoval v zložení:

Šiška Jaroslav – predseda
Krištof Peter – tajomník
Mík Radovan – hospodár
Kočvara Milan – kultúrny referent
Ďalší členovia: Jozef Jobek, Kráľovič Marián, Furko Marián, Budinský Jozef, Mihálik Ľuboš,
Ondrejkovič Ivan, Klačo Jozef, Klačo Juraj, Mík František, Kozmer Ľubomír, Sabo Ferdinand,
Glozmek Vlasto a Hlboký M.
Poľovníci vykonávali odstraňovanie nelegálnych skládok v chotári a celoročne sa starali o
prikrmovanie zveri a bažantov.
K oslavám Hasičského zboru Križovany pri príležitosti vstupu Slovenska do EÚ navarili
guláš. Oslavu MDD spojili s výstavou trofejí a zbraní a posedením pri guláši s dychovkou
Križovianka.
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Výbor pracoval v zložení:

Marián Drgoň – veliteľ
Ján Havač – kultúrny referent
Daniel Drinka – strojník
Hasiči sa zúčastnili na súťaži v Bohdanovciach a z 12 družstiev skončili na 6.mieste. Uskutočnili
6 zásahov k požiarom a 3 cvičné výjazdy. K MDD predviedli techniku na ihrisku ZŠ. 2. IV. sa
rozlúčili s dlhoročným členom Jozefom Bartom a už tradične asistovali pri procesiách Vzkriesenia a
sviatku Kristovho tela a krvi.

