Návrh
Zápis do kroniky obce Križovany nad Dudváhom za rok 2017
Samospráva obce .
Starostka obce:
Ing. Svetlana Masaryková
Zástupca starostky obce: Ing. Peter Hermanský
Hlavná kontrolórka obce: Helena Vašková
Obecné zastupiteľstvo :
Ing. Peter Hermanský
Juraj Záhumenský do 26.06.2017 -vzdal sa mandátu poslanca OZ Križovany n/ D
Mgr. Jarmila Šturdíková
JUDr. Michal Antal
Marián Hutta
Jozef Vrábel
Ing. Marek Lisý
MVDr. Peter Horváth
Marián Franko
Viktor Viselka od 24.09.2017 po zložení sľubu sa stal poslancom OZ Križovany n/ D.
Komisie zriadené pri OZ:
❖ Komisia finančnej a pre správu obecného majetku, predseda – Mgr. Jarmila Šturdíková,
členovia komisie– Ing. Marek Lisý, Ing. Peter Hermanský, Mgr. Andrea Janečková, PhDr.
Ingrid Schlosserová, PhD., Alena Jankovičová
❖ Komisia inventarizačná, predseda – Ing. Marek Lisý, členovia – Marián Franko, Marián
Hutta, Štefan Barta
❖ Komisia sociálna, predseda – Marián Hutta, členovia – Jozef Vrábel, Mgr. Jarmila
Šturdíková, PhDr. Ingrid Schlosserová, PhD.
❖ Komisia kultúry, vzdelávania a športu, predseda – Ing. Peter Hermanský, členovia – Juraj
Záhumenský do 26.06.2017) , Marián Franko, MVDr. Peter Horváth, Eva Kovačiková,
Bc. Eva Michalková, Miloš Viselka, Štefan Barta, PhDr. Ervín Blažek, Martin Horský od
22.01.2018
❖ Komisia na ochranu verejného záujmu verejného činiteľa, predseda – JUDr. Michal Antal,
členovia – Marián Hutta, Jozef Vrábel
❖ Komisia stavebná - predseda Jozef Vrábel , členovia – Andrej Turoň, Juraj Záhumenský ,
( vznikla 15.02.2016 )
Zamestnanci Obecného úradu :
❖
❖
❖
❖
❖

Ekonomický úsek : Alena Jankovičová
Úsek projekty, personalistika s mzdové účtovníctvo : Ing. Daniela Pavlíková
Miestne dane a poplatky, stavebné konania : Ing. Svetlana Královičová
Matrika, evidencia obyvateľstva, pokladňa : Anna Hrnčiarová
Technický pracovníci : upratovačka: Jana Horváthová
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údržbár, vedúci skupiny: Pavol Vlk
údržbár a zamestnanec zberného dvora : Ferdinand Šusta
Demografický vývoj obyvateľstva obce :
Štatistické údaje za rok 2017
Stav obyvateľstva - prenos z roku 2016 1801 obyvateľov
Narodilo sa

16 detí

Zomrelo

19 občanov

K trvalému pobytu sa prihlásilo 28 občanov
Odhlásilo sa

24 občanov

Stav obyvateľov k 31.12.2017 - 1802 obyvateľov
Činnosť obecného zastupiteľstva :
OZ v roku 2017 rokovalo 7 krát. Náplňou rokovaní boli hlavne správy hlavnej kontrolórky
obce, všeobecne záväzné nariadenia, zmluvy, správy o hospodárení obce a rozpočtových
organizácií, zmeny v rozpočte a žiadosti občanov.
Zoznam VZN a interných predpisov vydaných v roku 2017 :
1. Doplnok č. 2 k VZN č. 5/2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri
narodení dieťaťa obyvateľom obce Križovany nad Dudváhom
2. VZN č. 2/2017 - Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku
3. VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce
4. D7 k VZN 1/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Križovany nad Dudváhom
5. D1 k VZN zo dňa 21.6.2004 o určení školských obvodov pre obec Križovany nad
Dudváhom
6. D6 k VZN č. 1/2013 - o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na
území obce Križovany nad Dudváhom a CVČ pôsobiacich mimo územia obce Križovany
nad Dudváhom v roku 2017
7. D1 k VZN č. 5/2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení
dieťaťa obyvateľom obce
8. VZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce
9. D5 k VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na
území obce Križovany nad Dudváhom a CVČ pôsobiacich mimo územia obce
Realizácia investičných projektov v obci :
V roku 2017 obec Križovany nad Dudváhom zrealizovala nasledovné projekty :
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Výstavba bytového domu v areáli pod Materskou školou. Ukončila sa výstavba bytového
domu, ktorá obsahuje 9 bytových jednotiek (1x 1-izbový, 7x 2-izbový a 1x 3-izbový byt);
Bytový dom bol skolaudovaný a následne boli uzatvorené nájomné zmluvy s nájomníkmi.
Bytový dom v celkovej cene 445 tis EUR s DPH bol financovaný:
- prostredníctvom úveru zo ŠFRB v objeme 289 250,00 EUR a
- z poskytnutej dotácie Ministerstvom dopravy a výstavby SR a to:
*dotácia na obstaranie nájomných bytov vo výške 155 750,00 EUR a
*dotácia na obstaranie technickej vybavenosti vo výške 13 400,00 EUR a
- z vlastných zdrojov vo výške 5 790,00 EUR.
V súčasnosti je už bytový dom vo vlastníctve obce Križovany nad Dudváhom.
V okolí novostavby boli vytvorené parkovacie plochy a terénne úpravy s ozelenením.
Rekonštrukcia bufetu na OŠK, v júli 2017 bola zrealizovaná firmou MODISTT spol.
s.r.o. výmena okien v sume 1 457,00 EUR s DPH.
Osadenie dopravného značenia na R1 : boli osadené dve tabule dopravného značenia
na
R1 v oboch smeroch ohľadom našej kultúrnej pamiatky Románska rotunda.
V celkovej cene 5 050,00 EUR s DPH.
Rekonštrukcia interiéru v kultúrnom dome - pokračovanie prác na obnove. V interiéri KD
bolo zrealizované vykurovanie, nové rozvodové potrubie, armatúry a vykurovacie telesá
v celkovej cene 12 480,00 EUR s DPH. Práce vykonávala spoločnosť Martin Kubov – MK
Therm, Pezinok. Následne boli vykonané práce:
- v interiéri KD boli zrealizované maliarske práce spol. Branislav Krajňák v objeme
3 966 EUR s DPH.
- taktiež bola vykonaná v bočných priestoroch podlaha v objeme 5 092,00 EUR s DPH.
- bola dokončená výmena opony spol. Miroslav Novák REZ v objeme 1992,00 EUR
s DPH.
- do svadobky pri KD boli zakúpené z Gastro Trade Slovakia nové ohrievacie nádoby
v objeme 537,00 EUR.
Rekonštrukcia časti komunikácie a dažďovej kanalizácie v Hliníku – spoločnosť CS
s.r.o. Trnava realizovala práce na odstránení havarijného stavu komunikácie v Hliníku,
ktorá bola pri prívalových dažďoch pravidelne zatápaná. Realizované práce na dažďovej
kanalizácii v rámci projektu boli v objeme 32 675,00 EUR s DPH.
Následne by mal byť odstránený havarijný stav ďalších komunikácií v obci, ktoré nemajú
dažďovú kanalizáciu – ulica pri Vlčkovciach a ulica rovnobežná s hlavnou cestou od školy
k diaľnici.
V zasadačke
Obecného úradu v obci bola
inštalovaná
Klimatizačných jednotiek v cene 2 517,00 EUR s DPH.

klimatizácia

- 2 ks.

V budove ZŠ s MŠ bola vykonaná v auguste výmena podlahy v triede, kde boli
zistené zvýšené hodnoty chemikálií. Stará podlaha bola odstránená v spolupráci
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s pracovníkmi obecného úradu a následne bol vyhotovený betónový poter firmou Roland
Kász v objeme 594,00 EUR.
Rekonštrukčné práce v budove materskej školy. V rámci vlhkostnej sanácie objektu po
vysušení obvodových múrov v budove MŠ boli odstránené staré omietky a realizované
nové spolu s izoláciou proti vlhkosti, nátermi a zároveň boli realizované maľby firmou Peter
Rokyčák, Rokystav v objeme 10 087,93 EUR.
V budove MŠ boli novo vytvorené priestory pre deti. Vodoinštalačný materiál dodala
firma Ing.Oskar Malatinský-T v objeme 554,00 EUR.
Výmena ozvučenia na miestnom cintoríne firmou Forte Acoustic spol. s r.o. v objeme
1120,00 EUR.
Materiálno technické vybavenie DHZ bolo zabezpečené firmou REDNOT s.r.o.
Ružomberok a bolo financované z dotácie MV SR v objeme 3 064,00 EUR s DPH.
V budove Hasičskej zbrojnice obec zakúpila nové vybavenie kuchynky - kuchynskú
linku v cene 638,00 EUR.
Rekonštrukcia chodníkov - v súčasnosti sa realizuje
rekonštrukcia chodníkov za
železničnou stanicou na ľavej strane. Práce vykonáva firma CS v celkovom rozpočte
39 554,00 EUR.
Pripravuje sa :
Revitalizácia parku v Hliníku - zahrnie revitalizáciu existujúcej zelene, výsadbu novej,
osadenie prvkov detského ihriska, priestory pre vonkajšie cvičebné nástroje. K tomuto
projektu môže obec pristúpiť po vybudovaní časti dažďovej kanalizácie a časti komunikácie v
Hliníku. Bola vypracovaná projektová dokumentácia k revitalizácii parku;
Rekonštrukcia strechy Notariátu, odstránenie havarijného stavu – príprava projektovej
dokumentácie;
Príprava rekonštrukcie budovy dielní v Základnej škole v Križovanoch nad Dudváhom,
odstránenie havarijného stavu - bolo ukončené vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu dielní v ZŠ s MŠ;
Bola podaná žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci
projektu IROP . V súčasnosti prebieha vyhodnotenie projektov .
Príprava rekonštrukcie chodníkov v Základnej škole v Križovanoch nad Dudváhom,
odstránenie havarijného stavu – bola podaná žiadosť o pridelenie finančných
prostriedkov na odstránenie havarijného stavu chodníkov o v ZŠ s MŠ na Ministerstvo
školstva SR.
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Rekonštrukcia „Pavilónu A“ ZŠ s MŠ, odstránenie havarijného stavu – obec podala
žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci projektu IROP ,
ktorá bola kladne vyhodnotená v rámci I. etapy posudzovania podaného projektu na
rozšírenie kapacít materskej školy.
V tejto budove bude po rekonštrukcii umiestnená
prevádzka materskej školy, školský klub detí, knižnica a priestory pre nácvik FS Dudváh a
DFS Dudvážtek.

Kultúra :
Každoročne sa konajú mnohé podujatia, ktoré usporiada obec v spolupráci so spoločenskými
organizáciami. Folklórna skupina Dudváh znova usporiadala maškarný ples pre dospelých –
„Maškarnú Oldies párty“, ktorá mala veľký úspech. Tradične už vyše dvadsať rokov v čase
fašiangu organizuje sprievod masiek dedinou a spolu s DH Križovianka pochovávanie basy
v Križovanoch . Dychová hudba Križovianka v tomto roku prezentovala našu obec na
mnohých kultúrnych podujatiach a koncertoch, dokonca aj v zahraničí ako napr. vo
Francúzsku v meste Saint Tropez. „Jozefovská kvapka krvi bola prvou akciou MS SČK
v roku 2017 . Odberu krvi, ktorý sa uskutočnil dňa 12. 3. 2017 sa zúčastnilo 28 darcov. Pri
tejto príležitosti zároveň prebehlo oceňovanie darcov krvi. Folklórna skupina Dudváh sa
zúčastnila na Podpolianskych slávnostiach na Detve, kde predvádzali tri mladé páry
svadobné kroje a zožali veľký úspech. Posledný aprílový deň sa tradične staval máj
v Križovanoch. Svojou účasťou súbory, skupina a dychovka prispeli k dobrej nálade
a atmosfére spojenej s danou udalosťou. Kladenie vencov k pamätníku pri ZŠ sa uskutočnilo
7.5.2017 . Ďalšou významnou akciou v obci je každoročné pripomenutie Dňa matiek. Pri tejto
príležitosti sa v KD uskutočnila akcia s kultúrnym programom detí MŠ a ZŠ, folklórnych
súborov a mládeži z Folklórnej skupiny. Dňa 13. 9. 2017 MS SČK usporiadal odber krvi po
druhýkrát v tomto roku s účasťou 27 darcov krvi. Výstavu ovocia a zeleniny usporiadala
v septembri ZO SZZ spolu s Úniou žien, JDS a organizátormi Kerestúrskeho rínku v KD. Už
tradíciou sa stala Ochutnávka zabíjačkových špecialít, ktorú poriada Folklórna skupina
v spolupráci so záhradkármi, kde si v novembri mohli občania pochutnať na zabíjačkových
špecialitách. Každoročne sa deti tešia na príchod Mikuláša, prišiel 6.12.2017 v KD.
Koncom decembra sa tradične konal Vianočný koncert, ktorý organizovala DH Križovianka
a Folklórna skupina Dudváh.
Obecná knižnica
V roku 2017 bol knižničný fond našej knižnice v počte 11 549 kníh s ročným prírastkom
79 nových kníh a odpísalo sa 300 značne opotrebovaných kníh . V roku 2017 bolo
evidovaných 4 805 výpožičiek . Aktívnych používateľov služieb knižnice sme zaznamenali
v tomto roku 166 čitateľov z toho detí do 15 rokov v počte 97 čitateľov. Knižnica
odoberala 5 druhov časopisov. Vedúcou Obecnej knižnice bola Mgr. Elena Tomešová.
Školstvo
V školskom roku 2016/2017 vedúci zamestnanci ZŠ s MŠ :
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❖
❖
❖
❖
❖
❖

Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Andrea Janečková
Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: Mgr. Andrea Regendová
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Mgr. Beáta Šlahorová
Predseda Rady školy: Mgr. Lucia Kučerová
Celkový počet žiakov v šk. roku 2016/2017 - 170
Počet detí v MŠ - 42

Počet pedagogických zamestnancov - 23
Počet nepedagogických zamestnancov - 12
Žiaci pod vedením učiteľov počas školského roka dosiahli veľmi dobré výsledky na súťažiach
a olympiádach v obvodných aj okresných kolách.
V rámci školských akcií sa žiaci zúčastnili kultúrnych podujatí, návštev divadelných
predstavení, výchovných koncertov, programu Dňa matiek, Šaffovej ostrohy. Zapojili sa do
charitatívnych projektov Červené stužky, Deň duševného zdravia, Deň narcisov. Ďalšie
aktivity – burza kníh, zber papiera, noc v škole, maškarný ples, lyžiarsky výcvik, memoriál
M. Horvátha, Deň Zeme, Deň zvierat, slávnostná Akadémia k 50. výročiu založenia školy,
besedy s políciou, vianočné večierky, škola v prírode, školské výlety a mnoho ďalších.
Okrem uvedených aktivít bol realizovaný celoškolský projekt – Prekonaj sám seba . Jeho
hlavným cieľom projektu bolo budovanie dobrých medziľudských vzťahov a vzájomná
spolupráca medzi jednotlivými žiakmi v triede, zvyšovanie telesnej zdatnosti a pohybovej
výkonnosti jednotlivcov a triednych kolektívov.

Spoločenský život v obci spolky a spoločenské organizácie
Miestny spolok Slovenského červeného kríža – ( ďalej len „MS SČK“ )
V roku 2017 viedla MS SČK v Križovanoch nad Dudváhom Mgr. Gabriela Doktorová
PhD. Prvou akciou spolku bol bezpríspevkový odber krvi „Jozefovská kvapka krvi“, ktorý sa
uskutočnil dňa 22.3. 2017 a zúčastnilo sa ho 28 darcov. Zároveň bol spojený s oceňovaním
držiteľov Jánskeho plakety. Dňa 20. 5. 2017 boli predvedené ukážky prvej pomoci na
Okrskovej súťaži dobrovoľných hasičských družstiev v Križovanoch nad Dudváhom.
V septembri 2017 (konkrétne 13.9.) sa uskutočnil druhý bezpríspevkový odber krvi s účasťou
27 darcov. Počas miestnej výstavy ovocia a zeleniny organizovanej SZZ v Križovanoch nad
Dudváhom dňa 30. 9. 2017 členovia MS SČK zrealizovali sprievodnú akciu zameranú na
meranie tlaku krvi a glykémie. V mesiaci december 2017 sa uskutočnili návštevy 80 a viac
ročných členov MS SČK v predvianočnom období. Okrem toho mali členovia MS SČK
možnosť zúčastniť sa kultúrnych podujatí, a to: 13.12. 2017 – kultúrne podujatie Star Wars a
27.12. 2017 - divadelné predstavenie Ťapákovci.
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Spoločenstvo CARITAS
V roku 2017 sa členovia spoločenstva stretávali pravidelne každý týždeň. Počas roka sa
aktívne zapájali do života farnosti a tým aj obce. Viedli stretnutia detí, ktoré v júni 2017
pristúpili k prvému sv. prijímaniu. Od septembra 2017 uskutočňovali workshopy pre deti,
ktorých bude čakať prvé sv. prijímanie v júni 2017. Tiež spolupracovali na príprave
birmovancov, viedli pre nich formačných kurz a uskutočňovali s nimi stretnutia. V lete
zorganizovali a realizovali na fare tábor určený pre deti vo veku 7 – 12 rokov s názvom Sme
deti kráľa. V mesiaci november sa spolu s birmovancami zúčastnili evanjelizačného projektu
GODZONE v Bratislave. Vo vianočnom období sa zapojili do dobrovoľníckeho projektu
Dobrá novina, čiže koledovanie detí po mestách a obciach, z ktorého výťažok je určený na
pomoc rozvojovým krajinám v Afrike. Počas celého roka prebiehali spevácke stretnutia
s deťmi a birmovancami pred detskými a mládežníckymi sv. omšami.

Základná organizácia Únia žien Slovenska ( ďalej len „ZO ÚŽS „)
V roku 2017 bola predsedníčkou ZO Mgr. Ľubica Drinková. Činnosť Únie žien Slovenska
bola v roku 2017 pomerne bohatá. Priebežne spolupracovali s miestnymi organizáciami ZO
SJD a ZO SZZ, vzájomne sa dopĺňali pri organizovaní rôznych akcií. Svoje aktivity začali vo
februári návštevou SND v Bratislave, kde si pozreli operu Rigoletto. V marci 2017 sa stretli
na krátkom posedení pri príležitosti MDŽ. Uvedené stretnutie prítomným spestrila svojím
programom spevácka skupina Relax. Spolu s členmi ZO SJD navštívili marci divadelné
predstavenie v Nitre s názvom Povolanie pápež. V apríli 2017 sa konala v meste Nitra výstava
Gardénia, na ktorej sa členky ZO ÚŽS zúčastnili spolu s Križovianskymi záhradkármi.
V mesiaci jún v spolupráci so ZO SJD navštívili Lednice. Pre svoje členky pripravila ZO ÚŽS
relaxačno-oddychový deň na termálnom kúpalisku v Poľnom Kesove. Pred sviatkami
Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých sa 14 členiek ZO ÚŽS zúčastnilo upratovania
miestneho cintorína. V novembri a decembri 2017 sa zúčastnili katarínskeho posedeniu
a vianočného koncertu DH Križovianka .

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov ( ďalej len „ ZO SZZ“ )
Predsedom výboru ZO SZZ bol v roku 2017 Jozef Olesík.
Činnosť ZO SZZ v roku 2017 bola zameraná na získavanie nových informácií a vedomostí,
a to formou návštevy výstavy, exkurzie do úspešného ovocinárskeho podniku a odbornej
prednášky.
Výbor ZO SZZ sa rozhodol usporiadať miestnu výstavu ovocia a zeleniny, ktorá sa
uskutočnila v dňoch 30. 9. až 2. 10. 2017 v kultúrnom dome v Križovanoch nad Dudváhom.
Výstavy sa zúčastnilo 50 vystavovateľov – 49 z Križovian nad Dudváhom, 1 z Opoja
a celkovo bolo poskytnutých 353 exponátov. Tie boli vyhodnotené v 7 kategóriách: najkrajšie
jablko, najkrajšia hruška, najkrajšia kolekcia jabĺk, najkrajšia kolekcia hrušiek, najkrajšia
kolekcia zeleniny, najkrajšia kolekcia kvetov a najkrajšia kolekcia rarít. Výstava mala veľmi
dobrú úroveň a výborný ohlas u návštevníkov; výstavu si prezrelo celkovo 360 návštevníkov.
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Okrem predmetnej výstavy ZO SZZ zorganizovala ďalšie dve významné akcie: návštevu
výstavy Gardénia v Nitre, zameranej na záhradníctvo, záhradkárov, pestovanie kvetov,
kaktusov a bonsajov. Návšteva výstavy sa uskutočnila 21.apríla 2017 a zúčastnilo sa jej 43
záhradkárov. Druhou akciou bola exkurzia Plantex, vo Veselom pri Piešťanoch, ktorá
produkuje široký sortiment ovocia a zeleniny. Predmetná exkurzia sa uskutočnila 8.
novembra 2017 v počte 32 členov ZO SZZ. Dňa 26. 11. 2017 sa uskutočnilo Mikulášske
posedenie, na ktorom členovia tejto organizácie obdržali kalendár na rok 2018, zameraný na
celoročnú ochranu rastlín. Súčasťou uvedeného posedenia bolo odovzdávanie pamätných
listov Republikového výboru, Okresného výboru a Základnej organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenského zväzu záhradkárov.

OZ VITISPOL Križovany nad Dudváhom
Predsedom OZ VITISPOL bol v roku 2017 Ing. František Vaško.
Predsedníctvo sa v období medzi VZ zišlo 8 krát a to najmä v období prípravy spolkových
podujatí. Pripravilo všetky dokumenty potrebné k zvolaniu a konaniu valného zhromaždenia.
Ku konaniu výstavy vín predsedníctvo pripravilo štatút výstavy, pozvánky pre odborných
degustátorov, prihlášky pre vystavovateľov, pripravilo vydanie katalógu a všetko technické
a materiálne vybavenie potrebné pre konanie výstavy. Na zasadnutiach predsedníctva boli
prijaté rozhodnutia v súvislosti s finančným zabezpečením spolkových podujatí.
V personálnej oblasti sa predsedníctvo zaoberalo prijímaním nových členov a ukončovaním
členstva. Pravidelnou agendou na zasadnutiach predsedníctva bolo hospodárenie s finančnými
prostriedkami, plnenie povinností voči vo vzťahu k obci Križovany nad Dudváhom,
komunikácia so štátnymi orgánmi v súvislosti s postavením prijímateľa 2% podielu z daní
z príjmu a pod.
V priebehu roka 2017 bol do OZ VITISPOL prijatý 1 nový člen, 1 člen na základe
dobrovoľného rozhodnutia členstvo ukončil, takže v súčasnosti má OZ 38 členov.
V priebehu roka boli uskutočnené viaceré celospolkové akcie.
V marci 2017 sa uskutočnila tradičná výstava vín Kerestúrsky zlatý štek, už jej IX. ročník, na
ktorú bolo prihlásených 274 vzoriek vín od 78 vystavovateľov. Po odbornej degustácii vín
bol zostavený a odovzdaný do tlače katalóg hodnotených vín. Pre návštevníkov výstavy boli
pripravené katalógy so všetkými potrebnými informáciami. Na organizovaní a priebehu akcie
sa podieľalo viacero členov spolku v spolupráci s niekoľkými nečlenmi.
V júni 2017 členovia spolku navštívili vinárstvo Tajná v rovnomennej obci, kde si zúčastnení
prezreli uvedené vinárstvo, od majiteľa sa dozvedeli o vzniku a jeho histórii, bolo im
prezentované technologické zariadenie vinárstva, technologický postup a následne prebehla
degustácia vín. Podobná akcia prebehla aj v novembri 2017, kedy členovia spolku absolvovali
návštevu vinárstva s nie dlhou tradíciou v obci Rúbaň. Okrem toho OZ VITISPOL
organizoval tradičné podujatia:
26. mája 2017 to bolo „Svätourbanské“ stretnutie členov v záhrade pohostinstva Starý šenk;
25.11. 2017 sa uskutočnilo Svätokatarínske stretnutie, ktoré bolo spojené s degustáciou
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mladých vín z produkcie členov spolku a hostí, kde stručné zhodnotenie vín urobil
vinohradník, vinár a člen hodnotiacej komisie UKSUP Ing. Milan Chudý.
Spomedzi ďalších aktivít , ktoré nemali celospolkový charakter, možno spomenúť:
Požehnanie mladých vín v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave; Požehnanie mladých
vín v Zelenči; účasť s prihlásením vzoriek vín na výstavách vín v Zelenči, Trnave,
Budmericiach, Cíferi, Ružindole, Bielom Kostole, Vlčkovciach, Zavare, Dvorníkoch,
Horných Orešanoch a v Križovanoch nad Dudváhom. Viacerí členovia spolku pracovali
v odborných hodnotiacich komisiách na výstavách vín.
Obecný športový klub Križovany nad Dudváhom
Jarnou časťou ukončilo naše "A" mužstvo pôsobenie v krajských súťažiach po 7 rokoch. Od
roku 2010 sme pôsobili dva roky v 5. lige, 2 roky v 4.lige a následne tri roky v 5.lige.
V 5.lige Západ sme sa v sezóne 2016/2017 umiestnili z 12 účastníkov na 9. mieste. Pre
viacročný nezáujem z nižších súťaži postupovať do tejto ligy, v nasledujúcej sezóne v nej
ostalo hrať iba 6 mužstiev.
Do nového ročníka sme sa prihlásili do najvyššej oblastnej súťaže, Oblastných majstrovstiev
ObFZ Trnava.
Po skončení jesennej časti prebiehajúceho ročníka 2017/2018 sa udiali zmeny v klube na
úrovni vedenia. Po dlhých rokoch prišlo k výmene predsedu OŠK.
Na mimoriadnej konferencie konanej dňa 19.11.2017 sme si zvolili nového predsedu, ktorým
sa stal Martin Záhumenský. Prebral klub v neľahkej situácii a po siedmych rokoch vystriedal
na poste Petra Záhumenského.
Súčasne s voľbou predsedu OŠK prebehla aj voľba výkonného výboru, ktorého členmi sa stali
všetko súčasní alebo bývalí hráči Križovian: Stanislav Demovič, Marek Vrábel, Martin
Horský, Michal Táčovský, Milan Krivosudský, Marek Šiška, Marcel Šuran a Juraj Bališ.
Klub tak po viacerých rokoch začal fungovať s výborom. Medzi priority novo zvoleného
vedenia v aktuálnom roku patria: • zabezpečenie základných činností pre chod klubu, •
zabezpečenie dohrania súťaží v aktuálnom súťažnom ročníku, • zabezpečenie seniorského
futbalu v nasledujúcom futbalovom ročníku v obci, • podpora práce s mládežou, • propagácia
športu a futbalu medzi mládežou, • vybudovanie automatického zavlažovania trávnika na
hlavnej hracej ploche ihriska.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska ( ďalej len „ ZO JDS“ )
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Križovanoch nad Dudváhom má už 17
ročnú históriu. V priebehu kalendárneho roka 2017 mali 8 spoločných stretnutí s priemerným
počtom účasti 59 členov. Dnes má 73 členov. Výbor organizácie pracoval v nezmenenom
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zložení: Anna Vráblová, Elena Mokrá, Imelda Rakúsová, Alžbeta Záhumenská, Mária
Hlavnová, Kamila Urminská, Alžbeta Antalová, Augustín Motošický a Ján Vrábel. Revízna
komisia – Eleonóra Kráľovičová, Mária Rišková a Štefan Urminský. Všetci členovia výboru
a revíznej komisie sa aktívne, obetavo a ochotne zapájali do zabezpečovania akcií pre členov.
Dôstojne oslávili v spolupráci so skupinou Relax 11 okrúhlych životných jubileí.
Prednášku s besedou o symbolike v umení, kultúre a folklóre viedla Mgr. Zuzana Dzurňáková
a exkurziu s prednáškou do spolku sv. Vojtecha v Trnave zabezpečila Jarmila Tomovičová.
Do Horných Salíb zabezpečili zájazdy sedem krát, celodenný zájazd na Južnú Moravu –
Lednice pre 45 členov a dvojdenný zájazd Prešov- Bardejov pre 12 členov. Rekondičnoliečebného pobytu v Piešťanoch sa zúčastnili 4 členovia.
Okresného turistického zrazu v Piešťanoch – Harmónii sa zúčastnilo 26 členov a Branno –
športového dňa v Špačinciach 14 členov. Priniesli tri medaily: dve strieborné – Mária
Hlavnová stolný tenis, Angela Kapičáková v behu na 60 m a jednu bronzovú - Angela
Kapičáková v hode granátom.
Jedlá starých materí boli v tomto roku v Dolných Orešanoch, na ktorých sa zúčastnilo 15
členiek, na súťaži vo varení gulášu v Jaslovských Bohuniciach 6 členov.
Počas roka navštívili dve divadelné predstavenia v Nitre a v Trnave, ktoré zabezpečili
v spolupráci s Úniou žien.
Pred sviatkom Všetkých svätých brigádovali v počte 22 členov pri čistení cintorína a pred
oslavou Mesiaca úcty k starším pripravili kultúrny dom.

Skupina RELAX
Pri ZO JDS pôsobí spevácka skupina RELAX, ktorá bola založená v roku 2000. Hudobnozábavná skupina Relax v počte 10 členov mala v priebehu roka 2017 16 vystúpení.
Vystupovala na každom spoločnom stretnutí so ZO JDS, pripravila hudobné darčeky pre
jubilantov, tri krát vystupovala v Zariadení pre seniorov, v Cíferi na oslave Matice slovenskej,
z príležitosti 90. výročia Križovianského futbalu, na schôdzi SČK a na okresnej prehliadke
speváckych zborov a skupín v Opoji. V novembri nahrala svoje druhé CD a tento raz
vianočné piesne pod názvom „ Nesiem vám novinu“.
Dobrovoľný hasičský zbor
V roku 2017 bol predsedom zboru Stanislav Demovič a veliteľom Martin Zaťko.
Dobrovoľný hasičský zbor v Križovanoch nad Dudváhom sa podieľal svojimi aktivitami na
živote obce, ako napr. pri udalosti stavanie mája, účasť na slávení veľkonočných sviatkov
a organizovanie bezpečnosti veľkonočnej procesie, slávenie a účasť na sv. omši venovanej
patrónovi požiarnikov sv. Floriánovi (máj 2017). DHZ v Križovanoch nad Dudváhom
organizoval a participoval na Okrskovej súťaži, ktorá bola úspešná pre miestne dorastenky,
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nakoľko postúpili na okresnú súťaž. Predmetná akcia bola spojená s pohárovou súťažou
o putovný pohár Vincenta Blažeka, v ktorej prvé miesto vyhral DZH Pavlice. Okrem toho sa
zúčastnili na viacerých súťažiach, kde dosiahli niekoľko úspechov.
V tomto roku vykonali členovia DHZ dve taktické cvičenia, jedno na miestnom ihrisku OŠK
Križovany nad Dudváhom v spolupráci s DHZ Vlčkovce, ktoré bolo zamerané na
protipovodňový vozík. Druhé cvičenie bolo zamerané na lesný požiar a konalo sa v spolupráci
s DHZ Voderady.
Zásahová činnosť DHZ Križovany nad Dudváhom v roku 2017 pozostávala z 28 zásahov,
z toho 12 zásahov k požiaru a 16 technických zásahov; celkovo 16 v obci a 12 zásahov mimo
obce. Pri uvedených zásahoch bolo nasadených 147 členov.
V roku 2017 DHZ začal robiť preventívne protipožiarne prehliadky v obci v konkrétnych
objektoch, s výsledkom bez závad. Členovia DHZ sa počas roka stretli 12 krát na výborovej
schôdzi.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Križovanoch nad Dudváhom
Predsedom ZO SZPB Križovany nad Dudváhom bol v roku 2017 Bc. Filip Poledovič.
V roku 2017 sa členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov podieľala na
viacerých aktivitách v obci, ako napríklad Kladenie vencov pri pamätníku padlým hrdinom
v areáli ZŠ a MŠ Križovany nad Dudváhom. Uctili si Pamiatku zosnulých členov organizácie,
zablahoželali niektorým svojim členom pri ich výročiach narodenia.

Dychová hudba Križovianka
DH pracovala v roku 2017 pod vedením Ing. M. Dobiša a M. Viselku. Prezentovala sa doma i
v zahraničí. Svoje aktivity akciou fašiangovým vystúpením v Dubovom pri Martine, kde
odohrala fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy. Pokračovala vystúpením na
Fašiangovej veselici v Križovanoch nad Dudváhom (24. februára 2017). V nasledujúci deň si
zahrala na Záhorí v Radošovciach na tradičnom hasičskom plese. V marci 2017 dostala
dychovka pozvanie na muzikantský festival Valašské setkání na Morave v meste Fryšták. Na
tomto festivale sa okrem nej zúčastnili dychové hudoby: domáca Fryštácka Javořina,
Kumpánovi muzikanti a Jižani z Českých Budějovic. Tento program moderovala známa
folkloristka Ivana Slabáková a Karel Hegner a Križovianka tento večer uzatvárala tanečnou
zábavou. V apríli dychová hudba odohrala tradičné stavanie mája na námestí v Senici a na
druhý deň sprevádzala stavanie mája v Križovanoch nad Dudváhom. V lete Križovianka
absolvovala viacero vystúpení a koncertov, na ktorých sa zúčastnil veľký počet ich fanúšikov;
boli to napr. vystúpenia na festivale vo Francúzsku, kde v meste Sain-Tropez sprevádzali
skupinu mažoretiek, v auguste zahrali koncert v priestoroch Partizán rezortu v Obyciach, pre
domácich fanúšikov a občanov obce pripravili hodové vystúpenie v Starom šenku u
Táčovského. Okrem toho tak ako zvyčajne odohrala vianočné koncerty – v Dubovom pri
Turčianskych Tepliciach, v Sobotišti, v Križovanoch nad Dudváhom a v Senici. Termíny

12

podujatí dychovej hudby Križovianka sú aktuálne zverejňované na ich web stránke
www.krizovianka.sk.

Folklórna skupina Dudváh
Folklórna skupina Dudváh úspešne ukončila rok 2017, v ktorom mala 45 akcií. Ako prvou to
bolo úspešné účinkovanie v relácii Slovensko chutí, tradičný fašiangový sprievod dedinou
a pochovávanie basy v spolupráci s DH Križovianka. Skupina vystupovala s fašiangovým
programom aj na Borovej a v Hornom Dubovom. Členovia skupiny po náročnom
fašiangovom období absolvovali výlet do Rakúska, Bratislavy a Poľného Kesova. Zúčastnili
sa súťaže – Šaffova ostroha, kde si vytancovali postup do celoslovenskej súťaže. Ďalej to boli
vystúpenia pri stavaní mája, Dňa matiek v rámci mikroregiónu 11plus v Abraháme vystúpili
s pásmom – Začepčenie nevesty. V letných mesiacoch to bola nahrávka videoklipu pre
hudobnú stanicu, účasť na festivale na Myjave. Za najvydarenejšiu akciu v roku 2017 možno
považovať účasť na Podpolianskych slávnostiach na Detve, kde predvádzali naše 3 mladé
páry svadobné kroje a zožali veľký úspech. V auguste boli členovia FS Dudváh na kúpeľnom
pobyte v Dudinciach, zúčastnili sa Trnavskej brány, dožiniek v Galante, v Sládkovičove to
bol Deň ústavy a v Centre soc. služieb v Budmericiach- Deň otvorených dverí. Každoročne
účinkujú v programe - Úcta k starším v mesiaci októbri, usporiadajú ochutnávku
zabíjačkových špecialít, pred sviatkami organizujú zájazd do Rakúska a spolu s DH
Križovianka – Vianočný koncert. Na záver roka je to úspešná akcia – Silvestrovská Oldies
party. V priebehu celého roka to bolo skoro 20 začepčení a odobierok neviest.

Folklórny súbor Dudváh a detský folklórny súbor Dudvážtek
Umelecká vedúca a choreografka súborov: Bc. Eva Michalková
Taneční pedagógovia: Mgr. Soňa Kráľovičová, Eva Grejtáková
Hudobný doprovod: Tomáš Gergel, ako hosť
Celkový počet členov vo FS bol 16 a v DFS 26.
Rok 2017 bol pre obidva súbory veľmi aktívny, ale zároveň náročný. Je potrebné mať
na zreteli, že pracujeme s deťmi vo veku od 4 do 16 rokov a vo FS s mládežou a dospelými.
Napriek prekážkam pri nedostatku živej muziky sa našli ochotní hudobníci ako Tomáš
Gergel, Vladimír Polák, ktorí umožnili našim deťom a mladým tanečníkom účinkovať na
rôznych zaujímavých a vzácnych podujatiach.
Okrem pravidelných podujatí, ktoré súbor organizuje, resp. sa ich v rámci obecných
aktivít zúčastňuje napr. Vynášanie Moreny, Nosenie letečka – Kvetná nedzela, Stavanie mája,
oslavy Dňa matiek, ktoré boli spojené s výstavkou najstarších ľudových krojov, jedál našich
materí, Mesiac úcty k starším bol pripravený nielen z tancov a piesní našich súborov, ale
doplnili a sprístupnili sme aj Izbu ľudových tradícií. Vzácne a krásne výšivky obdivovali
nielen naši občania, ale aj hosť podujatia prvý podpredseda Matice slovenskej Ing. Viliam
Oberhauser, ktorý sa osobne poďakoval za úspešné účinkovanie na Matičných národných
slávnostiach v Trnave a zároveň vyslovil uznanie za prácu pre zachovávanie tradícií.
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Najvzácnejšie podujatia sú tie, za ktoré sú naše súbory odmenené. Tak to bolo aj na
súťaži Detských folklórnych súborov, kedy Dudvážtek získal strieborné pásmo a na súťaži
sólistov tanečníkov Šaffovej ostrohy sa Eva Grejtáková a Marek Kráľovič potešili tiež
striebornému pásmu.
Dosiahnuté úspechy nenechali na seba dlho čakať a tak sme týždeň, čo týždeň
pripravovali hodinové choreografické zostavy. Už 7. mája to bolo účinkovanie na
Račianskych hodoch., 20. mája na Folklórnom festivale v Poluvsí, 19. augusta na Trnavskej
bráne. Účasť na slávnostnej svätej omši v univerzitnom kostole, čítanie evanjelií a prosieb
boli nezabudnuteľným zážitkom Národných matičných slávností pre všetkých našich členov.
Už po druhýkrát sme dostali ponuku z Ukrajinsko-Slovenskej Iniciatívy a pripravili sme
špeciálny program pre deti z Ukrajiny z vojnovej zóny. Krásnu a srdečnú atmosféru v Častej –
Papierničke si spoločne užili na konci vystúpenia ukrajinské a naše deti, keď si spolu
zatancovali. Vyslúžili sme si neutíchajúci potlesk a navzájom sme si odovzdali upomienkové
darčeky. Všetkých nás na záver dojala k slzám Ukrajinská hymna, ktorú nám deti zaspievali.
Záver roka patril predvianočnej atmosfére pochôdzkami Lucií a na obecných rínkoch.
Veľmi si vážime spoluprácu s Hasičským záchranným zborom, ktorý nám vychádza
v ústrety pri rôznych obecných podujatiach, tiež s obcami Vlčkovce, Brestovany, Speváckou
skupinou Vlčkovanka, s ktorou sme uskutočnili nejedno podujatie pri výročiach obce
a účinkovaním pre dôchodcov. Ako kolektívny člen Matice slovenskej sa pravidelne
zúčastňujeme na výročných a iných podujatiach v Trnave.
V spolupráci so Základnou a materskou školou sme formou triednych návštev
a pohovorov získali nových členov, ktorí sú veľkým prínosom členskej základne.
Utužovanie kolektívu detí, ale aj rodičov sa nám osvedčilo na kultúrno-spoločenských
posedeniach na Deň detí, tiež na vianočných resp. novoročných večierkoch. Deti súťažia
v rôznych zábavných disciplínach, ale potrápime ich aj otázkami v oblasti folklóru. Odmeny
v podobe sladkostí, ovocia a iných darčekov im „vraj zato stoja“.
Tešíme sa, že naši občania žijúci v iných krajinách sveta nezabúdajú na svoje korene
a požiadali vedúcu súborov o ušitie krojov. V tomto roku boli ušité naše Križovianske kroje
pre detičky do Anglicka a USA.
.
Počasie v roku 2017
Rok 2017 ako celok bol na Slovensku veľmi až mimoriadne teplý (predovšetkým na
Západnom Slovensku) a z pohľadu množstva atmosférických zrážok bol v rámci normálu. V
teplom polroku sa vyskytlo päť výraznejších vĺn horúčav, a to predovšetkým v druhej
polovici júna a na prelome júla a augusta 2017. K pozoruhodným poveternostným a
klimatickým anomáliám patril studený až veľmi studený január 2017 (piaty najchladnejší
aspoň od roku 1961), ďalej druhý najteplejší marec, ale napríklad aj veľmi až mimoriadne
vlhký apríl a mimoriadne vlhký september 2017, ktorý podstatne zvrátil (spolu s
nasledujúcimi mesiacmi), nepriaznivú bilanciu atmosférických zrážok a na západnom
Slovensku aj rozvoj závažného sucha.
Teplota vzduchu na Slovensku:
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Rok 2017 skončil na väčšine územia Slovenska v porovnaní s klimatickým normálom 19611990 ako veľmi až mimoriadne teplý. Priemerná územná teplota vzduchu bola 8,4 °C, pričom
odchýlka od normálu 1961 – 1990 bola +1,3 °C. V porovnaní s novším normálom 1981-2010
odchýlka priemernej ročnej teploty vzduchu bola +0,8 °C. Relatívne najteplejšie bolo v
západnej, resp. juhozápadnej časti Slovenska, kde odchýlka od normálu bola vyššia ako +1,5
°C (Obr. 1). Územný priemer teploty vzduchu zaradil rok 2017 ako 12. najteplejší aspoň od
roku 1961, avšak v niektorých oblastiach na krajnom juhozápade oblasti Bratislavy ako 2. až
3. (Bratislava-letisko), resp. 5 až 7. (Bratislava-Koliba) najteplejší aspoň od roku 1961.
Súvislejšie chladné periódy boli len v januári, od polovice apríla do polovice mája a v druhej
polovici septembra (Obr. 2). V ostatnom priebehu roka sa teplotná krivka pohybovala nad
priemerom.
Zima 2016/17 (december 2016 až február 2017) patrila na väčšine územia Slovenska medzi
teplotne normálne zimy, čo je však dôsledok kompenzácie veľmi studeného januára a veľmi
teplého februára 2017. Podľa údajov z meteorologickej stanice v Hurbanove skončila zima
2016/17 ako 30. až 32. najchladnejšia aspoň od roku 1901. Zima 2016/17 bola najchladnejšou
zimou od zimy 2005/06, ktorá však bola výrazne chladnejšia, predovšetkým na severe
Slovenska. Priemerná územná odchýlka zimy 2016/17 od normálu 1961 – 1990 dosiahla -0,3
°C (-0,8 °C v porovnaní s 1981 – 2010, Obr. 1), pričom relatívne teplejšia bola vo vyšších
nadmorských výškach a miestami aj v niektorých kotlinových polohách na severe stredného a
východného Slovenska (na Lomnickom štíte až o +1,3 °C). Naopak, chladnejšia bola vo
východnej časti Podunajskej nížiny, na strednom Považí a Ponitrí a na Východoslovenskej
nížine (menej ako o -1,0 °C).
Zima sa začala teplotne normálnym až teplým decembrom 2016. Na rozdiel od decembra,
január 2017 skončil v porovnaní s normálovým obdobím 1961 – 1990 ako studený až veľmi
studený mesiac (-3,6 °C v porovnaní s 1961-1990). Na väčšine územia Slovenska išlo o
najchladnejší január od roku 1985 (niekde od 1987), no našli sa aj meteorologické stanice,
kde sa chladnejší január od tuhej zimy 1941/42 zatiaľ nevyskytol. Február 2017 bol v
priemere teplý až veľmi teplý (+2,4 °C v porovnaní s 1961 – 1990), a predovšetkým v
poslednej dekáde nadobudol až jarný charakter (v posledných dňoch mesiaca boli dokonca
prekonané aj teplotné rekordy pripadajúce napr. na 28. február). Absolútne minimum teploty
vzduchu v priebehu zimy 2016/17 bolo zaznamenané v Oravskej Lesnej, a to dňa 8.1.2017 (35,5 °C).
Skratky :
EÚ – Európska únia,
ZŠ - Základná škola,
MŠ – Materská škola,
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky,
Ocú – Obecný úrad,
ZO – Základná organizácia,
DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor,
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OŠK – Obecný športový klub,
OZ – Občianske združenie,
KZŠ – Kerestúrsky zlatý štek,
VZN – Všeobecne záväzné nariadenie,
ZRPŠ – Združenie rodičov a priateľov školy,
ZŠ s MŠ – Základná škola s materskou školou,
DH - Dychová hudba,
RV SZZ – Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov,
ZO SZZ – Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov,
DFS – Detský folklórny súbor pod vedením Evy Michalkovej
FS Folklórny súbor pod vedením Evy Michalkovej
FSk – folklórna skupina Dudváh, pod vedením Evy Kováčikovej
MŠVV a Š SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
CO – Civilná obrana,
KD – kultúrny dom

Návrh zápisu do kroniky za rok 2017 bol schválený Uznesením OZ č. 12/2019 dňa
18.02.2019.

