Návrh
Zápis do kroniky obce Križovany nad Dudváhom za rok 2016
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
Mgr. Jarmila Šturdíková
JUDr. Michal Antal
Marián Hutta
Jozef Vrábel
Ing. Marek Lisý
MVDr. Peter Horváth
Marián Franko
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, Marián Franko, MVDr. Peter Horváth, Eva Kovačiková, Bc. Eva Michalková, Miloš
Viselka, Štefan Barta, PhDr. Ervín Blažek
❖ 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
údržbár, vedúci skupiny : Pavol Vlk
údržbár a zamestnanec zberného dvora : Ferdinand Šusta

Demografický vývoj obyvateľstva obce :
Štatistické údaje za rok 2016
Stav obyvateľstva – počet 1801
Narodilo sa

20 detí

Zomrelo

24

K trvalému pobytu sa prihlásilo 41
Odhlásilo sa
19
Počet uzatvorených manželstiev 5, z toho cirkevné 3

Výsledky volieb do NR SR, ktoré sa konali dňa 05.03.2016, podľa zápisníc okrskových komisií
v obci Križovany nad Dudváhom

Okrsok č.
1

Okrsok
č. 2

Obec spolu

Počet voličov zapísaných v zozname voličov

692

801

1493

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

426

542

968

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

424

542

966

2

0

2

419

531

950

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov spolu

Počet platných odovzdaných hlasov pre jednotlivé politické subjekty v obci Križovany nad Dudváhom

P.č.

1
2
3

Názov politického subjektu

Okrsok
č. 1

Okrsok
č. 1 v %

Okrsok
č. 2

Okrsok
č. 2 v %

Obec
spolu

Obec spolu v %

0

0,00

1

0,19

1

0,11

1

0,24

2

0,38

3

0,32

38

9,07

70

13,18

108

11,37

Strana TIP
STRANA MODERNÉHO
SLOVENSKA (SMS)
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO - NOVA)

4

Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník

0

0,00

1

0,19

1

0,11

5

ŠANCA

0

0,00

1

0,19

1

0,11

6

SME RODINA - Boris Kollár

24

5,73

28

5,27

52

5,47

7

Strana zelených Slovenska

4

0,95

3

0,56

7

0,74

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

8
9

KOALÍCIA SPOLOČNE ZA
SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická
aliancia

10

VZDOR - strana práce

1

0,24

1

0,19

2

0,21

11

MOST - HÍD

8

1,91

8

1,51

16

1,68

12

Slovenská národná strana

45

10,74

45

8,47

90

9,47

13

Odvaha - Veľká národná a proruská
koalícia

0

0,00

1

0,19

1

0,11

14

Komunistická strana Slovenska

0

0,00

5

0,94

5

0,53

15

Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana

1

0,24

0

0,00

1

0,11

16

SMER - sociálna demokracia

132

31,50

181

34,09

313

32,95

17

Kresťanskodemokratické hnutie

59

14,08

54

10,17

113

11,89

18

Slovenská občianska koalícia

3

0,72

0

0,00

3

0,32

19

Kotleba - Ľudová strana Naše
Slovensko

21

5,01

31

5,84

52

5,47

20

#SIEŤ

23

5,49

37

6,97

60

6,32

21

Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja

0

0,00

0

0,00

0

0,00

22

PRIAMA DEMOKRACIA

1

0,24

0

0,00

1

0,11

23

Sloboda a Solidarita

58

13,84

62

11,68

120

12,63

Spolu odovzdaných hlasov

419

100,00

531

100,00

950

100,00

Činnosť obecného zastupiteľstva :
OZ v roku 2016 rokovalo 12 krát. Náplňou rokovaní boli hlavné 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 2016 :

1. Doplnok č. 5 k VZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Križovany nad
Dudváhom
2. VP -01/2016 Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly
3. VP-02/2016 Registratúrny poriadok
4. VP-03/2016 Smernica o verejnom obstarávaní
5. VZN č.1/2016 o udržiavaní poriadku na verejných priestranstvách na území obce Križovany nad
Dudváhom
6. VZN č. 2/2016 o odpadoch
7. VZN č. 3/2016 používanie pyrotechnických výrobkov na území obce Križovany nad Dudváhom
8. VZN č. 4/2016 o sociálnych službách a o ustanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované
obcou
9. Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2008o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja
a poskytovaní služieb na území obce Križovany nad Dudváhom
10. Doplnok č.5 k VZN 1/2012 O zásadách hospodárenia na území obce Križovany nad Dudváhom

11. V Doplnok č.5 k VZN 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.

VZN sú zverejnené na webovej stránke obce. Zápisnice a zvukové záznamy z rokovaní sú
zverejnené na webovej stránke obce.
Realizácia investičných projektov v obci :
V roku 2016 obec Križovany nad Dudváhom zrealizovala nasledovné projekty :
❖

Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu – zadná časť;

❖

Výmena okien a obidvoch vstupných dverí na budove školskej jedálne ZŠ s MŠ;

❖

Podlaha v miestnosti archívu v podkroví budovy Obecného úradu – bola urobená nová

podlaha z PVC Tarkett 201. V súčasnosti ľavá polovica podkrovia slúži ako archív, do druhej časti bol
premiestnený z požiarnej zbrojnice sklad CO;
❖

Kamerový

systém

v obci

Križovany nad Dudváhom – obec získala finančné

prostriedky z rozpočtu MV SR na kamerový systém so záznamovým zariadením a montážou 6–tich
kamier, ktoré snímajú najproblémovejšie lokality v obci, priestranstvá pred kultúrnym domom,
obecným úradom, materskou a základnou školou, OŠK a areál cintorína;
❖

Výmena okien na budove OŠK (jún);

❖

Výmena okien a dverí na budove NOTARIÁTU;

❖

Výmena okien v Kultúrnom dome v Križovanoch nad Dudváhom –dokončenie výmeny (

prvá etapa výmeny okien bola zahájená v roku 2015 )

❖

Vypracovanie PHSR pre obec Križovany nad Dudváhom - vzhľadom k tomu, že obec

má záujem o účasť na projektoch financovaných prostredníctvom fondov EÚ (v súvislosti s tým
sa začlenila do MAS11plus - Miestna akčná skupina 11plus) a podmienkou je vypracovanie Plánu
rozvoja obce v súlade s novelizovaným zákonom

č. 369/2008 Z. z. o regionálnom rozvoji

a metodikou na prípravu PHSR obcí. PHSR bol vypracovaný, schválený OZ a je zverejnený na
webovej stránke obce;
❖

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove telocvične Základnej školy s materskou

školou v Križovanoch nad Dudváhom - obec v spolupráci s vedením ZŠ s MŠ podala žiadosť
na OÚ v Trnave, odbor školstva o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu –
rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove telocvične. Dotácia vo výške 13 390,00 EUR z MŠVV
a ŠR SR bola obci poskytnutá v mesiaci júl 2015 a následne bola rekonštrukcia urobená;
❖

Výmena opony v Kultúrnom dome v Križovanoch nad Dudváhom – realizácia v roku

2016;
❖

Zadanie zamerania výškopisu a polohopisu hlavnej cesty v obci - v rámci pripravovanej

rekonštrukcie chodníkov v obci obec zadala vypracovanie zamerania výškopisu a polohopisu hlavnej
cesty za účelom prípravy podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
chodníkov. Následne bolo v roku 2016 zadané vypracovanie projektovej dokumentácie na prvé dva
úseky rekonštrukcie chodníkov pozdĺž hlavnej cesty;
❖

Sadovnícke úpravy v areáli

cintorína a materskej školy v obci - na cintoríne bolo

vysadených 167 ks drevín a v areáli MŠ 60 ks drevín ako náhradná výsadba za prestarnuté stromy
vyrúbané v zmysle vydaných a právoplatných povolení na výrub.
❖ Výstavba bytového

domu

v areáli

pod

Materskou

školou.

Výstavbu

realizovala spoločnosť TINAMA, s.r.o., bytový dom má 9 bytových jednotiek (1x 1-izbový, 7x 2izbový a 1x 3-izbový byt);
❖ Výroba a osadenie dopravného značenia na R1, Románska rotunda – bola podpísaná zmluva

so spoločnosťou SIGNATECH spol. s r.o. Častá, ktorá bude na rýchlostnej komunikácii R1
osádzať v oboch smeroch dve dopravné značky so schválenou siluetou Románskej rotundy
v Križovanoch nad Dudváhom. Zámerom je zviditeľniť obec na R1 a tým podporiť cestovný ruch
v obci.
❖ Výmena podláh v šatniach a v náraďovni, vytvorenie otváracej deliacej steny v náraďovni

v telocvični v ZŠ s MŠ - obec požiadala OÚ v Trnave, odbor školstva o poskytnutie finančných
prostriedkov. Dotácia na riešenie havarijnej situácie v budove

telocvične ZŠ

bola pridelená

a následne boli v plnom rozsahu vykonané práce;
❖ Rekonštrukcia kotolne v kultúrnom dome a interiéru v KD, bolo vykonané osadenie

moderných kondenzačných kotlov a ich príslušenstva, ktoré zaručia zníženie nákladov na vykurovanie
v KD. Boli začaté práce na rekonštrukcii interiéru v kultúrnom dome. Prebehla rekonštrukcia

vstupnej haly, sociálnych zariadení a výmena dverí v interiéri kultúrneho domu. Bola vykonaná
výmena javiskovej opony a rekonštrukcia podlahy na javisku;
❖ Rekonštrukcia

budovy hasičskej zbrojnice, prívod vody, plynová prípojka a kanalizácia,

sociálne zariadenia, šatňa, výmena okien a vstupných dverí, výmena veľkej garážovej brány, úprava
garáže pre parkovanie TATRY 815 a zateplenie strechy;
❖ Rekonštrukcia chodníkov - v mesiaci október bola urobená rekonštrukcia chodníkov I. etapa -

okolie cintorína;
❖ Oprava strechy na budove šatní na ihrisku OŠK v Križovanoch nad Dudváhom;
❖ V budove materskej školy bola inštalovaná elektromagnetická lampa, ktorá bude zabezpečovať

odstránenie

zemnej

vlhkosti

z muriva

budovy.

Inštaláciu

zabezpečila

spoločnosť

AQUAPOL Prievidza;
❖ Rekonštrukcia kancelárií a sociálnych zariadení na obecnom úrade a vonkajšie schody

k obvodnej lekárke, realizácia v letných mesiacoch 2016.
Kultúra :
Každoročne sa konajú mnohé podujatia, ktoré usporiada

obec v spolupráci so spoločenskými

organizáciami. Folklórna skupina Dudváh po prvýkrát 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 oslavovala 90. výročie založenia - v sobotu 6.2.2016 si
muzikanti dychovej hudby KRIŽOVIANKA na tradičnej zábave „Pochovávanie basy“ pripomenuli
svoje okrúhle výročie – 90 rokov vzniku DH. Vkusne vyzdobená sála kultúrneho domu v Križovanoch
nad Dudváhom privítala pozvaných hostí – bývalých členov, hudobníkov i speváčky dychovky.
Zábavu si prišli užiť domáci skalní návštevníci, ale i z okolia aj zo zahraničia /Rakúsko/. „Jozefovská
kvapka krvi bola prvou akciou MS SČK v roku 2016 . Odberu krvi, ktorý sa uskutočnil dňa 17. 3.
2016 sa zúčastnilo 37 darcov. Pri tejto príležitosti zároveň prebehlo oceňovanie darcov krvi. Veľmi
zodpovedne sa členovia Folklórneho súboru Dudváh a jeho sólisti- tanečníci A. Štefunková a V.
Šturdík za hudobného doprovodu I. Sokola pripravovali na Krajskú súťaž sólistov tanečníkov Šaffova
ostroha, kde si vytancovali zlaté pásmo a postúpili na celoslovenskú súťaž do Dlhého Klčova. Dňa
8.4. 2016 prebiehala súťaž Šaffova ostroha, jej regionálna časť v KD v našej obci, na ktorej sa
zúčastnili i páry z Folklórneho súboru Dudváh – v mladšej kategórii - Soňa Kráľovičová a Ľuboš
Šuran s variantmi Trasenej polky po kerestúrsky, získali ocenenie “bronzové pásmo”. Posledný
aprílový deň sa tradične staval máj v Križovanoch. Svojou účasťou súbor prispeli k oslavám 770.
výročia románskej rotundy v Križovanoch nad Dudváhom, konaných v dňoch 17. 9. 2016, kde priamo
v priestoroch kostola prezentovali svoj nový program. Kladenie vencov k pamätníku pri ZŠ sa
uskutočnilo 7.5.2016 . Ďalšou významnou akciou v obci je každoročné pripomenutie Dňa matie.Pri

tejto príležitosti sa v KD uskutočnila akcia s kultúrnym programom detí MŠ a ZŠ a folklórnych
súborov. Dňa 21. 9. 2016 MS SČK usporiadal odber krvi po druhýkrát v tomto roku s účasťou 36
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 Obecná zabíjačka, kde si v októbri
mohli občania pochutnať na zabíjačkových špecialitách. V tomto mesiaci si občania pripomenuli
kultúrnym programom detí a súborov v KD

Mesiac úcty k starším. V spolupráci s folklórnou

skupinou Dudváh sa členovia Slovenského zväzu záhradkárov sa tradične i v tomto roku
podieľali na príprave Katarínskeho posedenia, konaného dňa 26. 11. 2016; a 3. 12. 2016
usporiadali v miestnej svadobke Mikulášske posedenie záhradkárov. Každoročne sa deti tešia na
príchod Mikuláša, prišiel 6.12.2016 v KD. Koncom decembra sa tradične konal Vianočný koncert,
ktorý organizovala DH Križovianka a FSk Dudváh.
Obecná knižnica
V roku 2016 bol knižničný fond našej knižnice

v počte 11 770 kníh s ročným prírastkom 97

nových kníh a odpísalo sa 250 značne opotrebovaných kníh . Bolo v tomto roku evidovaných 5 106
výpožičiek . Aktívnych používateľov služieb knižnice sme zaznamenali v tomto roku 172 čitateľov
z toho

detí do 15 rokov v počte 93 čitateľov. Knižnica odoberala 5 druhov časopisov. Vedúcou

Obecnej knižnice bola Mgr. Elena Tomešová.
Školstvo
V školskom roku 2015/2016 vedúci zamestnanci ZŠ s MŠ :
❖ Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Andrea Janečková
❖ Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: Mgr. Andrea Regendová
❖ Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Mgr. Jarmila Hacajová
❖ Predseda Rady školy: Mgr. Lucia Kučerová
❖ Celkový počet žiakov v šk. roku 2015/2016 - 170
❖ Počet detí v MŠ - 37
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 narcisov. Ďalšie aktivity - zber papiera, noc v škole, maškarný ples,

lyžiarsky výcvik, besedy s políciou, vianočné večierky, škola v prírode, školské výlety a mnoho
ďalších.
Spoločenský život v obci spolky a spoločenské organizácie
Miestny spolok Slovenského červeného kríža – ( ďalej len „MS SČK“ )
V roku 2016 viedla MS SČK v Križovanoch nad Dudváhom Mgr. Gabriela Doktorová. Prvou akciou
spolku bol odber krvi, ktorý sa uskutočnil dňa 17. 3. 2016 a zúčastnilo sa ho 37 darcov. Pri tejto
príležitosti zároveň prebehlo oceňovanie darcov krvi. Dňa 21. 9. 2016 sa uskutočnil odber krvi po
druhýkrát s účasťou 36 darcov krvi. V rámci Európskeho dňa záchrany života (26. 10. 2016 ) členovia
MS SČK prezentovali ukážky prvej pomoci.
Kultúrneho podujatia - návšteva divadelného predstavenia Láskanie 2 (Radošinské naivné divadlo) sa
členovia zúčastnili dňa 18. 12. 2016. Počas predvianočného obdobia prebiehali návštevy starých
a osamelých členov MS SČK.

Spoločenstvo CARITAS
V roku 2016 sa členovia spoločenstva stretávali pravidelne každý týždeň. Začali viesť birmovancov a
uskutočňovali s nimi stretnutia. Pripravovali tiež deti na prvé sväté prijímanie. Pred detskými svätými
omšami mali spevácke stretnutia s deťmi. V lete zorganizovali a realizovali tábor pre deti. Vo
vianočnom období pripravili detskú jasličkovú pobožnosť a koncert.

Základná organizácia Únia žien Slovenska ( ďalej len „ZO ÚŽS „)
V roku 2016 bola predsedníčkou ZO Mgr. Ľubica Drinková. Činnosť Únie žien Slovenska bola v roku
2016 pomerne bohatá. Priebežne spolupracovali s miestnymi organizáciami Jednota dôchodcov a Zväz
záhradkárov, vzájomne sa dopĺňali pri organizovaní rôznych akcií. Činnosť začali v januári návštevou
SND v Bratislave, kde si pozreli balet P. I. Čajkovského Labutie jazero, vo februári boli členky Únie
opäť v SND na opere Nabuco.
V marci 2016 sa stretli na krátkom posedení pri príležitosti MDŽ. Uvedené stretnutie prítomným
spestrila svojím programom folklórna skupina Dudváh.
Spolu s členmi Zväzu záhradkárov navštívili predajnú výstavu Gardenia v Nitre, ktorá sa konala
v apríli 2016. 8. júna 2016 si v Trnavskom divadle J. Palárika pozreli komédiu Tri letušky v Paríži.13.
– 14. júna sa zúčastnili kurzu prípravy studených pokrmov, pod odborným vedením lektorky pani
Slivovej. Kultúrne akcie pokračovali aj mesiaci október, návštevou divadla v Nitre – predstavenie
Z rúčky do rúčky. Mesiac november bol venovaný upratovaniu cintorína a katarínskemu posedeniu,
zameranému na rozhovory o osvedčených vianočných receptoch.

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov ( ďalej len „ ZO SZZ“ )
Predsedom výboru ZO SZZ bol v roku 2016 Jozef Olesík.
Základy smerovania a činnosti ZO SZZ v Križovanoch nad Dudváhom boli definované na
Hodnotiacej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 3. 4. 2016.
Výbor OZ zrealizoval v roku 2016 nasledovné akcie:
Navštívili výstavu Gardenia 2016 v Nitre (15. 4. 2016), zameranú na záhradníctvo, záhradkárov,
pestovanie kvetov, kaktusov a bonsajov. Predmetnej výstavy sa zúčastnilo 43 členov zväzu. Dňa 26. 9.
2016 absolvovali exkurziu Danubius Fruct s.r.o. v Dunajskej Lužnej, počas ktorej si účastníci
prehliadli sady ovocných stromov a kríkov, skladovacie priestory spoločnosti a baliareň ovocia.
V spolupráci s folklórnou skupinou Dudváh sa členovia Slovenského zväzu záhradkárov podieľali na
príprave Katarínskeho posedenia, konaného dňa 26. 11. 2016; a 3. 12. 2016 usporiadali v miestnej
svadobke Mikulášske posedenie záhradkárov. Svoje úspechy prezentovali účasťou na

Okresnej

výstave ovocia a zeleniny, organizovanej OV SZZ v Trnave a na celoslovenskej výstave v Trenčíne,
na ktorej bol v kategórii „rarity“ ocenený člen križovianskeho zväzu p. Štefan Indrišek.
OZ VITISPOL Križovany nad Dudváhom
Predsedom OZ VITISPOL bol v roku 2016 Ing. František Vaško.
Predsedníctvo sa v období medzi VZ zišlo 7 krát, z dôvodu prípravy výstavy KZŠ 2016, prípravy
schôdze pri príležitosti sviatku Svätého Urbana a Svätej Kataríny, ktoré bolo spojené s ochutnávkou
mladých vín z produkcie členov spolku a menšej miere aj iných vinárov.
V priebehu roka 2016 nebol do OZ VITISPOL prijatý žiadny nový člen, dvom členom na základe ich
dobrovoľného rozhodnutia členstvo zaniklo, takže v súčasnosti má OZ 39 členov. V priebehu roka boli
uskutočnené viaceré celospolkové akcie.
V termíne 10. – 12. marca 2016 sa uskutočnila tradičná výstava vín KZŠ, ktorá bola rozdelená do 3
dní: 10. 3. – prebiehal zber vzoriek a prihlášok; 11. 3. – sa uskutočnila odborná degustácia
v priestoroch svadobky v Križovanoch nad Dudváhom; 12. 3. – sa konala verejná výstava vín
v Kultúrnom dome v Križovanoch nad Dudváhom. Sprievodným počinom danej akcie bolo zostavenie
a vytlačenie katalógu, ktorý slúžil ako informačný materiál o vystavovateľoch, vystavovaných vínach
s ich bodovým hodnotením. Na organizovaní a priebehu akcie sa podieľalo viacero členov spolku
v spolupráci s niekoľkými nečlenmi. V máji 2016 členovia spolku navštívili vinárstvo Juraj Zápražný
vo Vinosadoch, kde si zúčastnení prezreli uvedené vinárstvo, dozvedeli sa o vzniku a jeho histórii,
bolo im prezentované technologické zariadenie vinárstva, technologický postup a následne prebehla
degustácia vín. Podobná akcia prebehla aj v novembri 2016, kedy členovia spolku absolvovali
návštevu vo vinárstve Golguz v Hlohovci. 28. 5. 2016 sa uskutočnila členská schôdza s tradičným
Svätourbanským stretnutím členov. Pri tejto príležitosti bola zhodnotená výstava vín KZŠ 2016.

Pri príležitosti výročia obnovy Rotundy v Križovanoch nad Dudváhom sa uskutočnila prezentácia vín
z produkcie miestnych vinárov, ktorí poskytli 18 vzoriek vín.
Dňa 25.11. 2016 sa uskutočnilo Svätokatarínske stretnutie, ktoré bolo spojené s degustáciou mladých
vín z produkcie členov spolku a hostí.
Spomedzi ďalších aktivít spolku 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, Břeclavi a v Križovanoch nad Dudváhom. Viacerí členovia
spolku pracovali v odborných hodnotiacich komisiách na výstavách vín.
Na rozličných výstavách vín v roku 2016 získali členovia 2 šampiónov výstavy, 36 zlatých medailí, 79
strieborných medailí.
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska ( ďalej len „ ZO JDS“ )
Jednota dôchodcov Slovenska je občianskym združením, združuje občanov staršieho veku bez
rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Poslaním Jednoty
dôchodcov je zlepšovať podmienky pre život seniorov a ovplyvňovať rýchlejšie riešenie zložitých
otázok a zvyšovanie životnej úrovne seniorov.
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Križovanoch nad Dudváhom vznikla
13.04.2000. Činnosť ZO JDS riadi 9 členný výbor ZO JDS a 3 členná revízna komisia. Za
predsedníčku ZO JDS bola zvolená Mgr. Anna Vráblová. Výbor ZO JDS a revízna komisia pripravujú
pre svojich členov podujatia a aktivity v kultúrnej, športovej, sociálnej a spoločenskej oblasti.
Začiatkom roka sa vždy koná výročná členská schôdza, na ktorej sa schváli plán práce činnosti a
aktivít na celý rok.
V roku 2016 zabezpečovali tieto aktivity:
V rekreačnej činnosti pre upevnenie zdravia využívajú rekondično-liečebné pobyty so štátnou
dotáciou od Ústredia JDS. Rekondično-liečebného pobytu v kúpeľných zariadeniach v roku 2016
v Trenčianskych Tepliciach sa zúčastnili 4 členovia organizácie, na týždennom rekondičnom pobyte
v hoteli Atóm v Piešťanoch bolo 21 členov a na relaxačnom pobyte v Horných Salibách boli 8 krát.
V športovej činnosti: každoročne sa zúčastňujú na okresnom turistickom zraze. V minulom roku 31
členov absolvovalo turistiku v obci Banka v blízkosti Piešťan v lokalite Považského Inovca. Zišlo sa
tam 532 seniorov z celého okresu Trnava. Športovali v obci Bučany na 9. ročníku športových hrách
v mesiaci júl; 17 členov súťažilo medzi 320 seniormi okresu Trnava. Z tohto športového podujatia si
po jednej zlatej medaile priniesli: Mária Hlavnová v stolnom tenise, Anton Kráľovič v streľbe zo
vzduchovky. Bronzové medaile si vybojovali: Angela Kapičáková v hode kriketovou loptičkou a Mgr.
Ľubica Drinková v streľbe zo vzduchovky.

Zájazdy
Každoročne organizujú jeden až dva celodenné zájazdy za poznaním historických a kultúrnych
pamiatok. V júni zorganizovali celodenný poznávací zájazd na Južnú Moravu do jaskyne Macocha,
plavili sa po riečke Punkva. Zájazdu sa zúčastnilo 45 účastníkov. Využili možnosť bezplatného
cestovania vlakom, v dňoch 6. a 7. septembra zorganizovali dvojdenný zájazd do Košíc a 27 členov
absolvovalo prehliadku kultúrno-historických pamiatok v centre mesta so sprievodkyňou.
Gurmánske podujatia - Jedlá starých materí a varenie gulášu
Jedlá starých materí patria medzi naše obľúbené činnosti. V tomto roku sa uskutočnilo toto gurmánske
podujatie už šiesty krát vo Voderadoch 16. apríla. Členky pripravili 18 chutných jedál starých materí,
ktorými sa prezentovali na tomto podujatí. Varenie gulášu sa stáva tradíciou aktivít seniorov okresu
Trnava. 25. mája 2016 sa konal už tretí ročník v Špačinciach. 12 kuchárskych tímov seniorov varilo
guláš a medzi nimi nechýbalo ani 5 členné družstvo z obce Križovany nad Dudváhom.
Ostatné aktivity
Brigády: Čistenie cintorína pred sviatkami Všetkých svätých, upratovanie kultúrneho domu pred
akciou Obecného zastupiteľstva – Úcta k starším.
Pietny akt: V spolupráci so Základnou školou a starostkou obce vykonali 11.11.2016 o 11.00 hod
pietny akt položenia červených makov k pamätníku padlých v areáli ZŠ na počesť padlých vojakov
z prvej a druhej svetovej vojny. Pri pomníku padlých sa v tento deň zišlo 50 účastníkov.
Členské schôdze a stretnutia: V priebehu roka sa pravidelne stretávajú na členských schôdzach
a stretnutiach pri rôznych príležitostiach. Na každom zasadnutí oboznamujú svojich členov
s aktualitami Ústredia JDS uverejnené v časopise Tretí vek. V priebehu roka 2016 mali 8 spoločných
stretnutí s priemerným počtom účasti 58 členov. Stav členskej základne k 31.12.2016 bol 70 členov.
Pripravujú gratulácie pre svojich členov pri ich okrúhlych životných jubileách. Skupina Relax svojim
širokým repertoárom tanečných a populárnych piesní prispieva k dobrej nálade a pohode na týchto
stretnutiach.
Prednášková činnosť: V pláne práce bola zaradená prednáška o kultúrnej histórii a pamätihodnosťami
(sv. sochy) v obci a trnavských kostoloch - predniesla Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD.
Kultúra: V spolupráci s Úniou žien navštívili dve divadelné predstavenia v divadle Andreja Bagara
v Nitre.
Katarínske a silvestrovské posedenie: V novembri uskutočnili katarínske a v decembri silvestrovské
posedenie spojené so zábavou. 29.decembra 2016 sa zišli, aby sa rozlúčili s rokom 2016. O dobrú
náladu sa postarala spevácka skupina Relax.

Skupina RELAX
Pri ZO JDS pôsobí spevácka skupina RELAX, ktorá bola založená v roku 2000. Svojim širokým
repertoárom ľudových, tanečných a populárnych piesní prispieva k dobrej nálade a pohode na
členských schôdzach, na okresných prehliadkach a festivaloch speváckych seniorských súborov

a skupín na rôznych kultúrnych podujatiach či už na domácej pôde alebo mimo obce. Program tejto
skupiny bol v roku 2016 bohatý. Celkovo mala 18 vystúpení, vystupovala na stretnutiach našej
základnej organizácie, v Zariadení pre seniorov v našej obci (na deň matiek a na deň otcov). V roku
2015 vystupovala na výročnej členskej schôdzi Červeného kríža, na akcii Babičkine dobroty, na
okresnom sneme JDS v Trnave ako i na veľtrhu seniorov mesta Trnava. V októbri 2016 dôstojne
reprezentovala ZO JDS ako i obec na Okresnej prehliadke speváckych súborov a skupín seniorov
v Dolných Orešanoch.
Dobrovoľný hasičský zbor
V roku 2016 bol predsedom zboru Daniel Drinka a veliteľom Martin Zaťko.
Dobrovoľný hasičský zbor v Križovanoch nad Dudváhom sa podieľal prácami na oprave požiarnej
zbrojnice, konkrétne na oprave podlahy garáže, bolo spustené plynové kúrenie na zbrojnici,
sprevádzkované sociálne zariadenie. Všetky rekonštrukcie a opravy boli realizované vďaka finančným
prostriedkom obce, avšak vykonané svojpomocne členmi DHZ, bez nároku na finančnú odmenu, čím
ušetrili z obecných finančných prostriedkov cca 3 798 eur. Zvlášť sa svojou aktívnou účasťou na
daných prácach podieľali členovia zboru Daniel Drinka, Dušan Kovačič, Ferdinand Šusta, Stanislav
Demovič, Michal Neštický, Marián Franko, Peter Táčovský, Peter Dóka, Tomáš Bočko, ale aj ďalší
členovia. Kúrenie, odpady, vodu a všetky práce spojené s týmto druhom rekonštrukcie zbrojnice
vykonal Marek Neštický bez nároku na finančnú odmenu, napriek tomu, že nie je členom DHZ.
Členovia DHZ Križovany nad Dudváhom sa zúčastnili množstva súťaží, buď v rámci Trnavského
okresu alebo v rámci Trnavského kraja, kde získali viacero ocenení v rozličných kategóriách.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Križovanoch nad Dudváhom
V roku 2016 sa členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov podieľala na viacerých
aktivitách v obci, ako napríklad úprava pamätníka padlým v areáli ZŠ a MŠ Križovany nad Dudváhom
(kompletná penetrácia, náter, odstránenie burín a nečistoty), uctili si Pamiatku zosnulých členov
organizácie, zablahoželali niektorým svojim členom pri ich výročiach narodenia. Dňa 28. 11. 2016
mali výročnú členskú schôdzu a uskutočnila sa voľba nového predsedu ZO SZPB Križovany nad
Dudváhom, ktorým sa stal Bc. Filip Poledovič.
Dychová hudba Križovianka
DH pracovala v roku 2016 pod vedením Ing. M. Dobiša a M. Viselku. Prezentovala sa doma i v
zahraničí. Svoje aktivity začali v mesiaci február akciou Pochovávanie basy (6. 2. 2016) v
Križovanoch nad Dudváhom. V nasledujúci deň zopakovali rovnakú akciu v Brestovanoch. Dňa 17. 7.
2016 sa zúčatnili koncertným vystúpením na Zlatovskom festivale v Zlatovciach. V septembri 2016

koncertovali na troch podujatiach: 3. 9. 2016 na festivale „Rukami a srdcom“ v Cíferi-Páci; 4. 9. 2016
na Dni Turčianskeho vidieka, ktorý sa konal v Jasenskej doline a 10. 9. 2016 na Vinobraní Villa Víno
Rača. Okrem toho vystúpila Dychová hudba Križovianka na Tradičnom Trnavskom jarmoku (11. 9.
2016) a na Hodovom koncerte v Pustých sadoch (18. 9. 2016). V mesiaci október v rámci Mesiaca
úcty k starším pripravili koncert pre seniorov v Dubovom. Svojou hudbou spríjemnili katarínsku
zábavu SANGRO v Senici. Záver roka 2016 bol venovaný vianočným koncertom v Jaslovských
Bohuniciach a v Križovanoch nad Dudváhom.
Folklórna skupina Dudváh
Po úspešnom ukončení roku 2015 (uskutočnila 47 akcií) po prvýkrát usporiadala maškarný ples pre
dospelých – Maškarná Oldies Party, ktorá mala veľký úspech. Fašiangovým pásmom spestrila
popoludnie v nákupnom centre Arkádia v Trnave. Tradične už vyše 20 rokov v čase fašiangu poriada
fašiangový sprievod masiek dedinou a spolu s DH Križovianka „Pochovávanie basy“ Križovany nad
Dudváhom a v blízkom okolí. Na krajskej súťaži sólistov tanečníkov Šaffova ostroha si vytancovali
zlaté pásmo a postúpili na celoslovenskú súťaž do Dlhého Klčova tanečníci A. Štefunková a Vl.
Šturdík za doprovodu I. Sokola. Taktiež sa veľmi zodpovedne pripravovali všetci členovia skupiny na
Festival hudobného folklóru 2016, kde prezentovali starodávne kerestúrske piesne. Posledný aprílový
deň sa tradične staval máj, na ktorom sa zúčastnili nielen v našej obci, ale aj v Trnave. 18. 6. 2016 sa
zúčastnili na Medzinárodnom folklórnom festivale na Myjave. V dňoch 25.- 26. 6. 2016 skupina
reprezentovala Slovensko na Národnostných dňoch v Maďarských Teranoch. 9. júla 2016 sa konala
prehliadka speváckych skupín v Trakoviciach, ktorej sa takisto zúčastnila. Po júlovej prestávke si
členovia skupiny dopriali dovolenku v kúpeľoch Dudince. 13. 8. 2016 sa predviedli na Trnavskej
bráne pásmom „Drotár“. Pri príležitosti výročia založenia skupiny sa konala slávnostná sv. omša
v obci Opoj. V Deň Ústavy Slovenskej republiky sa pri príležitosti tohto sviatku konala oslava
v Sládkovičove s kultúrnym programom a zapálením vatry, kde skupina prispela svojim programom.
Potom nasledovalo vystúpenie v rámci pásma „Rukami a srdcom“ v obci Pác. Dňa 3. 9. 2016 sa konal
Deň otvorených dverí v Stredisku sociálnej starostlivosti v Budmericiach, na ktorom vystúpila aj
folklórna skupina Dudváh. Medzitým urobili niekoľko odobierok a začepčení nevesty v rámci okresu.
Veľmi vydarenou a úspešnou akciou bola Celoslovenská prehliadka seniorských speváckych skupín
v Žiari nad Hronom a tu zožala skupina Dudváh veľký úspech. 2. 10. 2016 sa zúčastnili osláv 750.
výročia prvej písomnej zmienky v obci Opoj aj s ľudovým rozprávačom Jozefom Viselkom. V októbri
to boli vystúpenia pre seniorov v rámci mesiaca úcty starším a to v Križovanoch nad Dudváhom a v
obci Borová. Pre občanov pripravili Katarínske posedenie s ochutnávkou miestnych špecialít
a v spolupráci s Dychovou hudbou Križovianka zorganizovali vianočný koncert a silvestrovskú
zábavu.

Folklórny súbor Dudváh a detský folklórny súbor Dudvážtek
Aj v roku 2016 viedla uvedené dva tanečné súbory Bc. Eva Michalková.. Členská základňa sa v tomto
roku rozrástla o niekoľko nových členov nielen z našej obce, ale aj zo susedných dedín. Už od
začiatku roka 2016 sa zúčastnili na akciách doma i v blízkom okolí ako napríklad Vynášanie Moreny
v Križovanoch nad Dudváhom a v Brestovanoch, Nosenie letečka – Kvetná nedzela, ktorá sa stala
hlavne pre dievčence dlhoročným rituálom a rovnako sa podieľali aj pri stavaní májov. Na Deň matiek
vystúpili v Kultúrnom dome v Križovanoch a členovia súborov si pripravili pre svoje mamy darčeky v
podobe perníkových srdiečok, v ktorých mala každá mamička obrázok svojho dieťaťa. Deň detí, tak
ako každoročne, naplánovali spolu so svojimi rodičmi a bol zameraný najmä na zábavu, hry, súťaže a
zároveň prebehla diskusia podnecujúca zlepšenie práce súborov. Už 12 rokov sa pravidelne zúčastňujú
pod záštitou Matice slovenskej a obce Zeleneč osláv pri príležitosti výročia Ústavy Slovenskej
republiky, čomu nebolo inak ani v tomto roku.
Dňa 8.4. 2016 prebiehala súťaž Šaffova ostroha, jej regionálna časť v obci Križovany nad Dudváhom,
na ktorej sa zúčastnili dva páry – v mladšej kategórii to bola Soňa Kráľovičová a Ľuboš Šuran s
variantami Trasenej polky po kerestúrsky, ktorí získali ocenenie “bronzové pásmo”. V nesúťažnej
kategórii to bol vedúcou súboru naštudovaný tanec od Víta (Vincka) Poláka s názvom Paligátor a
Kajcipolka, ktorými Eva Michalková a Jozef Tančok reprezentovali našu obec v Galaprograme na
Medzinárodnej súťaži a prehliadke Šaffova ostroha v Dlhom Klčove.
Slávnostný program konaný pri príležitosti prvej zmienky o obci Vlčkovce poskytol priestor pre
viacero hudobných a tanečných skupín (spevácka skupina Vlčkovanka, ľudová hudba Tadema), kde
samozrejme nechýbal ani folklórnych súbor Dudváh a Dudvážtek. Vďaka pozitívnemu ohlasu sa
uvedené súbory a skupiny dohodli aj na ďalšej spolupráci.
Svoje schopnosti a záujem o folklór prezentovali členovia obidvoch súborov na Festivale združenia
Mikroregión 11 PLUS v Cíferi, ktorý sa konal 3. 9. 2016.
Svojou účasťou prispeli k oslavám 770. výročia románskej rotundy v Križovanoch nad Dudváhom,
konaných vdňoch 17. 9. 2016, kde priamo v priestoroch kostola prezentovali nové nacvičené tance.
Následne na túto výnimočnú udalosť nadviazali druhým dňom osláv účasťou na sv. omši, na ktorej
niesli členovia súborov obetné dary.
Okrem týchto spomenutých aktivít sa členovia FS Dudváh zúčastňujú celoročne na obrade čepčenia
nevesty; tento rok to bolo napríklad v Trnave, Bratislave, vo viacerých prípadoch to boli dokonca
medzinárodné svadby, a tak sa náš folkór dostal do povedomia hostí z Anglicka, Írska alebo
Republiky Kongo. Pri niektorých obradoch čepčenia naši folkloristi tancujú typické križovianske tance
alebo tance z iných regiónov Slovenska.

Počasie v roku 2016

Rok 2016 ako celok bol na Slovensku veľmi až mimoriadne teplý a veľmi bohatý na
atmosférické zrážky. Pozorovali sme aj viacero prípadov s veľmi vysokými dennými a
viacdennými úhrnmi zrážok. Aj napriek veľmi teplému letu sa vyskytli len dve výraznejšie
vlny horúčav, a to v druhej polovici júna a na začiatku septembra. Meteorologicky významné
boli aj ďalšie poveternostné anomálie, medzi ktorými bola vlna neskorých mrazov v poslednej
aprílovej dekáde či relatívne skorý nástup snehovej pokrývky na severnom Slovensku na
začiatku októbra 2016.
Teplota vzduchu
Rok 2016 skončil na väčšine územia Slovenska v porovnaní s klimatickým normálom 19611990 ako veľmi až mimoriadne teplý. Priemerná územná odchýlka od normálu 1961 - 1990
bola +1,4 °C (od +1,1 do +1,8 °C, .Relatívne teplejšie bolo predovšetkým v západnej polovici
Podunajskej nížiny, na Považí a Ponitrí, v niektorých kotlinách stredného Slovenska a na
východnom Slovensku. Rok 2016 sa v historických tabuľkách zaradil ako 7. najteplejší rok
aspoň od roku 1931 . Je zaujímavé, že rok 2016 mal o 2 až 7 letných dní viac ako
mimoriadne teplý rok 2015. Na druhej strane sme však v roku 2016 zaznamenali výrazne
menej tropických dní než v predchádzajúcom roku (približne o 15 až 30 dní menej). V prvej
polovici septembra sa vlna horúčav vyskytla na západnom Celkovo teplý ráz jari bol
prerušený v poslednej aprílovej dekáde prudkým ochladením, kedy zasiahli väčšinu územia
Slovenska mrazy. Tieto mrazy, vzhľadom na urýchlený vývoj vegetácie, spôsobili značné
problémy poľnohospodárom.
Atmosférické zrážky
Rok 2016 bol veľmi bohatý na atmosférické zrážky. Podľa predbežného hodnotenia sa
ročný územný úhrn zrážok za minulý rok zaradil medzi desiatku najdaždivejších rokov
aspoň od roku 1881 .V priemere spadlo na území Slovenska približne 895 mm zrážok, čo je
122 % normálu 1961 - 1990.
Snehová pokrývka
Zimná sezóna 2015/2016 sa na Slovensku vyznačovala nižším počtom dní so snehovou
pokrývkou, podobne ako v predchádzajúcich dvoch rokoch .
Slnečný svit
Ročné trvanie slnečného svitu na väčšine nášho územia bolo v rámci normálu (107 %
normálu). Najslnečnejšou oblasťou bol juhozápad krajiny, kde sme zaznamenali viac ako
2100 hodín slnečného svitu, čo predstavuje 114 % normálu. Mimoriadne vysoké hodnoty
trvania slnečného svitu (v priemere 213 hod.) boli dosiahnuté vo veľmi teplom septembri, čo
pozitívne prispievalo k dozrievaniu ovocia a viniča. Naopak, vlhký október bol na slnečný
svit mimoriadne chudobný (v priemere 77 hod.).

Záverečné ustanovenie
V roku 2017 sa novou kronikárkou stala Mgr. Zuzana Dzurňáková PhD, ktorá zapísala text do
kroniky za rok 2016. Text zápisu do kroniky za rok 2016, tak, ako je uvedený bol schválený na
zasadnutí OZ dňa 14.05.2018, uznesením OZ č.37/2018
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,
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

