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Úvod 

 

Spoločensko-historický význam a poslanie obecnej kroniky 

Obecné kroniky sa vo všeobecnosti považujú za sekundárne historické pramene (oproti 

primárnym archívnym prameňom). Obsahujú dôležité informácie k spoločenským, 

politickým, hospodárskym a kultúrnym fenoménom na regionálnej a lokálnej úrovni. 

Umožňujú rozvíjať špecifické nazeranie na dejiny: poľudšťujú dejinné procesy na 

mikrohistorickej úrovni a poskytujú určité nástroje k historickému výskumu lokálnych 

komunít, rodín a jednotlivcov. 

Obecné kroniky disponujú nemalým potenciálom: podporujú historické výskumy na 

regionálnej a lokálnej úrovni, obohacujú spoločenské vedy, rozvíjajú všeobecne kultúrnu 

úroveň obyvateľstva a sú nápomocné pri rozvíjaní zdravého lokálpatriotizmu. 

Pre obyvateľov obce sa v kronike uchovávajú relevantné informácie o dianí v ich 

lokalite,  môžu sa z nich poučiť a inšpirovať sa nimi k aktivitám, ktoré ponesú tradície ich 

obce do budúcna. 

Kronika prispieva k rozvoju historického a kultúrnospoločenského povedomia 

obyvateľov obce a k vhodnej prezentácii života obce v rámci širšieho spoločenského 

kontextu. 

Úlohou kroniky je vecne, chronologicky, písmom a obrazom zaznamenávať všetky 

významné skutočnosti obecného významu na základe priebežne získavaných a neskreslene 

spracovaných podkladov o politickom, hospodárskom, kultúrnom, sociálnom a inom dianí v 

obci. 

Obecná kronika (tento pojem zahŕňa i pojem pamätná kniha obce) obsahuje písomné 

informácie (nielen fakty ale aj súvislosti). Kronikár vytvára aj primárny pramenný materiál 

ako sú fotografie, kresby, mapy, plány atď. Kronika zachytáva udalosti dotýkajúce sa vopred 

vybraných tém relevantných pre obec, a to pre potreby súčasných a budúcich generácií. 

 

Zákonné „zakotvenie“ obecnej kroniky 

Obecné kroniky z hľadiska praktického práva neviseli vo vzduchoprázdne ani v 20. storočí, 

a nevisia ani v súčasnosti. Ich vedenie upravoval právny predpis už v časoch prvej 

Československej republiky (v časoch Rakúsko-Uhorska takáto prax nebola). Išlo o zákon č. 

80/1920 o pamätných knihách obcí určujúci obsahové a formálne zásady ich vedenia, ktorý 
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však platil len v Čechách. Pre územie Slovenska bolo vydané vládne nariadenie o pamätných 

knihách obecných 17. novembra 1932. 

V období socializmu došlo k zmene názvu, z pamätných kníh obecných sa stali 

kroniky. Zmenilo sa i postavenie kronikára, ktorý sa dostal pod priamu ideologickú kontrolu, 

a to na základe Smernice pre vedenie obecných kroník č. 32367 vydanej Povereníctvom 

kultúry v roku 1956. Ďalšie, už fundovanejšie, zmeny a metodické usmernenia boli vydané až 

9. decembra 1983 vo forme vládneho dokumentu Pokyny Ministerstva kultúry SSR č. 

6502/83 o obecných kronikách, ktoré určili pravidlá a zaviedli vedenie fotografickej, 

obrazovej, zvukovej a listinnej dokumentácie. 

Zákon SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 zo 6. septembra 1990 zadefinoval 

povinnosť viesť obecnú kroniku v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny žijúcej v 

obci – odkazuje pri tom na § 4, ods. 3, písm. r) zákona č. 184/1999 o používaní jazykov 

národnostných menšín. 

Používanie maďarského jazyka určuje zákon č. 184/1999 Z. z. z 10. júla 1999 

o používaní jazykov národnostných menšín.  

V prípade národnostne zmiešanej obce Hrubý Šúr teda treba viesť kroniku 

v slovenskom a v maďarskom jazyku (viď § 3, ods. 3. zákona č. 184/1999). 

  

„Predchodcovia“ – kronikári 

Obecná kronika Hrubého Šúru sa začala písať v roku 1964. Prvou kronikárkou bola Sára 

Putzová rod. Ploczeková, ktorá zaznamenávala (s pomocou pána Tibora Putza) údaje 

o dianiach v obci do roku 1972.
1
 Od roku 1972 do roku 2009 viedla obecnú kroniku Marta 

Šátorová rod. Lovasová.
2
 Tzv. stará obecná kronika má dve zväzky. 

Medzi rokmi 2010 – 2017 kronika v obci vedená nebola. Absentujú tak základné údaje 

o vývoji obce, nebol vytvorený ani adekvátny dokumentačno-informačný materiál, z ktorého 

by bolo možné čerpať pri dodatočnom písaní textov.  

Funkciu kronikára po inventarizácii materiálov dokumentačného a historického 

významu prevzal 5. februára 2019 od pani Marty Šátorovej, pán Štefan Gaučík. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo ustanovenie miesta nového kronikára s uznesením č. 17-OZ/2019.
3
 

                                                             
1 Obecná kronika 1964 – 1979. I. zväzok, s. 4. 
2 Obecná kronika 1980 – 2009. II. zväzok, s. 1. 
3 Zápisnica z 2. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, konaného dňa 4. februára 

2019. https://www.hruby-sur.sk/files/2019-09-27-155502-Zapisnica_04.02.2019.PDF. Citované: 26. november 

2019. Obecnú kroniku obsahuje aj Štatút obce Hrubý Šúr z roku 2019. Pozri https://www.hruby-sur.sk/statut-

obce-hruby-sur-a22-28. Citované: 10. októbra 2019. 
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Zloženie tohto materiálu, ktorý je uložený v miestnosti obecného múzea, je 

nasledovné: 

1. Obecná kronika (1964 – 1979), I. zväzok 

2. Obecná kronika (1980 – 2009), II. zväzok 

3. Fotomontáž ku kronike obce Hrubý Šúr község krónikájának fényképmelléklete 

(I. zväzok) 

4. Fotomontáž ku kronike obce Hrubý Šúr község krónikájának fényképmelléklete 

(II. zväzok) 

5. Fotokronika obce Hrubý Šúr község fotókrónikája (III. zväzok) 

6. Fotomontáž ku kronike obce Hrubý Šúr község krónikájának fényképmelléklete 

(III/A zväzok) 

7. Fotomontáž ku kronike obce Hrubý Šúr község krónikájának fényképmelléklete 

(IV. zväzok) 

8. Pamätná kniha (zbor občianskych záležitostí) od roku 1978 

9. Kronika hasičského zboru v Hrubom Šúre (Hegysúri Önkéntes Tűzoltóegyesület) 

[1973 – 1991, retrospektívne dejiny zboru od roku 1894] 

10. Fotoalbum zo stavby budovy školy 

 

Štefan Gaučík retrospektívne vytvoril texty o dianí v obci v rokoch 2010 – 2018. Aj 

keď takéto texty nemôžu podať celistvý obraz o dianí v daných rokoch, sprostredkúvajú aspoň 

významné míľniky, profily miestnych osobností a organizácií, ako aj spoločenský, 

hospodársky a kultúrny vývoj obce odzrkadľujúci tvorivú silu tunajších občanov. 

 

Profil a metóda 

Volám sa Štefan Gaučík. Narodil som sa v Šahách 19. novembra 1973. Pracujem ako historik, 

samostatný vedecký pracovník v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. 

Od roku 2003 žijem v obci Hrubý Šúr. Moja manželka je Mgr. Silvia Gaučíková, rod. 

Szalayová. Máme dve deti, Dávida a Rebeku. 

Pri tvorbe kroniky zaznamenávam udalosti najprv elektronicky – do počítača. 

Následne hotový a starostom obce schválený text prepisujem atramentovým perom do 

kroniky, v súlade s vyššie uvedeným zákonom v slovenskom a v maďarskom jazyku. 

Poznámky, v ktorých uvádzam mnohé, z hľadiska regionálnej histórie zaujímavé, pramene, sa 

nachádzajú len v elektronickej verzii. Pokračujem teda vo vedení (písaní) tej istej knihy starej 

kroniky, nezaložil som novú. 
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Vybrané udalosti dokumentujem fotografiami vyhotovenými digitálnym fotoaparátom. 

Vzniknuté digitálne obrazové záznamy ukladám na USB nosič (tzv. USB kľúč) a odovzdám 

ich Obecnému úradu obce Hrubý Šúr, aby bolo možné podľa potreby fotografie tlačiť. Od 

roku 2019 bude každý rok vytvorená fotokniha z vybraných digitálnych fotografií 

dokumentujúcich život obce v danom roku. 

 

V Hrubom Šúre, 3. februára 2020 

 

 

 

 

Autor: 

Mgr. Štefan Gaučík, PhD. 

obecný kronikár 

 

 

 

 

 

Retrospektívne vyhotovené kroniky za obdobie 2010 – 2017 schválil: 

Ing. Adrián Takács 

starosta obce Hrubý Šúr 
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2010 

 

Úvod
4
 

 

elková výmera územia obce je 6 207 004 m
2
. Typológia pozemkov a ich výmera je 

nasledovná:
5
 

Orná pôda 4 604 946 

Vinice 10 322 

Záhrady 141 377 

Ovocné sady 41 232 

Trvalé lesné porasty 65 547 

Lesné pozemky 529 940 

Vodné plochy 271 468 

Ostatné plochy 130 951 

 

Prvá písomná spomienka o obci pochádza z roku 1245.
6
 Nadmorská výška obce je 124 m.

7
 

V obci pôsobia dve základné školy (Základná škola slovenská, ďalej ZŠS; Základná škola 

s vyučovacím jazykom maďarským, ďalej ZŠVJM) s ročníkmi 1. - 4., Materská škôlka – 

Óvoda (ďalej MŠÓ), Miestna ľudová knižnica a Slovenská pošta. 

V roku 2010 žilo v obci 742 osôb, z toho 376 žien a 366 mužov. Bolo zaznamenaných 

7 sobášov obyvateľov obce (z toho len 3 priamo v obci, ostatné v iných lokalitách 

Slovenska).
8
 Narodilo sa 9, zomrelo 11 občanov. Prirodzený úbytok obyvateľov bol teda -2. 

Prisťahovalo sa 25 a vysťahovalo sa 5 ľudí. Prírastok prisťahovania predstavuje +20. Celkový 

prírastok obyvateľstva bol tak 18.
9
 

 

 

 

                                                             
4 V zápise za rok 2010 na základe novozistených údajov uvádzam aj retrospektívne dáta o všeobecnej vývoji 

obce (demografia, sociálne súvislosti, školstvo). 
5 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrubý Šúr obdobie 2007 – 2013. [Hrubý Šúr] 2006, s. 7. 
6 Prvá písomná pamiatka o lokalite kde je dnes Hrubý Šúr je v označení osoby zvanej Bolch Magnum de Swr ( t. 

j. zo Šúru), avšak je považovaná za falzifikát. Odborníci datujú vznik dokumentu, v ktorom je uvedená pred rok 

1439. Pozri Gaučík, Štefan: Adalékok Hegysúr középkori történetéhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 

roč. 17, 2015, č. 4, 147. 
7 http://datacube.statistics.sk. Citované: 3. apríl 2019. 
8 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, apríl 2011, č. 1, s. 3. 
9 Zdroj: Pohyb obyvateľstva 2010. https://slovak.statistics.sk. Citované: 1. apríl 2019. Pozri ešte Šúrsky 

spravodaj – Súri Hiradó, apríl 2011, č. 1, s. 3. 

C 
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Vývoj počtu obyvateľov obce Hrubý Šúr (1993 – 2010)
10

 

 

 

Prírastok obyvateľov obce Hrubý Šúr (1993 – 2010)
11

 

 

 

Celosvetové politické, ekonomické a kultúrne fenomény výrazne ovplyvňovali a 

ovplyvňujú život ľudí na lokálnej úrovni, teda aj v obci Hrubý Šúr.  Svetová hospodárska 

a finančná kríza vypukla v marci 2007 v Spojených štátoch amerických, kedy nečakane 

                                                             
10 http://datacube.statistics.sk. Citované: 3. apríl 2019. 
11 http://datacube.statistics.sk. Citované: 3. apríl 2019. 
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„praskli bubliny“ na trhu s realitami. Dominový efekt postihol aj tamojšie banky, ktoré 

poskytovali hypotekárne úvery. Kríza rýchlo, už v lete 2007, postihla mienkotvorné svetové 

burzy a európske finančné trhy. Zapríčinila úpadok akcií veľkých, globálne prepojených 

firiem. Vlády chceli zachrániť resp. skonsolidovať svoje ekonomiky prostredníctvom 

centrálnych bánk, rôznych finančných injekcií, a enormných dotácií. Úzke prepojenie na 

zahraničný kapitál a hospodárska nevyrovnanosť spôsobili zraniteľnosť aj malých ekonomík 

v stredoeurópskom regióne, vrátane Slovenska. 

Krízové javy v ekonomike Slovenska sa začali prejaviť až niekedy v lete 2009, kým 

v Maďarsku už v roku 2008 (tamojšia vláda bola nútená na stabilizovanie ekonomiky použiť 

úver od Medzinárodného menového fondu v hodnote 25,1 milión dolárov). Rast slovenskej 

ekonomiky sa spomalil, recesia sa prehlbovala, na druhej strane sa ale znížili ceny niektorých 

tovarov. Vážny spoločensko-sociálny problém predstavoval rast nezamestnanosti a úpadok 

životnej úrovne, ktorý postihoval zraniteľnejšie spoločenské skupiny (mladomanželia, 

dôchodcovia, sociálne slabšie rodiny, robotníctvo). Tieto skupiny začali žiť zo svojich úspor 

a zredukovali nákupy. Chudoba sa, žiaľ, stávala častejšou realitou. Nezamestnanosť, ktorá 

začala pomaly od roku 2002 klesať, začala od roku 2008 opätovne rásť. V roku 2010 bolo na 

Slovensku evidovaných 381 206 uchádzačov o zamestnanie. Ich počet tak skoro dosiahol 

úroveň z roku 2004 (383 081 nezamestnaných osôb). Miera nezamestnanosti dosiahla v roku 

2010 14,6 %. Priemerná hrubá nominálna mesačná mzda bola 709 €. 

Makroekonomické parametre, predovšetkým bankový sektor Slovenska, však 

nevyzerali zle. Krajina – podľa medzinárodných posudzovateľov – bola na ekonomickej 

úrovni Českej republiky a Poľska, predstihla Rumunsko a Maďarsko. Slovenskú ekonomiku 

v rokoch 2008 – 2009 charakterizovali mierne pozitívne fenomény: nízka inflácia a určitý 

prebytok zahraničného obchodu. Podľa analýzy americkej finančnej spoločnosti Standard & 

Poor's, Slovensko sa najmä kvôli daňovému systému, automobilovému priemyslu 

a zahraničným investíciám držalo nad vodou, ale nebezpečenstvo hlbšej krízy bolo stále ešte 

pred dverami. Napr. vývoj HDP na Slovenska ukazoval dopad hospodárskej krízy. Od roku 

2000 sa neustále, aj keď mierne, zvyšovalo (index v roku 2000: 101,2). V predvečer krízy 

dosiahlo maximum (110,8). V roku 2009 sa znížilo na 94,6.
12

 

Nezamestnanosť v čase kríze v obci výrazne nestúpla. Najťažšie roky z hľadiska 

pracovných príležitostí predstavoval prelom 20. a 21. storočia. 

                                                             
12 https://hu.wikipedia.org/wiki/A_2008-

ban_kirobbant_gazdas%C3%A1gi_vil%C3%A1gv%C3%A1ls%C3%A1g. Citované: 1. apríl 2019. 
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Vývoj nezamestnanosti v obci Hrubý Šúr medzi rokmi 1997 – 2010
13

 

 

 

Činnosť orgánov miestnej samosprávy 

V roku 2010 boli zamestnancami Obecného úradu v Hrubom Šúre: Ing. Ladislav Gujber 

(starosta), Marta Šátorová (účtovníčka, matrikárka, správa majetku), Juliana Árvová 

(podateľňa, pokladňa, evidencia obyvateľstva, správa daní a poplatkov), Ernest Bors 

(údržbár), Ernest Bors (údržbár), Mgr. Katarína Stoláriková (riaditeľka, učiteľka Základnej 

školy s vyučovacím jazykom slovenským), Mgr. Tímea Ferencz (riaditeľka, učiteľka 

Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským), Etela Borsová (učiteľka, vedúca 

Školského klubu detí), Mária Ferencziová (školníčka, upratovačka ZŠS, ZŠVJM, OÚ), 

Terézia Polláková (riaditeľka Materskej škôlky, vedúca Školskej jedálne pri Materskej 

škôlky), Juliana Vankóová (učiteľka Materskej škôlky), Melinda Tóthová (učiteľka Materskej 

škôlky), Dajana Nagyová (učiteľka Materskej škôlky), Darina Karkeszová (upratovačka 

a pomocná sila Materskej škôlky), Mária Schifferová (kuchárka), Mária Kissová (pomocná 

kuchárka, upratovačka,), Priska Kissová (upratovačka OCU, t. č. materská dovolenka).
14

 

Zadlženosť obce sa od roku 2008 zvýšila o 12,7 % (t. j. na 35,1 %).
15

 Náklady sa od 

roku 2008 zvýšili o 38 228 €. Výnosy sa znížili o 46 586 €.
16

 Majetok obce od roku 2008 

                                                             
13 http://datacube.statistics.sk. Citované: 3. apríl 2019. K roku 2010 máme aj údaj 21 nezamestnaných. Zrejme 

ich počet sa znížil na koniec roka na 18. Új Szó, roč. 63, 2. marec 2010, č. 50, s. 13. 
14 Výročná správa obce Hrubý Šúr za rok 2013. 
15 https://finstat.sk/00305987/financne_ukazovatele. Citované: 1. apríl 2019. 
16 https://finstat.sk/00305987. Citované: 1. apríl 2019. 
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(978 111 €) narástol v roku 2010 o 161 274 € (1 139 385 €).
17

 Výsledok hospodárenia však 

charakterizoval negatívny trend (2008: 65 449 €, 2009: -3 421 €, 2010: -19 334 €).
18

 

 

 

 

V roku 2009 bol na Ministerstvo dopravy a výstavby SR odovzdaný projekt v sume 

361 406 € s názvom „Revitalizácia verejného priestranstva s multifunkčným využitím v obci 

Hrubý Šúr – II. etapa“.  Bol zameraný na úpravu chodníkov, vjazdov, vydláždenej plochy 

pred obecným úradom, poštou, základnou školou, autobusovou zastávkou a na opravu 

oplotenia pri základnej škole. V rámci tohto projektu bol realizovaný aj parkový mobiliár, 

detské ihrisko, sadové úpravy a verejné osvetlenie v oblasti tzv. Dunafenék. Práce sa začali 

v auguste 2010.
19

 

Obec si kvôli finančným ťažkostiam, ktoré vznikli pri financovaní tejto revitalizácie 

verejného priestranstva zobrala v roku 2010 dlhodobú bankovú pôžičku na desať rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 https://finstat.sk/00305987/suvaha. Citované: 1. apríl 2019. 
18 https://finstat.sk/00305987/vykaz_ziskov_strat. Citované: 1. apríl 2019. 
19 Obecný úrad v Hrubom Šúre, Revitalizácia verejného priestranstva s multifunkčným využitím v obci Hrubý 

Šúr – II. etapa, Sada č. 1; Új Szó, roč. 64, 8. august 2011, č. 183, s. 3. 
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Vývoj bankovej pôžičky obce Hrubý Šúr (2010 – 2017, euro)
20

 

 

 

V  roku 2003 sa začala výstavba rodinných domov na ulici Durayho, ale neriešila sa 

situácia jej odvodnenia a jej vyasfaltovanie. Občania tejto ulice formou petície v tomto roku 

vyjadrili nespokojnosť s aktuálnym stavom. Obec však nedisponovala potrebnými finančnými 

zdrojmi na riešenie tohto problému.
21

 

Slovensko v roku 2010 žilo v znamení dvoch volieb: 12. júna sa uskutočnili 

parlamentné a 27. novembra komunálne voľby. 

Na parlamentných voľbách sa zúčastnilo 18 politických strán:
22

 

 

                                                             
20 https://finstat.sk/00305987/suvaha. Citované: 3. apríl 2019. 
21 Új Szó, roč. 63, 15. jún 2010, č. 136, s. 1. 
22 http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2010/info/koalicie.jsp@lang=sk.htm. Citované: 29. marec 2019. 
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Slovensko 

9.  Komunistická strana Slovenska 

10.  Slovenská národná strana 

11.  Nová demokracia 
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Volebná účasť dosiahla 58,83%.
23

 Voľby vyhrala strana SMER – sociálna demokracia 

s 34,80%, ale jeho líder, Robert Fico nedokázal zostaviť vládu.
24

 Vláda vznikla 8. júla 2010 

z koalície štyroch stredopravých strán (Slovenská demokratická a kresťanská únia – 

Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Most–Híd). 

Predsedníčkou vlády sa stala Iveta Radičová. 

Účasť voličov v okrese Senec bola pomerne vysoká (65,19%).
25

 V okrese zvíťazila 

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (23,82%) pred stranou 

SMER – sociálna demokracia (20,22%). Tradičná Strana Maďarov na Slovensku dosiahla 

v tomto okrese len 4,62%.
26

 

Počas parlamentných volieb v Hrubom Šúre bolo odovzdaných 421 platných hlasov. 

Jednotlivé strany získali nasledovné počty hlasov:
27

 

 

                                                             
23 https://www.bumm.sk/archivum/2010/06/13/43077_a-szlovakiai-parlamenti-valasztasok-hivatalos-

eredmenyei. Citované: 29. marec 2019. 
24 http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2010/graf/graf1sr.jsp@lang=sk.htm. Citované: 29. marec 2019. 
25 Súhrnné výsledky hlasovania podľa obvodov a za SR 

http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2010/menu/indexd.jsp@lang=sk.htm. Citované: 29. marec 2019. 
26 Tamže. 
27 Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa obcí a obvodov 

http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2010/menu/indexd.jsp@lang=sk.htm. Citované: 29. marec 2019. 

12.  Združenie robotníkov Slovenska 

13.  Kresťanskodemokratické hnutie 

14.  Ľudová strana Naše Slovensko 

15.  Slovenská demokratická a kresťanská únia - 

Demokratická strana 

16.  AZEN – Aliancia za Európu národov 

17.  SMER – sociálna demokracia 

18.  Most–Híd 

 Názov strany Počet 

hlasov 

Hlasy v 

%-ách 

1.  Európska demokratická strana 1 0,23 

2.  Únia – Strana pre Slovensko 0 0,00 

3.  Strana rómskej koalície 0 0,00 

4.  Paliho Kapurková, veselá politická strana 0 0,00 

5.  Sloboda a Solidarita 28 6,65 

6.  Strana demokratickej ľavice 2 0,47 
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Víťazom v obci sa stala strana Most–Híd, ktorá získala skoro 2,5-krát viac hlasov ako 

druhá SMK, a získala polovicu všetkých hlasov Šúrčanov, ktorí sa zúčastnili volieb.
28

 

27. novembra 2010 sa uskutočnili voľby do obecných samospráv. Predsedníčkou 

okrskovej volebnej komisie bola Terézia Polláková. Členmi boli Juliana Vankóová, Mgr. art. 

Agáta Katonová, Magdaléna Horváthová a Darina Karkeszová.
29

 V Hrubom Šúre z 582 

registrovaných voličov odovzdalo svoj hlas 264 (45,36%). Počet platných hlasovacích lístkov 

odovzdaných pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva bol 256, pre starostu 220.
30

 Za 

starostu kandidoval Ing. Ladislav Gujber vo farbách koalície SMK–MKP, Most–Híd. 

 

Kandidáti za poslancov obecného zastupiteľstva a počet ich hlasov
31

 

Július Botló 192 

Mgr. Marek Budaj 172 

Dana Vargová 172 

Emília Ajpeková 162 

                                                             
28 Új Szó, roč. 63, 15. jún 2010, č. 136, s. 9. 
29 Registratúra Obecného úradu v Hrubom Šúre, Voľby do samospráv 27. novembra 2010. 
30 Výsledky volieb podľa obcí, miest, mestských častí. http://volby.statistics.sk. Citované: 29. marec 2019. Pozri 

ešte Registratúra Obecného úradu v Hrubom Šúre, Voľby do samospráv 27. novembra 2010, Zápisnica miestnej 

volebnej komisie o výsledku v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce. 
31 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, apríl 2011, č. 1, s. 2. 

7.  Strana maďarskej koalície 89 21,14 

8.  Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 0 0,00 

9.  Komunistická strana Slovenska 0 0,00 

10.  Slovenská národná strana 3 0,71 

11.  Nová demokracia 0 0,00 

12.  Združenie robotníkov Slovenska 1 0,23 

13.  Kresťanskodemokratické hnutie 15 3,56 

14.  Ľudová strana Naše Slovensko 1 0,23 

15.  Slovenská demokratická a kresťanská únia – 

Demokratická strana 

62 14,72 

16.  AZEN – Aliancia za Európu národov 0 0,00 

17.  SMER – sociálna demokracia 10 2,37 

18.  Most–Híd 209 49,64 

 Spolu 421 100,00 
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Csaba Takács 156 

Alžbeta Szalayová 153 

Irena Nagyová 113 

JUDr. Daniela Ďurišová 63 

Patrik Duda 53 

Norbert Horváth 53 

Ing. Martin Šiška 41 

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení Emília Ajpeková (koalícia SMK–

MKP, Most–Híd.), Július Botló (koalícia SMK–MKP, Most–Híd.), Mgr. Marek Budaj 

(koalícia SMK–MKP, Most–Híd.), Irena Nagyová (nezávislá), Alžbeta Szalayová (koalícia 

SMK–MKP, Most–Híd.), Csaba Takács (koalícia SMK–MKP, Most–Híd.), Mgr. Dana 

Vargová (koalícia SMK–MKP, Most–Híd.)  

Prvé verejné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 20. decembra 

2010 v sobášnej miestnosti obecného úradu. Zúčastnili sa na ňom zvolení predstavitelia: 

starosta Ing. Ladislav Gujber a poslanci Emília Ajpeková, Július Botló, Mgr. Marek Budaj, 

Irena Nagyová, Alžbeta Szalayová, Csaba Takács, Mgr. Dana Vargová. Ladislav Gujber 

zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. Potom mu JUDR. Barbora Jasenovcová, 

poslankyňa obecného zastupiteľstva v období 2006 – 2010 odovzdala insígnie obce.
32

 

Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, 20. decembra 2010, bol zvolený za 

zástupcu starostu Július Botló. Do škodovej komisie boli zvolení Ing. Ladislav Gujber 

(predseda), Július Botló (člen) a Mgr. Dana Vargová (člen). Na návrh starostu nevznikli  

žiadne iné komisie.
33

 

18. decembra 2010 sa uskutočnilo referendum s nasledujúcimi otázkami: 

1.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť 

fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované 

Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?“ 

                                                             
32 Zápisnica z 1. verejného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr konaného 
dňa 20. 12. 2010 v sobášnej miestnosti obecného úradu. Dostupné: https://www.hruby-

sur.sk/repository/download/Z%C3%A1pisnica%201.pdf. Citované: 29. marec 2019. Emília Ajpeková, Július 

Botló, Mgr. Marek Budaj, Alžbeta Szalayová a Csaba Takács pôsobili v obecnom zastupiteľstve aj v predošlom 

období 2006 – 2010. 
33 Zápisnica z 1. verejného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr konaného 

dňa 20. 12. 2010 v sobášnej miestnosti obecného úradu. Dostupné: https://www.hruby-

sur.sk/repository/download/Z%C3%A1pisnica%201.pdf. Citované: 29. marec 2019. Zápisnica z 2.zasadnutia 

obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 20.12.2010 v Hrubom Šúri. https://www.hruby-

sur.sk/repository/download/Z%C3%A1pisnica%202.pdf. Citované: 1. apríl 2019 
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2.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila 

možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na 

všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?“ 

3.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila 

počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho 

volebného obdobia?“ 

4.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že 

orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou 

maximálne 40 tisíc eur?“ 

5.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť 

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu 

prostredníctvom internetu?“ 

6.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby 

poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového 

zákona?“ 

 Účasť Šúrčanov na tomto referende bola veľmi nízka. Z 581 oprávnených voličov 

prišlo k urnám len 37,52% (218 osôb). Referendum bolo vyhlásené za neplatné.
34

 

Verejnosť prekvapili správy, že by na Malom Dunaji v blízkosti obce malo byť 

vybudované menšie vodné dielo. Miestni poľovníci proti tomu protestovali. 

 

Verejno-spoločenský a kultúrny život 

V obci pôsobí päť spoločenských organizácií, jedna športová a jedna politická organizácia. 

Základná organizácia Csemadok v Hrubom Šúre bola založená 5. januára 1950,
35

  

organizačne spadá pod Oblastný výbor Csemadok v Senci. 18. apríla 2009 sa táto organizácia 

reorganizovala pod vedením pani predsedníčky Etely Borsovej. Členovia vedenia boli Mária 

Baráthová, Štefan Gaučík, Etela Gujberová, Marta Orosová, Anita Vankóová. V roku 2010 

usporiadala nasledovné podujatia:  

- oslava revolúcie 1848 – 1849 pri pomníku padlých vojakov z prvej a druhej 

svetovej vojny spojená so slávnostným programom žiakov miestnej základnej 

školy s vyučovacím jazykom maďarským, 

                                                             
34 http://volby.statistics.sk/ref/ref2010/sr/tab1_DpObeca81c.html?lang=sk&obvod=104. Citované: 10. apríl 

2019. 
35 http://csemadok.sk. Citované: 1. apríl 2019. 
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- Majáles (22. máj 2010) spolu s Obecným úradom, na ktorom vystúpili žiaci MŠ, 

ZŠVJM a spevokol dôchodcov. Bol bohatý program (hudba: Jozef Nagy ml., 

guľáš, meta), 

- fotografická výstava Barnabása Hamerlika o ceste do Indie,  

- prezentácia knihy historika Štefana Gaučíka s názvom So silou práva,  

- výstava prác mladých talentovaných detí z obce. 

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Hrubom Šúre vznikla v roku 

1964. Jej prvým predsedom bol Tibor Pozsonyi a v roku 1972 disponovala 65 členmi.
36

 V 

súčasnosti je organizačne včlenená pod Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov 

v Galante.
37

 Jej predsedom je Tibor Klúcsik. Od roku 2003 realizuje v obci ovocné výstavy. 

Poskytuje aj školenia pre záhradkárov, začiatočníkov i pokročilých. Na konci roka organizuje 

ples spojený s výročnou schôdzou. 

Poľovnícke združenie v Hrubom Šúre zastrešuje Okresná organizácia Slovenského 

poľovníckeho zväzu v Senci. Jeho revír je včlenený do poľovnej oblasti Hrubý Šúr – Kráľová 

pri Senci – Hrubá Borša.
38

 Poľovníci sa tradične zúčastňujú na organizačných prácach 

obecného dňa. 

Skautský oddiel sv. Imricha č. 11, ktorý založil 16. novembra 1991 pán farár Ladislav 

Paxy, združuje mladých z obcí Hrubý Šúr a Kostolná pri Dunaji. Venujú sa rôznym 

mládežníckym programom a vyvíjajú čulú činnosť (výlety, táborenie, kreatívne hry, 

vyhotovenie vencov na advent, rozvoz betlehemského svetla v obci atď.). 

Od roku 2001 pôsobí v obci Občianske združenie ArTUR – Architektúra pre trvalo 

udržateľný rozvoj, ktoré sa  venuje vzdelávaniu v oblasti udržateľného a ekologického 

bývania.
39

 Na jeseň 2010 sa mu podarilo realizovať unikátnu samonosnú slamenú kupolu, na 

ktorej pracovali pod vedením predsedníčky združenia, Zuzany Kierulfovej architekti zo 14-

tich krajín sveta.
40

 Kupola získala nomináciu na Cenu Dušana Jurkoviča, dostala sa medzi 4 

najlepšie projekty.
 41

 

Základná organizácia Strany maďarskej koalície v Hrubom Šúre od roku 2006 

usporadúva ochutnávku šišiek. Aktívnejšiu činnosť vyvíja len v predvolebných obdobiach. 

Všetky organizácie vyvíjajú pestrú spoločenskú, kultúrnu a osvetovú prácu v obci. 

 

                                                             
36 Új Szó, roč. 25, 23. júl 1972, č. 29, s. 5. 
37 http://www.zvazzahradkarov.sk/?szz=152. Citované: 1. apríl 2019. 
38 https://www.prelovca.sk/polovnicke-organizacie/. Citované: 1. apríl 2019. 
39 https://ozartur.sk/ 
40 Új Szó, roč. 63, 21. september 2010, č. 217, s. 20. 
41 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, december 2012, č. 1, s. 23. 
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Šport 

V roku 2010 dosiahlo futbalové mužstvo dospelých, ktoré hráva v rámci Bratislavského 

futbalového zväzu, historický úspech. Prebojovalo sa z V. do IV ligy. Naši futbalisti mali 

úctyhodnú bilanciu: z 27 zápasov vyhrali 23 a len 4-krát prehrali. Vo svojej lige dali najviac, 

až 87, gólov a dostali najmenej, 31. Zozbierali 69 bodov, o 9 viac ako druhé mužstvo z obce 

Závod. Tajomníkom družstva bol Miroslav Kocian.
42

 

Obec na domácej a na medzinárodnej úrovni úspešne reprezentoval Jozef Benč, ktorý 

je reprezentantom Slovenska v tlaku na lavičke telesne postihnutých športovcov. V októbri 

2009 získal 4. miesto v súťaži Veľká cena mesta Trenčín s výkonom 110 kg. V novembri 

2009 obsadil 7. miesto v Poľsku (Wroclaw – Srebrna Sztanga XXIX.) taktiež s výkonom 110 

kg a v decembri 2009 získal striebro v meste Laughlin (Nevada, USA) na AAU World 

Championship, taktiež výkonom 110 kg.
43

 

Ďalší športovec obce, kulturista Marek Ferenci, dosiahol vo farbách ŠK Viktoria 

v roku 2010 mnoho úspechov: 1. miesto kulturistika muži do 180 cm (2. október 2010, 

Žitnoostrovský pohár), 1. miesto kulturistika muži nováčikovia (23. október 2010, Grand prix 

Banská Bystrica), 3. miesto kulturistika muži do 180 cm (23. október 2010), 5. miesto 

(Banskobystrická Grand prix, Banská Bystrica), 6. miesto kulturistika muži do 180 cm (30. 

október 2010, Aminostar Natural Cup, Mikulov, Česko), 2. miesto kulturistika muži do 75 

kg (12.-13. november 2010, World Championships UIBBN, Sitges – Španielsko).
44

 

 

Školstvo a vzdelávanie 

ZŠS a ZŠVJM a materská škola aj v roku 2010 organizovali akcie pre detí a ich rodičov 

(Mikuláš, vianočný slávnostný program, deň matiek, deň detí). Počet žiakov na základných 

školách sa v obci začal znižovať v roku 1999. Od roku 2007 sa pohybuje pod číslom 20. 

V pozadí tohto negatívneho javu stojí súbor fenoménov (širší výber škôl a pestrejšie 

vyučovacie programy v Senci, zamestnanie rodičov v Senci a Bratislave atď.). 

 

 

 

 

                                                             
42 Új Szó, roč. 63, 15. jún 2010, č. 136, s. 16. 
43 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, december 2009, č. 1, s. 9. 
44 http://www.sank.sk/osobnosti/marek-ferenci/. Citované: 1. apríl 2019. 
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Vývoj počtu žiakov na základných školách v Hrubom Šúre (1996 – 2010)
45

 

 

 

Vývoj počtu žiakov na slovenskej a maďarskej základnej škole v Hrubom Šúre 

(2009 – 2018)
46

 

 

 

Zníženie počtu žiakov v obidvoch základných školách je možné datovať od roku 1999. 

V pozadí tohto javu by mohli byť predovšetkým demografické a potom sociálne príčiny (málo 

                                                             
45 http://datacube.statistics.sk. Citované: 3. apríl 2019. 
46 Štatistika poskytnutá Obecným úradom v Hrubom Šúre (26. august 2019). 
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novorodencov v predošlých rokoch, prípadné odsťahovanie sa z obce do miest, finančná záťaž 

pre mladých pri založení vlastnej existencie, vplyv väčších seneckých škôl). Do istej miery sa 

od roku 2011 konsoliduje stav školopovinných detí, zrejme kvôli prisťahovaniu mladých 

rodín z rôznych kútov Slovenska, ale ani tak nedosiahne posledný najväčší počet, ktorý bol 

v roku 2004 (27 žiakov). Z národnostného hľadiska je určitým zlomovým bodom rok 2012, 

kedy slovenská škola mala viac žiakov ako maďarská. ZŠVJM mala v desaťročnom intervale 

(2009 – 2018) priemerne 9 žiakov, ZŠS ale 11,3. 

 

Náboženstvo a duchovný život 

Celoročné aktivity katolíckych veriacich obohacujú aj komunitný život (hody, sviatok 

všetkých svätých, veľkonočné a vianočné sviatky). Šúrski veriaci putovali 18. až 20. októbra 

2010 do Talianska. Cestou do Ríma sa zastavili v rakúskom Maria Ellend a v talianskom 

Assisi. Vo večnom meste navštívili viaceré pútne miesta a kultúrne pamiatky. Zúčastnili sa na 

svätej omši pred Bazilikou sv. Petra, ktorú celebroval pápež Benedikt XVI.
47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 Mi Újság?, 19. december 2009, č. 29, s. 5 – 6. 



20 
 

2011 

 

ataster obce Hrubý Šúr je 621 ha. Počet obyvateľov sa zvýšil oproti minulého roka 

o 14 osôb, na 756. Počet žien bol 381 a mužov 375. V predproduktívnom veku (0-

14) bolo 133 osôb a v poproduktívnom (65+) 94. Z ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva až 86 % (312 osôb) dochádza za prácou, najmä do Bratislavy. Počet pracujúcich 

v primárnom sektore bolo 11, v sekundárnom 101, v terciárnom 250. Hospodáriacich 

domácností bolo 238. V obci bolo 232 obývaných domov.
48

 

V roku 2011 sa narodilo 9 detí, 6 spoluobčania zomreli. Zaznamenali sa 2 sobáše 

občanov s trvalým bydliskom v obci, aj tie sa však nekonali v obci.
49

 

Na základe zákona č. 263/2008 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľstva v SR 21. mája 

2011.
50

 Vďaka týmto údajom disponujeme detailnými demografickými, ekonomickými, 

sociálnymi, etnickými a inými údajmi vzťahujúcimi sa k obci. 

V roku 2011 v nej žilo 371 ekonomicky aktívnych ľudí. Z toho 208 mužov a 166 žien. 

9 boli na materskej dovolenke, pracujúci dôchodcovia boli 10 (z toho 2 muži a 8 žien), 

nezamestnaných bolo 37 (20 mužov a 17 žien) a 1 osoba uviedla, že je vypomáhajúcim 

členom v rodinnom podniku. Štatistika zachytila 31 osôb na rodičovskej dovolenke (z toho 1 

muža). Nepracujúci dôchodcovia boli 134 (z toho 51 mužov a 83 žien) a v skupine ostatných 

nezávislých boli 6 občania (4 muži a 2 ženy). 

V obci žilo 143 detí do 16 rokov (77 chlapcov a 66 dievčat), študentov stredných škôl 

bolo 34 (16 chlapcov a 18 dievčat), vysokoškolákov 21 (13 chlapcov a 8 dievčat).
51

 

Celkový počet ekonomicky aktívnych osôb bol 374. Zamestnaných osôb bolo 269 

(71,9 % z ekonomicky aktívnych obyvateľov), z toho muži v počte 138 a ženy v počte 131. 

Podnikatelia so zamestnancami boli 10 (2,7 % z ekonomicky aktívnych obyvateľov) a bez 

zamestnancov pôsobilo 57 podnikateľov (15,2 % z ekonomicky aktívnych obyvateľov). 

Vysoký počet predstavoval skupina ostatných, resp. nezistených zamestnancov (37 osôb; 9,9 

% z ekonomicky aktívnych obyvateľov). Medzi mužmi bolo ekonomicky aktívnych 78,4 % 

medzi ženami 62,6 %.
52

 

                                                             
48 Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky. Bratislava  : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014, s. 37. 
49 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, apríl 2011, č. 1, s. 3; Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, december 2012, č. 1, s. 

4. 
50 https://census2011.statistics.sk/files/metodicke-vysvetlivky.pdf. Citované: 21. august 2019. 
51 https://census2011.statistics.sk; TAB. 111 Obyvateľstvo podľa súčasnej ekonomickej aktivity, pohlavia a 

miesta narodenia. Citované: 21. august 2019. 
52 https://census2011.statistics.sk; TAB. 113 Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa postavenia v zamestnaní, 

veku a pohlavia. Citované: 21. august 2019. 
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Osoby v predproduktívnom veku (0-14) sa podieľali na obyvateľstve 17,6 %-om, 

osoby, v produktívnom veku 70 %-om a osoby v poproduktívnom veku 12,4 %-om. Dopady 

vnútornej migrácie mali pozitívne ekonomické ukazovatele, napr. zvýšil sa podiel 

produktívnych osôb oproti roku 2001 o 13,7 %, a oproti roku 1991 až o 15,3 %. 

Celkový priemerný vek obyvateľstva v Hrubom Šúre sa zvýšil za desať rokov z 37,10 

rokov na 37,24 rokov.
53

 Oproti roku 1991 evidujeme zvýšenie priemerného veku v obci 

o 1,24 roka.
54

 

 

Obyvateľstvo obce Hrubý Šúr podľa pohlavia a národnosti v roku 2011
55

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53 Porovnaj: https://census2011.statistics.sk; TAB. 114 Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku; 

http://sodb.infostat.sk/sodb/sk/2001/format.htm; http://sodb.infostat.sk/scitanie/sk/1991/format.htm. Citované: 

21. august 2019. 
54 Porovnaj: http://sodb.infostat.sk/scitanie/sk/1991/format.htm. Citované: 21. august 2019. 
55 https://census2011.statistics.sk; TAB. 115 Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti. Citované: 21. august 

2019. 
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Obyvateľstvo obce Hrubý Šúr podľa pohlavia a materinského jazyka v roku 2011
56

 

 

 

Obyvateľstvo obce Hrubý Šúr podľa pohlavia a náboženského vyznania v roku 2011
57

 

 

V obci žijú skoro v rovnakom pomere muži a ženy (49,6%; 50,4%). Z národnostného 

hľadiska tvoria väčšinu Maďari (60%), nasledujú Slováci (36%), a niektorí neuviedli svoju 

                                                             
56 https://census2011.statistics.sk; TAB. 119 Obyvateľstvo podľa pohlavia a materinského jazyka. Citované: 21. 

august 2019. 
57 https://census2011.statistics.sk; TAB. 118 Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania. Citované: 

21. august 2019. 
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národnosť (4%). Etnická identita obyvateľov v podstate kopíruje ich materinský jazyk. 

Hrubošúrčania sú prevažne katolíci (80%). Menšinu tvoria reformovaní, evanjelici 

a gréckokatolíci. Pomerne vysoký je pomer obyvateľov bez vierovyznania (7%). 

 

Činnosť orgánov miestnej samosprávy 

Obecné financie ukazovali v roku 2011 nasledovné čísla: 

- náklady: 530 499 € 

- výnosy: 367 690 € 

- výsledok hospodárenia: mínus 163 tisíc €.
58

 

Možno, že najdôležitejším rozhodnutím obecného zastupiteľstva v tomto roku bolo 

schválenie dodatku zmluvy o dielo ohľadne „Revitalizácie verejného priestranstva s 

multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr – II. etapa“ a požiadanie o bankový úver. 

Kvôli nezrovnalostiam vo výkresoch dokumentácie boli realizované práce navyše, a to 

v hodnote 66 834,66 € (vrátane 20 % DPH). Tieto práce boli vykonané na základe dohody 

medzi objednávateľom, obcou Hrubý Šúr, a dodávateľom, firmou Novosedlík s. r. o. Obecné 

zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 10/2011, v ktorom súhlasilo s podpísaním dodatku k vyššie 

uvedenej zmluve o dielo. Rozhodlo aj o podpísaní zmluvy o vykonaní sadových úprav v 

hodnote 29 735,76 €.
59

 

Na návrh starostu obecné zastupiteľstvo súhlasilo 6. júna 2011 so žiadosťou o úver od 

UniCredit Bank Slovakia a. s., pobočka Senec v hodnote 30 tisíc € na refinancovanie 

spomínaného revitalizačného projektu. Na tomto zasadnutí sa rozhodlo aj o predaji akcií 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti mestu Skalica, ktoré obec vlastnila v počte 7067. Obec 

– po dobrozdaní Bratislavskej vodárenskej spoločnosti – získala z predaja 13 285,96 €.
60

 

3. septembra 2011 bolo slávnostne odovzdané do užívania dielo „Revitalizácia 

verejného priestranstva s multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr – II. etapa“. Podujatie sa 

spojilo s oslavou Dňa obce. 

Obec podala v  roku 2011 projekt na zateplenie budovy ZŠS, ZŠVJM a MŠÓ 

a materskej školy v hodnote 234 069,13 € z Environmentálneho fondu, pričom 

                                                             
58 https://www.finstat.sk/00305987. Citované: 21. august 2019. 
59 Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 7. februára 2011 v Hrubom Šúri. 
60 Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 6. júna 2011 v Hrubom Šúri; 

Bratislavská vodárenská spoločnosť. Ročná správa 2011, s. 45, 90. 
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spolufinancovanie predstavuje 5 %.
61

 Obecné zastupiteľstvo jednoznačne odmietlo stavbu 

malej vodnej elektrárne na Malom Dunaji.
62

 

Rok 2011 znamená zásadnú zmenu vo vlastníctve jednej z najvýznamnejších kultúrno-

historických pamiatok obce. Aj tak malý vlastný majetok obce sa zmenšil predaním budovy 

starej ľudovej školy postavenej v roku 1907.
63

 Koncom roka 2011 obec – vraj z dôvodu 

nedostačujúcich finančných možností na rekonštrukciu – predala túto budovu občianskemu 

združeniu ArtTUR, ktoré ju plánovalo využiť na školiace účely. Budova s parcelou sa predala 

za 30 tisíc €. 

V roku 2011 sa prihlásilo do materskej škôlky veľa detí. Obec na túto situáciu musela 

reagovať. Bolo potrebné realizovať menšie opravy a prestavby na budove škôlky, pri ktorej 

pomáhali aj rodičia detí (vymaľovanie miestností, obnovenie, sociálnych zariadení, oprava 

balkónov atď.).
64

 

Obec získala dotáciu od Bratislavského samosprávneho kraja na opravu vodovodu, 

kanalizácie a kúrenia školy vo výške 3500 €. 

Na návrh poslankyne Alžbety Szalayovej boli schválené príspevky pre jubilujúcich 

seniorov, ktorí dosiahli 60 rokov svojho života.
65

 Obec usporiadala oslavy 1. mája 2011 

pri príležitosti Dňa matiek, Dňa dôchodcov (20. októbra 2011, pozvaných bolo 134 osôb), 

Mikuláša (8. 12. 2011). Posledná menovaná oslava bola spojená s vianočným trhom. Školy 

zabezpečili kultúrny program, varila sa kapustnica a jelení guláš. Prišla aj dychovka z Jelky.
66

 

 

Ekonomický život 

 

Zamestnávateľské a podnikateľské subjekty v Hrubom Šúre
67

 

Názov subjektu Profilácia Počet zamestnancov 

EL-TRAS, spol. s r.o. montáž, údržba a opravy 

elektrických zariadení 

12 

NATUR art, spol. s r.o. cestovná kancelária 8 

SEKOSTAV, spol. s r.o. 

 

ťažba piesku a štrkopieskov, 

stavebná činnosť 

7 

                                                             
61 Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 17. októbra 2011 v Hrubom Šúri. 
62 Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 4. apríla 2011 v Hrubom Šúri. 
63 K založeniu ľudovej školy pozri Gaučík, Štefan: Múltunk értékei. A régi hegysúri iskola. In: Šúrsky spravodaj 

– Súri Hiradó, december 2009, č. 1, s. 7. 
64 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, december 2012, č. 1, s. 1. 
65 Zápisnica z 10.zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 28. novembra 2011 v Hrubom 

Šúri. 
66 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, december 2012, č. 1, s. 1, 6. 
67 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrubý Šúr obdobie 2007 – 2013. [Hrubý Šúr] 2006, s. 17. 
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Obecný úrad verejná správa 5 

Základná škola slovenská školstvo 2 

Základná škola s vyučovacím 

jazykom maďarským 

školstvo 4 

Materská škola školstvo 5 

Slovenská pošta, a. s. pošty a telekomunikácie 1 

COOP Jednota Galanta maloobchod s potravinami 

 

2 

Vladimír Vitek pohostinské služby 2 

Renáta Horváthová maloobchod s rozličným 

tovarom 

1 

František Katona - Ponopan výroba pleteného a 

textilného tovaru 

1 

Július Kiss kladenie podlahovín 1 

Silvia Katonová kozmetické služby 0 

Mária Klúčiková pohostinské služby 0 

Norbert Farkaš - 

NORDMAN 

stavebné práce, nábytkárstvo 0 

 

Verejno-spoločenský a kultúrny život 

Slávnostné odovzdanie zrevitalizovaného verejného priestranstva bolo dňa 3. septembra 2011 

spojené s oslavou Dňa obce. Na podujatí sa zúčastnil župan Bratislavského samosprávneho 

kraja (BSK), Pavol Frešo, poslanec NR SR Ľubomír Petrák, podžupanka BSK Gabriela 

Németh, poslanci BSK Olívia Falanga Wurster, Zuzana Schwartzová, István Pomichal, 

starostovia z okolitých obcí Alojz Koiš (Kráľová pri Senci), Ján Filkász (Kostolná pri 

Dunaji), Zoltán Metzner (Reca), Ľudovít Dubáň (Jánovce), okresný predseda SMK Rezső 

Duray, predseda republikového výboru SMK Gyula Bárdos, projektant Štefan Kamenár, za 

dodávateľa Juraj Ölvecký, stavebný dozor Marko Martinkovič a ďalší hostia. Vystúpili 

škôlkari a školáci obce, tanečná skupina Mini Tini zo Zlatých Klasov, spevák László Bognár 

z Veľkého Bielu, dychovka a skupina orientačných tancov z Jelky. Tanečný program 

zabezpečila skupina EMP Trio Music Band z Kostolnej pri Dunaji. Vyvrcholením programu 

bola zábavná šou Gizely Oňovej.
68

 

Aktívnu, resp. menej aktívnu činnosť vyvíjali v roku 2011 v obci spoločenské 

organizácie. 

                                                             
68 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, apríl 2011, č. 1, s. 1. 
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Csemadok usporiadal 5. marca 2011 výročnú členskú schôdzu, ktorá bola obohatená 

kultúrnym programom detí zo základnej školy s maďarským vyučovacím jazykom. Potom 

nasledovala prednáška Barnabása Hamerlika o jeho ceste na Kubu s názvom Polstoročie 

s Fidelom. 13. marca 2011 sa kládli pamätné vence pri príležitosti maďarskej revolúcie v roku 

1848 – 1849. Podujatie pokračovalo v budove základnej školy, kde vystúpili žiaci maďarskej 

základnej školy so slávnostným programom, bol premietaný dokumentačno-historický film 

s názvom Najsmelšie mesto a v organizovaní Móniky Gujberovej prebiehalo premietanie 

rozprávok pre deti. 10. apríla 2011 prednášal numizmatik SNM – Historického múzea 

v Bratislave, rodák z našej obce, Mgr. Marek Budaj PhD. o košickom zlatom poklade, pričom 

prezentoval aj svoju novú knihu. Na pozvanie Csemadoku 29. apríla 2011 navštívil Hrubý Šúr 

hovorca Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku, riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín, 

Károly Tóth. Prednášal o  výzvach sčítania ľudu pre národnostné menšiny.
69

 27. augusta 2011 

Csemadok organizoval výlet do Viedne a členovia sa zúčastnili aj na svätej omše na počesť 

kráľa Sv. Štefana.
70

 Táto organizácia 10. decembra 2011 usporiadala s finančnou pomocou 

BSK vianočný koncert skupiny Arcok v miestnom kostole za účasti hrubošúrskych žiakov.
71

 

Miestna organizácia SMK usporiadala tradičnú ochutnávku šišiek 6. februára 2011, na 

ktorej vystúpili žiaci miestnej maďarskej školy s kultúrnym programom. Jej členovia sa 12. 

januára 2011 zúčastnili na divadelnom predstavení v Senci.
72

 

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Hrubom Šúre spolu 

s Obecným úradom v Hrubom Šúre usporiadala 1. a 2. októbra 2011 vo dvore bufetu Mičurin 

v poradí už piaty ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov. Na výstave prezentovali aj kresby 

detí so záhradníckou tematikou. Boli na nej vystavené plody dopestované 34 obyvateľmi obce 

a 13 osobami z okolia. Prvé miesto v kategórii ovocie získal Karol Schubert, v kategórii 

zelenina Ladislav Kása.
73

 

Miestni hasiči usporiadali 1. ročník súťaže Zelený život cup 28. mája 2011 na 

futbalovom ihrisku. 

Ing. arch. Zuzana Kierulfová predstavila činnosť združenia ArTUR 8. decembra 2011 

a oboznámila záujemcov s plánmi prestavby budovy starej ľudovej školy. 

 

 

                                                             
69 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, apríl 2011, č. 1, s. 11. 
70 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, december 2012, č. 1, s. 7. 
71 Új Szó, roč. 64, 7. december 2011, č. 282, s. 11. 
72 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, apríl 2011, č. 1, s. 10. 
73 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, apríl 2011, č. 1, s. 8. 
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Šport 

Futbalové mužstvo TJ Hrubý Šúr v IV. lige seniorov Bratislava A-skupina, v sezóne 

2011/2012 zo 14-tich mužstiev končilo na 5. mieste. Z 26 zápasov vyhralo 12, s remízou 

skončilo 5-krát a mužstvo zaznamenalo 9 prehier. Počet daných gólov bol 64 a inkasovaných 

52.
74

 

Marek Ferenci sa aj v roku 2011 zúčastnil na viacerých renomovaných domácich 

a medzinárodných súťažiach v naturálnej kulturistike. V máji vyhral súťaž Veľkej ceny 

Valónska v Belgicku. Na Medzinárodných majstrovstvách Českej republiky sa umiestnil na 5. 

mieste. Na majstrovstvách Slovenska vo Veľkom Grobe sa stal druhým vicemajstrom 

Slovenska v kategórii do 180 cm. Zúčastnil sa na pretekoch World Cup INBA v Taliansku, 

kde obsadil 5. miesto. V októbri bol na pretekoch Grand Prix Senec, kde sa umiestnil na 3. 

mieste a v Karlových Varoch zase v súťaži Aminostar Natural Cup obsadil 6. miesto. 

V Spojených štátoch amerických sa zúčastnil v pretekoch Natural Olympia. Ferenci s českou 

reprezentantkou Petrou Kadlecovou získal v kategórii Fitnes páry zlatú medailu.
75

 

 

Školstvo a vzdelávanie 

ZŠS, ZŠVJM a MŠÓ sa aktívne zapojili do kultúrneho života obec. V materskej škôlke 

spomínali na ľudové fašiangové zvyky. Žiaci škôlky a škôl sa predstavili na obecných 

podujatiach (Deň matiek, Mikuláš) a na spoločenských akciách obce literárnymi a hudobnými 

vystúpeniami. 

25. januára 2011 sa uskutočnil zápis detí do ročníka 2012/2013 na oboch základných 

školách. 4 žiaci sa prihlásili do slovenskej školy a 8 do maďarskej školy.
76

 V materskej škole 

usporiadali vo februári 2011 tradičné fašiangové slávnosti.
77

 Základnú školu s vyučovacím 

jazykom maďarským prezentovala Karina Bariczová z 3. ročníka v okresnom kole literárnej 

súťaže Dni Mihálya Tompu, ktorá sa uskutočnila 7. marca 2011.
78

 

 

Náboženstvo a duchovný život 

Tradičné hrubošúrske hody sa uskutočnili 19. júna 2011. Kaplnka dostala nový píšťalový 

organ v hodnote 17 tisíc €, ktorý bol 25. septembra 2011 slávnostne vysvätený. Organ 

                                                             
74 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, december 2012, č. 1, s. 23. 
75 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, december 2012, č. 1, s. 5. 
76 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, december 2012, č. 1, s. 12, 18. 
77 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, apríl 2011, č. 1, s. 7. 
78 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, apríl 2011, č. 1, s. 4. 
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zhotovil RNDr. Rudolf Hamerlik, CSc., z Kostolnej pri Dunaji.
79

 O päť dní sa konala procesia 

Božieho tela, ale kvôli výdatnému daždi bola skrátená. Katolícki veriaci z obce a okolia sa 

zúčastnili na púti do Svätej zeme 8. až 15. novembra 2011. Navštívili lokality ako Betlehem, 

hora Sinaj a bazilika Agónie.
80

 Adventné vence robili skauti spolu s ostatnými deťmi 3. 

decembra 2011 v spoločenskej miestnosti pri futbalovom ihrisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79 Mi Újság, júl 2012, č. 34, s. 14. 
80 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, december 2012, č. 1, s. 19. 



29 
 

2012 

 

 tomto roku sa narodilo 10 detí. Uzavrelo sa 9 manželstiev, z toho len jedno v obci. 

Žiaľ 7 našich starších spoluobčanov nás navždy opustilo.
81

 

 

Činnosť orgánov miestnej samosprávy 

Možno najcharakteristickejšou črtou obecných rozpočtov sú príjmové zložky, aj v prípade 

Hrubého Šúru. Najväčšiu časť príjmov v rozpočte obce na rok 2012 predstavovali kapitálové 

a daňové príjmy (51 % a 34 %). Medzi výdavkami je možné identifikovať ako najdôležitejšie 

a najväčšie kapitálové (56 %), financie na vzdelávanie, t. j. školské zariadenia (19 %) 

a administratívne výdavky obce (10 %).
82

 

Vo februári 2012 sa obec sa stala členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Región Senec.
83

 

Ďalej pokračovali adaptačné práce na budove materskej školy, resp. prebiehala jej 

prestavba. Vymurovali sa priečky z tehál, osadili sa plastové dvere a okná.  

Obec bola nútená reagovať na novú situáciu, kedy sa do škôlky prihlásilo 18 nových 

detí. Spolu tak malo o navštevovanie škôlky záujem 36 detí, pričom maximálny možný počet 

detí v triede bol 22. Z tohto dôvodu sa otvorila nová trieda v starej budove materskej škôlky a 

bolo potrebné prijať dve nové učiteľky. Financie na rozšírenie kapacity škôlky sa zabezpečili 

z príjmu z predaja bývalej ľudovej školy. Obecné zastupiteľstvo prijalo o otvorení druhej 

triedy v materskej škole a o prijatí dvoch nových učiteliek uznesenie č. 40/2012.
84

 

Plán (pre nás neznámych investorov) malej vodnej elektrárne na Malom Dunaji na 

hranici katastra obce vyvolal verejnú diskusiu. Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre na 

základe uznesenia č. 45/2012 nesúhlasilo s výstavbou elektrárne a to napriek tomu, že pán 

Ing. Ľubomír Petrák, starosta obce Hurbanova Ves vysvetlil poslancom a obyvateľom obce 

výhody vodnej elektrárne.
85

 

V tomto roku  sa dotiahli administratívne úkony okolo predaja budovy starej ľudovej 

školy a prenájmu pozemku za ňou. 

Občianske združenie ArTUR požiadalo Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre o 

povolenie prenájmu tohto pozemku - záhrady za starou ľudovou školou - č. parciel 168/2 a 

                                                             
81 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, december 2012, č. 1, s. 4. 
82 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, december 2012, č. 1, s. 3. 
83 Zápisnica z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 6. februára 2012 v Hrubom Šúri. 
84 Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 2. apríla 2012 v Hrubom Šúri. 
85 Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 2. apríla 2012 v Hrubom Šúri. 
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168/11, za účelom pestovania zeleniny a zriadenia ukážky permakultúrnej záhrady. Poslanci 

prijali uznesenie č. 47/2012, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prenájmom 

pozemkov parc. č. 168/2 a 168/11 za ročné nájomné 500 €. Starosta bol poverený 

vypracovaním a podpísaním nájomnej zmluvy.
86

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo aj 

podmienky predaja starej ľudovej školy na základe nového geometrického plánu. Bolo prijaté 

uznesenie č. 51/2012. Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre súhlasilo s predajom pozemkov 

a zameranej stavby, t. j budovy bývalej ľudovej školy za cenu 30 tisíc €.
87

 

Predčasné parlamentné voľby sa konali 10. marca 2012, zúčastnilo sa na nich 26 

politických subjektov. Celoslovenská volebná účasť bola 59,11%. Do parlamentu sa dostalo 

šesť strán (SMER – SD, KDH, OľaNO, Most – Híd, SDKÚ – DS, SaS). Voľby vyhral SMER 

– SD s 43,68 %-mi, pričom získala 1 134 280 hlasov, následne zostavil vládu. V obci Hrubý 

Šúr bolo 605 zapísaných voličov. Počet odovzdaných obálok bol 396, ako aj platných hlasov. 

Volebná účasť bola pomerne vysoká, dosiahla 66,45 %. V obci taktiež ako v roku 2010, pri 

rekordnej účasti 72,10 %, zvíťazila strana Most – Híd, ako druhá sa umiestnila SMK – MKP. 

V roku 2012 ale prvá strana získala o 33 hlasov menej, kým druhá o 11 hlasov.
88

 

 

                                                             
86 Zápisnica z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 16. apríla 2012 v Hrubom Šúri. 
87 Zápisnica z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 11. júna 2012 v Hrubom Šúri; 

Zápisnica z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 15. októbra 2012 v Hrubom Šúri. 
88 https://www.vysledkyvolieb.sk/parlamentne-volby/2012/vysledky. Citované: 27. august 2019. 
89 Ostaných 12 strán nedostalo ani jeden hlas. 

 Strany podľa zisku hlasov
89

 Počet 

hlasov 

Hlasy v 

%-ách 

1.  Most – Híd 176 44,44 

2.  SMK – MKP 78 19,69 

3.  OĽaNO 35 8,83 

4.  SaS 26 6,56 

5.  SMER – SD 25 6,31 

6.  KDH 19 4,79 

7.  SDKÚ – DS 15 3,78 

8.  Zmena zdola DÚ 5 1,26 

9.  99% 4 1,01 

10.  KSS 2 050 
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Obecná zábava, na ktorej zúčastnilo veľa obyvateľov, sa uskutočnila 8. septembra 

2012. Obec usporiadala 20. októbra 2012 aj Deň dôchodcov. Zúčastnilo sa ho cca 80 

dôchodcov. Oslávencov uvítali deti zo základných škôl s krátkym kultúrnym programom. 

Obecný úrad pripravil občerstvenie a kotlíkový guláš.
90

 

17. apríla 2012 poskytol Obecný úrad v Hrubom Šúre finančný príspevok v sume 400 

€ na opravu farského kostola v Kostolnej pri Dunaji.
91

 

1. decembra 2012 vo veku 72 rokov zomrela Magdaléna Pozsonyi, ktorá dlhé roky 

viedla Miestnu ľudovú knižnicu. Od januára 2013 nastúpila na jej miesto Etela Borsová. 

 

Verejno-spoločenský a kultúrny život 

12. januára 2012 občianske združenie Emmaus z Jelky zorganizovalo ekumenické stretnutie. 

Miestna organizácia SMK usporiadala 5. februára 2012 ochutnávku šišiek. Na akcii sa 

predstavili aj kandidáti do parlamentu za stranu v okrese Senec. 

Csemadok mal výročnú schôdzu 25. februára 2012, na ktorej prednášal o svojich 

zážitkoch z cesty po Svätej zemi pán starosta Ladislav Gujber. Csemadok 17. marca 2012 

oslávil aj výročie maďarskej revolúcie 1848 – 1849, a to pri pomníku padlých vojakov z prvej 

a druhej svetovej vojny. V rámci kultúrneho programu vystúpili miestni skauti.
92

 Na pozvanie 

Csemadoku prišiel do obce 20. mája 2012 historik Árpád Popély prednášať o postavení 

Maďarov v Československu v rokoch 1945 – 1948. 

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Hrubom Šúre spolu 

s Obecným úradom v Hrubom Šúre organizovala 6. ročník regionálnej výstavy ovocia, 

zeleniny a kvetov v priestoroch bufetu Mičurin 29. a 30. septembra 2012. Záhradkári 

pripravili v zimných mesiacoch 2012 – 2013 aj školenie pre záhradkárov začiatočníkov 

a pokročilých. Prednášky boli zamerané na kvalitné metódy pestovanie ovocia a zeleniny, ako 

aj na drobnochov hydiny. 

                                                             
90 Zápisnica z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 3. decembra 2012 v Hrubom 

Šúri. 
91 Mi Újság, júl 2012, č. 34, s. 14. 
92 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, december 2012, č. 1, s. 8 – 9. 

11.  SNS 1 0,25 

12.  ĽSNS 1 0,25 

13.  Obyčajní ľudia 1 0,25 

14.  SOSKA 1 025 
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Obecné hody sa uskutočnili 3. júna, Deň obce 8. septembra a Mikuláš s vianočným 

trhom 7. decembra 2012. Na tomto podujatí sa zúčastnili v hojnom počte nielen obyvatelia 

obce, ale aj hostia z okolitých dedín a vzdialenejších lokalít. 

 

Šport 

Rebeka Martinkovičová, členka družstva AWK Senec, dosiahla cenné uznanie v zahraničí. Na 

majstrovstvách sveta v Gdaňsku 6. júna 2012 získala zlatú medailu v kategórii ľavej ruky do 

70 kg. Jej športový výkon bol uznaný aj na vyššej úrovni. 19. júna 2012 prevzala od primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Milana Ftáčnika, ocenenie za úspešnú 

reprezentáciu. Zúčastnila sa na Armwrestling – Majstrovstvách sveta v Brazílii, kde obsadila 

2. a 4. miesto.93 

Hasičský tím Zelený život usporiadal v športovom areáli obce 2. ročník hasičskej 

súťaže Zelený Team Cup v požiarnom útoku 9. júna 2012. Súťaž bola zaradená do seriálu 

západoslovenskej hasičskej ligy.
94

 

 

Náboženstvo a duchovný život 

Procesia k sviatku Kristovho tela a krvi – v poradí piata – sa uskutočnila v obci 7. júna 

2012.
95

 Veriaci z Hrubého Šúru, Kostolnej pri Dunaji a Hrubej Borše sa zúčastnili na výlete 

do Poľska 6. mája 2012, počas ktorého navštívili Wadowice (rodisko Jána Pavla II.), 

Osvienčim a Krakov.
96

 17. až 23. júna 2012 sa katolícki veriaci z Hrubého Šúru, Kostolnej pri 

Dunaji, Hrubej Borše a iných farností zúčastnili púte do Medžugoria.
97

 31. októbra 2012 sa na 

miestnom cintoríne konala spomienka na zosnulých. Hrubošúrčania boli 17. novembra 2012  

v Trnave na novéne v kostole Svätého Mikuláša.98 

 

Školstvo a vzdelávanie 

V školskom roku 2012/2013 navštevovalo základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským 

12 žiakov (6 dievčat a 6 chlapcov). Do základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 

chodilo 8 detí (2 dievčatá a 6 chlapcov). 

 

 

                                                             
93 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, december 2012, č. 1, s. 3. 
94 Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 2. apríla 2012 v Hrubom Šúri. 
95 Mi Újság, roč. 8, júl 2012, č. 34, s. 7. 
96 Mi Újság, roč. 8, júl 2012, č. 34, s. 16. 
97 Mi Újság, roč. 8, júl 2012, č. 34, s. 15. 
98 Šúrsky spravodaj – Súri Hiradó, december 2012, č. 1, s. 22. 
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2013 

 

Činnosť orgánov miestnej samosprávy 

ozpočet obce na rok 2013 bol schválený ako „nevyrovnaný“ na základe uznesenia 

č. 68/2013 zo dňa 4. februára 2013. Bežné príjmy boli 265 800 € a výdavky 

252 360 €. Kapitálové príjmy boli 239 365 € a kapitálové výdavky 248 269 €.
99

 

Základné údaje o hospodárení obce v roku 2013 boli nasledovné: 

- náklady: 346 481,14 € 

- výnosy (oproti predošlého roku klesli o 5277 €) na 319 329 €.  

- výsledok hospodárenia bol negatívny, ukazoval sa deficit v hodnote 27 152,14 € 

(druhý najvyšší v období 2009 – 2017).  

Finančná zadlženosť obce sa oproti minulého roku mierne znížila na 44,3 %, ale stále je to 

viac ako v  roku 2010 (35,1 %). Obec platila bankový úver v hodnote 31 483 €.
100

 

Služby rôzneho druhu poskytovali nasledovné podnikateľské subjekty: COOP Jednota 

Galanta, Pohostinstvo u Vladuša, Mičurin, SG Pizzeria, Kaderníctvo Hegyiová, Kaderníctvo 

Nagyová, Autoopraváreň Sklenka, Autoopraváreň Karácsony, El-Tras s. r. o., Kama 

stavebniny, Horváth stavebniny, Y End autodoprava, Ponopan, Slovenská pošta, Piesok-SK, 

Createrra s. r. o.  

V zriaďovateľskej pôsobnosti obce boli ZŠS, ZŠVJM, MŠÓ, školská jedáleň pri MŠ 

a školský klub detí.
101

 

Obecné zastupiteľstvo zrušilo školskú knižnicu, lebo nebola efektívne využívaná.
102

 

Súhlasilo aj s vyhotovením dvoch závor a ich umiestnením na ceste k štrkovej jame, aby na to 

miesto  obyvatelia ilegálne nevyvážali svoj odpad.
103

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov na Slovensku (predseda, poslanci) sa 

uskutočnili v dvoch kolách, 9. novembra a 27. novembra 2013. 

V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) sa uchádzali o post predsedu 12 

kandidáti. Z nich postúpili do druhého kola dvaja, Pavol Frešo (s podporou SDKÚ-DS, KDH, 

MOST-HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ) a Monika Flašíková-Beňová (SMER-SD). Pavol 

                                                             
99 Výročná správa obce Hrubý Šúr za rok 2013. 
100 https://www.finstat.sk/00305987. Citované: 7. september 2019. 
101 Výročná správa obce Hrubý Šúr za rok 2013. 
102 Zápisnica z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 8. apríla 2013 v Hrubom Šúri. 
103 Zápisnica z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 2. júna 2013 v Hrubom Šúri. 
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Frešo získal 57 777 a Monika Flašíková-Beňová 28 781.
104

 V druhom kole bol zvolený za 

predsedu BSK Pavol Frešo, ktorý získal v kraji 74 132 hlasov.
105

 

V Hrubom Šúre bolo v prvom kole 639 zapísaných voličov a počet vydaných, 

aj odovzdaných obálok bol 243. Počet platných hlasov voliacich predsedu bol 235 a počet 

platných hlasov voliacich poslancov bol 231. Účasť na týchto voľbách bola v obci tradične 

nízka – iba 38,03%. V obci prvé kolo vyhral Pavol Frešo so ziskom 190 hlasov, druhá 

skončila Monika Flašíková-Beňová s 20-mi hlasmi. Ostatní kandidáti získali malý počet 

hlasov (Daniel Krajcer 15, Anton Čulen 3, Zdenka Beňová, Gabriel Karácsony a Rastislav 

Blaško po 2,  Oskar Dobrovodský 1).
106

 Druhé kolo prinieslo ešte nižšiu účasť (29 %), volilo 

len 185 osôb. Jednoznačne vyhral Pavol Frešo (174 hlasov) pred Monikou Flašíkovou-

Beňovou (11).
107

 

Starosta obce Hrubý Šúr, Ing. Ladislav Gujber, bol zvolený za poslanca BSK vo 

volebnom obvode č. 16 (s podporou SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, 

SZ). Získal dohromady 1366 hlasov, v samotnej obci 191 hlasov.
108

 

 

Verejno-spoločenský a kultúrny život 

Základná organizácia SMK organizovala ochutnávku šišiek 20. januára 2013, na ktorej 

vystúpili žiaci základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. 

Csemadok zorganizoval 7. apríla 2013 prednášku historika Attilu Simona o príčinách 

a dôsledkoch viedenskej arbitráže.
109

 V júni sa uskutočnila prednáška Silvii Kevezsdovej 

o misiách v Keni. 

Obecné hody sa uskutočnili 26. mája 2013. Popoludní po svätej omši čakali dospelých 

a malých rôzne atrakcie a futbalový zápas. 

Dňa 22. júna 2013 sa konal už tretí ročník hasičskej súťaže Zelený život cup na 

futbalovom ihrisku. Zúčastnilo sa ho 32 mužstiev. 

                                                             
104 Uverejnenie výsledkov volieb zastupiteľstva a volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. 

http://www.region-bsk.sk/clanok/volby-do-vuc-2013-817613.aspx. Citované: 7. september 2019. 
105 Uverejnenie výsledkov volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. http://www.region-
bsk.sk/clanok/volby-do-vuc-2013-817613.aspx. Citované: 7. september 2019. 
106 https://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/497-hruby-sur/volby-do-vuc-zupne-volby/2013/vysledky/1-

kolo. Citované: 7. september 2019. 
107 https://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/497-hruby-sur/volby-do-vuc-zupne-volby/2013/vysledky/2-

kolo. Citované: 7. september 2019. 
108 Zápisnica volebnej komisie Bratislavského samosprávneho kraja a výsledku volieb do orgánov 

samosprávneho kraja konaných 9. novembra 2013. http://www.region-bsk.sk/clanok/volby-do-vuc-2013-

817613.aspx. Citované: 7. september 2013. 
109 Új Szó, roč. 66, 6. apríl 2013, č. 80, s. 4. 
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Klub dôchodcov, pod vedením pani Alžbety Szalayovej, navštívil 29. augusta 2013 

kúpalisko v maďarskom Sárváre.
110

 

Obecný deň sa slávil 31. augusta 2013, navštívili ho nielen hrubošúrčania, ale aj 

návštevníci z okolitých obcí. 

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Hrubom Šúre spolu 

s Obecným úradom v Hrubom Šúre usporiadala 28. a 29. septembra 2013 vo dvore bufetu 

Mičurin siedmy ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov. Na výstave sa prezentovali aj 

kresby detí so záhradníckou tematikou. 

Základné školy v obci usporiadali 11. októbra 2013 tradičnú tekvicovú oslavu a 19. 

októbra 2013 sa oslavoval Deň dôchodcov. Dôchodcov na ňom privítala pani Marta Šátorová 

a pán Rezső Duray, nasledoval kultúrny program žiakov slovenskej a maďarskej základnej 

školy a pozdravenie jubilantov. 

12. decembra 2013 navštívil deti Mikuláš. Miestne školy ho privítali kultúrnym 

programom. 

 

Šport 

Mladá, len 18-ročná, Rebeka Martinkovičová dosiahla v roku 2013 veľké úspechy. Stala sa 

juniorskou majsterkou sveta v pretláčaní rukou. Na Majstrovstvách sveta  v poľskom Gdyni 

získala zlato za ľavačku a striebro za pravačku. Na Majstrovstvách Európy v Litve sa jej 

podarilo získať za pretláčanie ľavou rukou zlato a za pretláčanie pravou rukou bronzovú 

medailu..
111

 

 

Náboženstvo a duchovný život 

Veľký deň slávili hrubošúrski katolíci 10. februára 2013, kedy bol požehnaný nový 

svätostánok a obnovené presbytérium kaplnky Najsvätejšej stolice. Svätostánok vyhotovil 

Mgr. František Moško, farár v Kútoch, ktorý bol prítomný na svätej omši.
112

  

12. augusta sa realizoval už tretí ročník farského splavu na Malom Dunaji, na trase 

Vlky – Jelka.
113

 Veriaci aj z Hrubého Šúru sa zúčastnili 29. septembra 2013 na púte do Poľska 

(Wadovice, Zebrzydowska Kalwaria, Krakov, Czestochova-Jasná Gora).
114

  

                                                             
110 Mi Újság, roč. 9, 2013, č. 69, s. 19. 
111 https://eva.pluska.sk/lifestyle/partnera-nemam-cas. Citované: 12. november 2019. 
112 Mi Újság, roč. 9, 2013, č. 40, s. 10. 
113 Mi Újság, roč. 9, 2013, č. 69, s. 20. 
114 Mi Újság, roč. 9, 2013, č. 40, s. 25 – 26. 
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V októbri farnosť navštívil najvyšší cirkevný hodnostár bratislavskej arcidiecézy, 

arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý pokrstil päť detí.
115

 Adventné vence, ktoré boli 

požehnané v kostole, už tradične nachystali miestni skauti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
115 Mi Újság, roč. 9, 2013, č. 69, s. 1. 
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2014 

 

ýsledok hospodárenia za rok 2014 bol prerokovaný a schválený na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva 1. júna 2015. Príjmy činili 318 185 € a výdavky 304 774 

€. Celková zadlženosť obce mierne klesla - na 42 %.
116

 

Tento rok bol „mimoriadne“ volebný. 15. marca 2014 boli prezidentské voľby. 

Predsedom volebnej komisie bol Ivan Hanko, podpredsedníčkou Mgr. art. Agáta Katonová. 

Členovia: Darina Karkeszová, Mgr. Ivana Ichnatoliová a Jozef Kiss. Počet zapísaných voličov 

bol 630. Počet vydaných a odovzdaných obálok bol 362. Počet platných hlasov 361. V prvom 

kole zaznamenaná volebná účasť (57,46 %) bola najvyššia od roku 1999 (vtedy prišlo 

k urnám 88,65 % obyvateľov). Zo 14-tych kandidátov vyhral Gyula Bárdos so ziskom 142 

hlasov (39,33 %) pred Andrejom Kiskom (100 hlasov, 27,70 %).
117

 

 

Kandidáti na prezidenta v prvom kole (počet hlasov a percentuálne rozloženie) 

Gyula Bárdos 142 39,33 

Andrej Kiska 100 27,70 

Radoslav Procházka 46 12,74 

Milan Kňažko 43 11,91 

Pavol Hrušovský 12 3,32 

Robert Fico 10 2,77 

Helena Mezenská 6 1,66 

Ján Čarnogurský 1 0,27 

Ján Jurišta 1 0,27 

Stanislav Martinčko 0 0,00 

Viliam Fischer 0 0,00 

Jozef Behýl 0 0,00 

Jozef Šimko 0 0,00 

Milan Melník 0 0,00 

 

Do druhého kola sa dostali Andrej Kiska a Robert Fico. V obci Hrubý Šúr, pri účasti 

422 obyvateľov (65,53 %) jednoznačne zvíťazil Andrej Kiska s 395 hlasmi. Robert Fico 

získal 23 hlasov.
118

 

24. mája 2014 sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. Pani Mgr. art. Agáta 

Katonová
 
sa stala predsedníčkou volebnej komisie. Členmi boli Mgr. Monika Gujberová, 

                                                             
116 Pozri https://www.finstat.sk/00305987/financne_ukazovatele. https://hruby-

sur.sk/repository/download/Vysledok-hospodarenia-2014-1-%283%29.pdf. Citované: 22. október 2019. 
117 Voľby prezidenta SR II. kolo 29.3.2014. Materiál na Obecnom úrade. https://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-

a-obce/497-hruby-sur/prezidentske-volby/2014/vysledky/1-kolo. Citované: 22. október 2019. 
118 Tamže. 

V 
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Mgr. Nikola Karkeszová, Darina Karkeszová a Ernest Bors. Celkový počet osôb zapísaných 

do zoznamu voličov bol 647. Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 124. Počet 

odovzdaných obálok bol 124. Počet platných hlasov bol 122.
119

 Volebná účasť bola 18,86 % , 

čo je negatívny trend (2004: 30,6 %, 2009: 23,51 %). 

 

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

koalíciu: 

1.  NOVA, Konzervatívni demokrati 

Slovenska, Občianska konzervatívna 

strana 

7 

2.  Kresťanskodemokratické hnutie 8 

3.  SMER – sociálna demokracia 3 

4.  Slovenská ľudová strana 0 

5.  Národ a spravodlivosť – naša strana 0 

6.  Magnificat Slovakia 0 

7.  Demokratická občianska strana 0 

8.  7 statočných Regionálna strana 

Slovenska 

0 

9.  Maďarská kresťanskodemokratická 

strana – Magyar 

Kereszténydemokrata Szövetség 

3 

10.  Strana TIP 0 

11.  Ľudová strana Naše Slovensko 0 

12.  Európska demokratická strana 0 

13.  Nový parlament 0 

14.  Most – Híd 32 

15.  Kresťanská Slovenská národná 

strana 

0 

16.  Strana demokratického Slovenska 0 

17.  Strana zelených 0 

18.  Vzdor – strana práce 0 

19.  Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 6 

                                                             
119 Voľby do Európskeho parlamentu 2014. Materiál na Obecnom úrade. 
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20.  Právo a spravodlivosť 1 

21.  Sloboda a solidarita 10 

22.  Strana moderného Slovenska 0 

23.  Komunistická strana Slovenska 0 

24.  Úsvit 0 

25.  Strana občianskej ľavice 0 

26.  Slovenská národná strana 0 

27.  Slovenská demokratická 

a kresťanská únia – Demokratická 

strana 

6 

28.  Priama demokracia, Kresťanská 

ľudová strana 

0 

29.  Strana maďarskej komunity – 

Magyar Közösség Pártja 

46 

 

V obci vyhrala SMK – MKP (37,7%) pred stranou Most – Híd (26,22%), pričom 

ostatné strany dosiahli zanedbateľné výsledky.
120

 

15. novembra 2014 v obci volili hlavných predstaviteľov samosprávy: starostu 

a poslancov. Počet zapísaných voličov bol 666. Voličom vydali 445 obálok. Počet platných 

hlasov za starostu bol 433 a za poslancov 426. Volebná účasť bola pomerne vysoká 66,82 %, 

a značne prekročila celoslovenskú volebnú účasť (48,34 %), ako aj volebnú účasť v okrese 

Senec (51,77 %). 

Za starostu kandidoval Ing. Ladislav Gujber vo farbách koalície SMK–MKP, Most–

Híd a Daniela Englártová ako nezávislá. Pán Gujber zvíťazil so ziskom 300 hlasov (69,28 %). 

Pani Englártová získala 133 hlasov (30,72 %). 

Za poslancov boli zvolení: Robert Botló (koalícia SMK–MKP, Most–Híd; 279 

hlasov), Nikola Karkeszová (koalícia SMK–MKP, Most–Híd; 259 hlasov), Richard Putz 

(nezávislý, 237 hlasov), Ladislav Kiss (nezávislý, 222 hlasov), Csaba Takács (koalícia SMK–

MKP, Most–Híd; 185 hlasov).
121

 Nezávislí poslanci sa dostali do zastupiteľstva prvýkrát. 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 8. decembra 2014 

v sobášnej miestnosti obecného úradu. Pani Mgr. art. Agáta Katonová, predsedníčka Miestnej 

                                                             
120 Porovnaj: https://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/497-hruby-sur/euro-volby/2014/vysledky. Citované: 

22. október 2019. 
121 https://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/497-hruby-sur/komunalne-volby/2014/vysledky. Citované: 20. 

september 2019. 
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volebnej komisie obce Hrubý Šúr oboznámila prítomných s výsledkami volieb a odovzdala 

starostovi osvedčenie o zvolení.
122

 Zástupcom starostu sa stal pán Robert Botló.
123

 

1. septembrom 2014 nastali zmeny v pedagogickom zbore. Mgr. Bernadett Jakabová 

a Mgr. Tímea Ferenczová išli na materskú dovolenku.
124

 

V novembri bol odovzdaný do prevádzky tzv. inteligentný priechod pre chodcov pred 

školou, ktorý umožňuje bezpečnejší prechod cez frekventovanú cestu.
125

 

 

Verejno-spoločenský a kultúrny život 

Aj rok 2014 charakterizoval bohatý spoločenský život a pestré kultúrne podujatia. 

Miestna organizácia SMK zorganizovala 9. februára tradičnú ochutnávku šišiek, na 

ktorej vystúpili žiaci maďarskej základnej školy. 

Csemadok spolu so skautmi zorganizoval 23. februára detský karneval s hudbou, 

tombolou a dobrou náladou. Usporiadal aj slávnosť na pamiatku revolučného 15. marca a to 

16. marca. Vystúpili so slávnostným programom žiaci maďarského gymnázia v Senci pod 

vedením Estery Korpásovej. Slávnostný prejav mal Árpád Korpás. 30. marca sa uskutočnila 

prezentácia monografie katolíckeho kňaza z Kamenína Ladislava Sztyahulu. Na počesť 

maďarskej revolúcie 1956 zorganizoval 23. októbra prednášku Mgr. Gábora Barátha.
126

 

Csemadok sa prvýkrát zapojila do kultúrneho programu Dňa Alberta Molnára Szencziho, 

ktorý sa konal 11. októbra 2014. Tradične, od roku 1949 ho organizuje Oblastný výbor 

Csemadoku v Senci v spolupráci s okolitými obcami. Na podujatí s názvom Jednotlivec a 

komunita odzneli prednášky od renomovaných osobností akými sú historik László Szarka, 

splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, Ladislav Bukovszky, publicista Szabolcs 

Mózes, riaditeľka Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho, 

Mónika Matus, Árpád Korpás a sociologička Zsuzsanna Lampl.
127

 

Občianske združenie Artur zrealizovalo v tomto roku v obci tri odborné podujatia. 21.-

23. marca 2014 tesársky workshop, 23. a 24. mája 2014 permakultúrny workshop (zameraný 

na teóriu a realizáciu zelenej strechy, koreňovej čističky i jazierka) a 19. až 21. júna 2014 

tesársky workshop II (v rámci ktorého bola rozobraná stará stodola, ale pozornosť bola 

                                                             
122 Zápisnica z 1. verejného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr konaného dňa 8. 12. 

2014 v sobášnej miestnosti Obecného úradu. 
123 Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 2. februára 2015 v Hrubom Šúri. 
124 Informácia z Obecného úradu obce Hrubý Šúr (5. február 2020). 
125 Új Szó, roč. 67, 29. november 2014, č. 274, s. 4 
126 Mi Újság, roč. 10, 2014, č. 41, s. 12. 
127 Egyén és közösség. Kerekasztal-beszélgetés a szlovákiai magyarokról, Hegysúr, 2014. október 11. Súkromný 

archív Štefana Gaučíka. 
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venovaná aj stavbe vonkajšej sprchy, exteriérovému nábytku a nechýbalo ani bližšie 

zoznámenie s potrebnými pracovnými nástrojmi.)
128

 

30. augusta sa uskutočnil Deň obce Hrubý Šúr v areáli základnej školy Pod 

prístreškom. Malých a veľkých čakal bohatý program, vrátane tvorivých dielní pre deti 

(modelovanie domčekov z hliny a slamy, skákací hrad, maľovanie na tvár). Vystúpila 

dychovka z Jelky, spevák Imre Vadkerti, Katka Szalayová s orientálnymi tancami a 

v pretláčaní rukou sa prezentovala Rebeka Martinkovičová. Večer vystúpil so zábavným 

programom Martin Jakubec, spievala Judit Kosáry. Od polnoci bola tanečná zábava. Hudbu 

zabezpečila skupina EMP – TRIO z Kostolnej pri Dunaji. 

Obecný úrad usporiadal Deň dôchodcov 18. októbra 2014. Záhradkári usporiadali 8. 

ročník výstavy ovocia a zeleniny v dňoch 27. a 28. októbra 2014. Skauti, ako každý rok, aj 

teraz, 21. novembra vyhotovili vence na advent. Deti privítali 7. decembra Mikuláša a na 

podujatí hrala miestna dychovka a ochutnávali sa domáce zákusky od rodičov detí zo 

základných škôl a škôlky. 

 

Šport 

Rebeka Martinkovičová v máji 2014 štartovala na Majstrovstvách Európy v Baku. Získala 

zlatú medailu za výkon pravačkou a striebornú za výkon ľavačkou. V septembri 2014 sa 

zúčastnila na Majstrovstvách sveta vo Vilniuse v kategórii juniorov do 21 rokov. Prvýkrát 

získala tzv. double, na obe ruky.
129

 

 

Náboženstvo a duchovný život 

Katolícki veriaci boli v obci aktívni. Od 18. do 25. januára 2014 sa uskutočnil Týždeň 

modlitieb kresťanov v šúrskej kaplnke. Po svätej omši bolo ekumenické modlitebné stretnutie, 

na ktorej sa zúčastnil aj pán farár reformovanej cirkvi pán Mgr. Tibor Kiss.
130

 18. apríla 

miestni a okolití veriaci navštívili pútnické miesto v Marianke
131

 a 1. mája sa uskutočnila púť 

do Šaštína.
132

 19. júna bola v obci procesia. Farská púť do Ríma sa uskutočnila 5. až 10. 

októbra 2014.
133

 

 

                                                             
128 https://ozartur.sk/wp-content/uploads/2014/04/PK-workshop1.jpg;  https://ozartur.sk/wp-

content/uploads/2014/06/tesar-workshop-2.jpg. Citované: 22. október 2019. 
129 https://eva.pluska.sk/lifestyle/partnera-nemam-cas. Citované: 12. november 2019. 
130 Mi Újság, roč. 10, 2014, č. 41, s. 12. 
131 Mi Újság, roč. 10, 2014, č. 42, s. 16. 
132 Mi Újság, roč. 10, 2014, č. 42, s. 11. 
133 Mi Újság, roč. 10, 2014, č. 44, s. 9. 
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2015 

 

ento rok bol veľmi významný, pretože obec v ňom oslávila 770. výročie prvej 

písomnej zmienky. Prvýkrát sa v historických spisoch objavilo pomenovanie tejto 

lokality a jeho vlastníka (Bolch de Swr) v roku 1245. Postupne sa počas stáročí 

vyvíjali predchodcovia dnešného Hrubého Šúru – malé obce Dolný Šúr, Stredný Šúr a Horný 

Šúr, aby sa napokon v 18. a 19. storočí spojili do obce Hegysúr (od roku 1927 je paralelné 

slovenské pomenovanie Hrubý Šúr).
134

 

Vznikol dôležitý strategický dokument s názvom Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja na obdobie 2015 – 2022.
135

 Z hľadiska stavu financií obce bolo dôležité, že 

zadlženosť obce mala klesajúci trend, dosiahla 39,8 %.
136

 Výsledok hospodárenia dosiahol 

oproti minulému roku deficit -19,790,16 €.
137

 

Aj tento rok bol volebný, uskutočnilo sa referendum iniciované Alianciou za rodinu. 

Konalo sa 7. februára 2015 a obsahovalo tieto tri otázky: 

1. „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb 

okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“ 

2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo 

umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“ 

3. „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti 

sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s 

obsahom vyučovania?“ 

Členovia okrskovej komisie boli Ivan Hanko (predseda), Božena Reingraberová 

(podpredseda), Ernest Bors, Darina Karkeszová a Terézia Polláková. Počet oprávnených 

voličov v obci bol 668. Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 190. 

Účasť na Slovensku bola len 21,41 %, v obci Hrubý Šúr dosiahol 28,44 %. Referendum bolo 

neplatné. Hlasy hrubošúrčanov boli nasledovné
138

: 

 

Otázka Počet hlasov „Áno“ Počet hlasov „Nie“ 

1 180 9 

                                                             
134 Detailnejšie pozri Gaučík, Štefan: Adalékok Hegysúr középkori történetéhez. Fórum Társadalomtudományi 

Szemle, 2015, č. 4, 147 – 149. 
135 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hrubý Šúr na roky 2015 – 2022. Október 2015. 
136 https://www.finstat.sk/00305987/financne_ukazovatele. Citované: 11. november 2019. 
137 https://finstat.sk/00305987/vykaz_ziskov_strat. Citované: 11. november 2019. 
138 Referendum 2015. Materiál na Obecnom úrade. 
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2 181 8 

3 177 12 

 

Verejno-spoločenský a kultúrny život 

Na počesť prvej písomnej zmienky bol zorganizovaný dvojdňový kultúrnym program 29. a 

30. augusta 2015, na ktorom sa zúčastnili v hojnom počte miestni obyvatelia a hostia 

z okolitých dedín. 

V prvý deň bola prezentácia činnosti novovybudovaného ekocentra v bývalej starej 

ľudovej škole, ktoré spravuje občianske združenie ArTUR. Prebehla diskusia o budúcnosti 

obce, nechýbal detský kútik a piknik v sade. Program pokračoval v novej škole, kde sa 

otvorila výstava Mestského múzea v Senci a Muzeologickej spoločnosti na Matúšovej zemi 

o seneckom regióne a výstava Obrázky z dejín obce Hrubý Šúr (staré fotografie a zapožičané 

dokumenty z archívu v Šali). Nasledovali prednášky z dejín obce. V maďarskom jazyku 

prednášal Mgr. Štefan Gaučík, PhD. o stredovekých dejinách obce, v slovenskom jazyku Mgr. 

Marek Budaj, PhD. o nálezoch mincí zo Šúra a okolia. Popoludní mal v priestore „Pod 

prístreškom“ príhovor starosta obce Ing. Ladislav Gujber. Nasledovala ekumenická 

bohoslužba. Večer vystúpili tanečná skupina Mini Tini, dychovka z Veľkých Úľan a spevokol 

miestnych dôchodcov. Zábavný program zabezpečil Robo Kajzer s Petrom Melušom, po nich 

nasledovala skupina MC Hawer a Tekknő. Program konferovala Réka Balla a po polnoci 

podujatie uzavrela tanečná zábava, na ktorej hral EMP – TRIO Music Band z Kostolnej pri 

Dunaji.  

 V nedeľu 30. augusta sa uskutočnila ukážka starej hasičskej techniky. Domáci 

odohrali futbalový zápas proti Jarovciam. Tombolu a občerstvenie (cigánska pečienka, 

divinový guľáš, víno, pivo a nealkoholické nápoje) zabezpečili miestni poľovníci. Nechýbali 

sprievodné akcie pre detí: maľovanie na tvár, skákací hrad a jazdenie na poníkoch. Podujatie 

finančne zabezpečil obecný úrad za pomoci sponzorov z radov miestnych podnikateľov 

a občanov.
139

 

Miestne politické a spoločenské organizácie vyvíjali aktívnu činnosť. Miestny 

Csemadok spolu so skautmi organizoval 15. februára fašiangový ples pre detí.
140

 Už tradične 

bola spojená oslava maďarskej revolúcie s výročným zasadnutím, konali sa 15. marca.
141

 

Csemadok sa v tomto roku sa tiež zapojil do okresného programu Dní Alberta Molnára 

                                                             
139 Hrubý Šúr – Hegysúr 770. Program; Új Szó, roč. 68, 9. september 2015, č. 208, s. 12. 
140 Mi Újság, roč. 11, marec 2015, č. 45, s. 14. 
141 Új Szó, roč. 68, 13. marec 2015, č. 60, s. 5. 
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Szencziho. 18. októbra organizoval okrúhly stôl o postavení a možnostiach rozvoja 

maďarských národnostných škôl v regióne. Ako prednášatelia vystúpili László Pék, Mónika 

Matus, Rezső Duray a Mária Szanyi, potom nasledovala diskusia.
142

 Miestna organizácia 

Strany maďarskej komunity usporiadala 1. februára tradičnú ochutnávku šišiek. Občianske 

združenie ArTUR slávnostne otvorilo 13. februára Ekocentrum v starej ľudovej škole. 

Predstavilo  jej obnovu a hovorilo sa aj o význame trvalo udržateľnej architektúry.
143

 

Žiaci ZŠVJM boli v období 2010 – 2015 stálymi účastníkmi recitačnej súťaže Mihálya 

Tompu. 

 

Šport 

Slovenská reprezentantka v pretláčaní rukou Rebeka Martinkovičová získala ďalšie medaily. 

V júni 2015 obhájila v kategórii do 21 rokov titul majsterky Európy v pretláčaní ľavou rukou 

a získala v rovnakej vekovej kategórii do 70 kg striebornú medailu v pravačke.
144

 Na 

Majstrovstvách sveta v Kuala Lumpure obhájila titul majstra sveta medzi juniormi.
145

 

 

Náboženstvo a duchovný život 

21. januára sa uskutočnila ekumenická omša katolíckych, evanjelických a reformovaných 

kresťanov v obci. Hrubošúrsku kaplnku navštívili Tibor Kiss, reformovaný kňaz z Jelky, 

Tibor Jančík, evanjelický kňaz zo Senca a Pavol Gajdoš, katolícky farár.
146

 

Účasť na procesii má v obci hlboké korene. Pred rokom 1989 navštevovali veriaci 

z obce procesiu v Kostolnej pri Dunaji. Od roku 2007 sa procesia usporadúva – vďaka 

tunajším aktívnym katolíkom  – aj v Hrubom Šúre.
147

 

9. mája sa uskutočnil krásny koncert v kaplnke spojený s prezentáciou nového organu. 

S hrou na organe vystúpili Richárd Vörös, žiak-organista z cirkevného konzervatória 

v Bratislave, a Gabriel Agrády. Spievali študentky bratislavského konzervatória Marika 

Szitka a Viktória Ballán.
148

 

 

 

                                                             
142 Archív Základnej organizácie Csemadoku v Hrubom Šúre; Új Szó, roč. 68, 30. september 2015, č. 225, s. 11. 
143 https://www.ekopolis.sk/aktuality/obci-hruby-sur-vzniklo-nove-ekocentrum. Citované: 11. november 2019. 
144 https://www.dobrenoviny.sk/c/49123/pretlacanie-debnarova-isla-v-sofii-cez-bolest-nebude-ziadna-dovolenka. 

Citované: 12. november 2019. 
145 https://sport.aktuality.sk/c/193672/pretlacanie-rukou-ms-juniorka-martinkovicova-opat-ziskala-zlato/. 

Citované: 12. november 2019. 
146 Mi Újság, roč. 11, marec 2015, č. 45, s. 9. 
147 Mi Újság, roč. 11, júl 2015, č. 46, s. 4. 
148 Mi Újság, roč. 11, júl 2015, č. 46, s. 7. 
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2016 

 

Činnosť orgánov miestnej samosprávy 

bec Hrubý Šúr až do roku 2016 nenadviazala družobný styk s inou obcou doma 

alebo v zahraničí. Na mimoriadnom zasadnutí 21. marca 2016 schválilo obecné 

zastupiteľstvo rozhodnutie č. 49/2016 o nadviazaní oficiálneho styku s obcou Súr 

v Maďarsku, ktorej starosta Miklós Sógorka v tejto veci oslovil starostu Ing. Ladislava 

Gujbera. Text v uznesení znie: „Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri schvaľuje podľa 

písmena h, ods. 4, §11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, uzavretie dohody o 

medzinárodnej spolupráci s družobnou obcou „Súr“ z Maďarska.“
149

 

Možno najdôležitejším dokumentom pre finančný stav obce je každoročný rozpočet, 

ktorý vymedzuje mantinely ekonomických ale aj spoločensko-kultúrnych aktivít samosprávy. 

V tomto roku bol schválený na rok 2017 obecným zastupiteľstvom uznesením č. 67/2016 zo 

dňa 12. decembra. Zastupiteľstvo rátalo s daňovými príjmami 282 tisíc €, s nedaňovými 

príjmami 22 970 €, s grantmi a transfermi v sume 56 400 €, s kapitálovými príjmami vo výške 

175 tisíc € a finančnými operáciami 40 790 €.
150

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 54/2016 Komunitný plán obce Hrubý 

Šúr na roky 2016 – 2018.
151

 

Parlamentné voľby sa uskutočnili 5. marca 2016. V obci mohlo voliť 682 obyvateľov, 

z ktorých si toto právo uplatnilo 485 osôb. Z odovzdaných lístkov boli neplatné 3, platných 

bolo 482. Z cudziny poslali hlasy traja (možnosť hlasovať zo zahraničia nastala prvý krát). 

Počet platných hlasov bol 475. Volebná komisia pozostávala z ôsmich členov: Juliana 

Vankóová (predsedníčka), Karin Andrássyová, Miroslav Bedeč, Ernest Bors, Darina 

Karkeszová, Silvia Karkes, Tibor Szakáll, Monika Tóthová. Počet platných hlasov 

odovzdaných pre politické strany alebo koalície bol nasledovný:
152

 

 

                                                             
149 Zápisnica z 10. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 21. marca 2016 

v Hrubom Šúri. https://www.hruby-sur.sk/upload/Zapisnica-10-16.pdf. Citované: 15. november 2019. 
150 https://www.hruby-sur.sk/upload/Navrh-2017-WEB-2.pdf. Citované: 14. november 2019. 
151 Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 6. júna 2016 v Hrubom Šúri. 

https://www.hruby-sur.sk/upload/Zapisnica-12-16.pdf. Citované: 15. november 2019. 
152 https://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/497-hruby-sur/parlamentne-volby/2016/vysledky. Citované: 11. 

november 2019. Voľby do parlamentu 5. marca 2016. Materiál na Obecnom úrade. 

O 



46 
 

 

V obci vyhrala strana Most – Híd, ale oproti  roku 2010 stratila 74 voličov a 

oproti roku 2012 - 41. Jej rival SMK – MKP si zase mierne polepšil, získal 33 nových 

voličov. V týchto voľbách získali od roku 2012 viac hlasov aj OĽaNO (26), SaS (21). Sme 

rodina, ako nová strana, dostala hneď 36 hlasov. Výsledky ostatných strán neboli výrazné, aj 

na obecnej úrovni boli zanedbateľné straty strán SMER-SD, KDH alebo minimálny rast 

extrémistickej ĽS Naše Slovensko. 

V obci sa realizovali menšie investície: drevený prístrešok na cintoríne, rekonštrukcia 

autobusovej zastávky v časti Bajcs, výmena podlahy v budove ZŠS a ZŠVJM.
153

 Začalo sa 

                                                             
153 Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 6. júna 2016 v Hrubom Šúri. 

https://www.hruby-sur.sk/upload/Zapisnica-12-16.pdf. Citované: 15. november 2019; Zápisnica z 15. 

mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 15. augusta 2016 v Hrubom Šúri. 

https://www.hruby-sur.sk/upload/Zapisnica-15-16.pdf. Citované: 15. november 2019. 

 Strany podľa zisku hlasov Počet 

hlasov 

Hlasy v 

%-ách 

1.  Most – Híd 135 28,42 

2.  SMK – MKP 122 25,68 

3.  OĽaNO 61 12,84 

4.  SaS 47 9,89 

5.  SME RODINA – Boris Kollár 36 7,57 

6.  #Sieť 19 4,00 

7.  SMER – SD 17 3,57 

8.  KDH 12 2,52 

9.  ĽS Naše Slovensko 7 1,47 

10.  SNS 5 1,05 

11.  Koalícia Spoločne za Slovensko 4 0,84 

12.  SKOK! 3 0,63 

13.  Strana zelených Slovenska 2 0,42 

14.  Komunistická strana Slovenska 2 0,42 

15.  TIP 1 0,21 

16.  ŠANCA 1 0,21 

17.  MKDA – MKDSZ 1 0,21 
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plánovať rozšírenie kapacít materskej školy kvôli nutnosti prijať do nej vyšší počet detí, a to 

prestavbou podkrovia športovej budovy.
154

 

11. januára zomrela významná osobnosť obce, pán Jozef Nagy (77-ročný). Po 

niekoľko desaťročí bol kantorom v kaplnke v Hrubom Šúre. Pôsobil už aj v starej kaplnke, 

ktorá bola zbúraná v roku 1968.
155

 

 

Školstvo 

Obidvoch malotriedok, slovenskej aj maďarskej, sa dotkol zákon č. 464/2013 Z. z. z dielne 

Ministerstva školstva SR účinný od 1. januára 2014. Racionalizoval školský systém, t. j. znížil 

počet škôl s menším počtom žiakov.
156

 Negatívne tak zasiahol aj malé školy s vyučovacím 

jazykom maďarským. Maďarské strany a záujmové organizácie preto proti jeho prijatiu 

vehementne protestovali.
157

 Na druhej strane ale maďarskí pedagógovia už dávnejšie 

identifikovali silnejúci trend zániku malotriedok na južnom Slovensku (v období 2004 – 2013 

išlo o 29 škôl) a analyzovali spoločenské, demografické a sociálne príčiny tejto situácie.
158

 

V seneckom regióne sú, z hľadiska maďarského školstva, veľké základné školy 

s vyššími ročníkmi v Senci a Tomášove. Boli a sú silnými hráčmi „v boji“ o žiakov, 

poskytujú širokú škálu výchovno-vzdelávacích projektov, ktoré často v malých obciach 

z rôznych príčin absentujú. V Hrubom Šúre sa v prípade maďarskej základnej školy tiež 

prejavila negatívna tendencia poklesu počtu žiakov: v roku 2013/2014 bol oproti školskému 

roku 2005/2006 pokles už -21,43 % (napr. v školských rokoch 2003/2004 a 2005/2006 

zapísali do 1. ročníka len dve deti; žiaľ aj tieto dáta dosvedčujú dlhodobý negatívny 

demografický trend v obci).
159

 

Kvôli spoločenskému tlaku napokon parlament 25. mája 2016 schválil novelu 

školského zákona č. 216/2016 Z. z. Zachoval sa ňou pôvodný stav. 

 

 

                                                             
154 Zápisnica zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 12. decembra 2016 v Hrubom 

Šúri. https://www.hruby-sur.sk/upload/Zapisnica-17-16.pdf. Citované: 15. november 2019. 
155 Mi Újság, roč. 12, marec 2016, č. 49, s. 6. 
156 https://slovensko.rtvs.sk/clanky/vzdelavanie/108753/malotriedka-v-obci-hruby-sur; 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/290006-nad-malotriedkami-stale-visi-otaznik/ Citované: 12. november 

2019. 
157 https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/301003-most-hid-a-smk-idu-demonstrovat-proti-ruseniu-

malotriedok/. Citované: 12. november 2019. 
158 Porovnaj nasledovné materiály: Iskolabezárások a láthatáron. 

https://szmpsz.sk/szmpsz/jog/2013/0910_ibezarasok/iskolabezarasok_a_lathataron_pekl.docx; Pék László: A 

szlovákiai magyar iskolahálózat állapota és fejlesztésének lehetőségei (Rukopis). Archív autora. Pozri ešte 

https://dennikn.sk/blog/489694/malotriedky-ochrana-mensin/. Citované: 12. november 2019. 
159 Tamže. Pozri ešte na staršie hrubošúrske údaje Új Szó, roč. 58, 16. marec 2005, č. 62, s. 32. 
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Verejno-spoločenský a kultúrny život 

Kultúrny život v obci v roku 2016 je, kvôli nedostatočným informáciám (zanedbanej 

dokumentácii) od niektorých organizácií (poľovníci, rybári), dnes ťažké opísať. Možno však 

konštatovať, že aktivity spolkov  ani v roku 2016 neopustili svoje vychodené koľaje. 

Miestna organizácia SMK zorganizovala 31. januára ochutnávku šišiek, ktorá bola 

v podstate volebnou kampaňou strany, predstavili sa na nej kandidáti do parlamentných 

volieb. Na podujatí vystúpil populárny spevák Imre Vadkerti.
160

 

Csemadok bol tiež aktívny. Zorganizoval detský fašiangový karneval v spolupráci so 

skautmi 7. februára a miestnu oslavu maďarskej revolúcie 13. marca. Prezentácia kníh Tibora 

Szomolaiho (Felvidéki sága, Fáklyavivők) sa uskutočnila 3. apríla. Ďalšiu akciu, miestne kolo 

recitačnej súťaže Mihálya Tompu spoluorganizoval 11. apríla. V rámci Dní Alberta Molnára 

Szencziho usporiadal 16. októbra seminár s názvom Senec a okolie v zrkadle minulosti, na 

ktorom odzneli prednášky žiakov zo Základnej školy Alberta Molnára Szencziho v Senci. 

15. apríla sa realizovalo divadelné predstavenie skupiny Kuttyomfitty s názvom 

Cirkus Humberto v ZŠVJM. 

Záhradkári, ktorí majú 30-člennú členskú základňu, mali výročnú schôdzu 15. januára 

v spoločenskom dome. V tomto roku sa zúčastnili na okresnej záhradkárskej výstave v Senci. 

Na Agrokomplexe v Nitre boli v auguste a 21. októbra navštívili výstavu Jahrada, expo 

ovocia, potrieb pre záhradkárov a farmárskych výrobkov v Trenčíne. 10. ročník výstavy 

ovocia, zeleniny a kvetov usporiadali 1. a 2. októbra.
161

 

V Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským bol usporiadaný Deň matiek, 

na ktorom žiaci vystúpili s kultúrnym programom. 

Obecný úrad v Hrubom Šúre v spolupráci s Bratislavskou arcidiecéznou charitou 

zorganizoval 24. februára pre seniorov duchovné slovo s názvom Požehnaný vek očami viery 

s otcom Jozefom Tóthom v budove pri futbalovom ihrisku. Všetci prítomní dostali bezplatne 

obed a občerstvenie. Obecný úrad organizoval aj tradičné podujatia, ktoré sa zamerali na 

rôzne vekové skupiny obyvateľstva. 27. augusta sa uskutočnil Deň obce a 10. decembra 

prišiel medzi deti obecný Mikuláš. 

Aj občianske združenie ArTUR zorganizovalo jedno kultúrne podujatie. 11. septembra 

prišlo divadielko Žužu s programom Ako chrániť prírodu do budovy ekocentra. Malé deti do 

                                                             
160 http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2016/MKP-Kozos-akarat-farsangi-vigadalom-Boldogfan-es-

Hegysuron.alej. Citované: 12. november 2019. 
161 Mi Újság, roč. 12, marec 2016, č. 49, s. 13. 
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7 rokov sa oboznámili prostredníctvom bábky – chlapca s problémami životného prostredia, 

možnosťami ochrany prírody, recyklácie odpadu, ale aj o šetrení energiou. 

Treba zmieniť i  iniciatívu poslanca Ladislava Kissa, ktorý navrhol vytvoriť „malú 

knižnicu“, regál s knihami na zastávke autobusu pri škole. Čakajúci na spoje tak mali 

k dispozícii beletriu a knihy populárneho charakteru.
162

 

 

Šport 

Tento rok bol mimoriadne úspešný pre rodáka obce, kulturistu Mareka Ferenciho, ktorý sa  

zúčastnil na súťažiach nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Na Slovensku dosiahol 

nasledovné výsledky: 3. miesto, Muži do 180 cm, 14. máj 2016, Iron Gym Cup 2 (Žiar nad 

Hronom); 4. miesto, Zmiešané páry, 14. máj 2016, Iron Gym Cup 2 (Žiar nad Hronom); 

3. miesto, Muži do 180 cm, 21. máj 2016, Medzinárodné MSR v naturálnej kulturistike 

a fitnes, (Kolárovo); 2. miesto, Zmiešané páry, 21. máj 2016, Medzinárodné MSR v 

naturálnej kulturistike a fitness (Kolárovo); 5. miesto, Muži do 180 cm, 28. máj 2016, Grand 

Prix of Hungary (Szentlőrinc, Maďarsko); 1. miesto, Zmiešané páry, 28. máj 2016, Grand 

Prix of Hungary (Szentlőrinc, Maďarsko); 9. miesto, Men under 180 cm, 10.-11. jún 

2016, World Championships INBA (Budapešť, Maďarsko); 6. miesto, Mixed couples 10.-11. 

jún 2016 World Championships INBA (Budapešť, Maďarsko); 3. miesto, Männer über, 80 

kg, 1. október 2016 4. International Österreichische Meinsterschaft im Natural Bodybuilding 

ANBF (Sankt Martin, Rakúsko); 5. miesto, Naturální kulturistika muži do 180 cm, 8. október 

2016, Prom-In & Fitness Institut Naturál Cup (Brno, Česko); 5. miesto, Muži do 180 cm, 15. 

október 2016, Grand Prix Slovakia (Nové Zámky); 5. miesto, Muži do 180 cm, 21.-22.október 

2016, European Natural Bodybuilding and Fitness Championship (Šamorín – Čilistov)
163

 

Rebeka Martinkovičová, reprezentantka Slovenska v pretláčaní na 16. Majstrovstvách 

Európy v Bukurešti obhájila titul majsterky Európy do 21 rokov v ľavej ruke do 70 kg.
164

 

 

Náboženstvo a duchovný život 

20. januára sa uskutočnila ekumenická omša katolíckych, evanjelických a reformovaných 

kresťanov v obci. Hrubošúrsku kaplnku navštívili Tibor Kiss, reformovaný kňaz z Jelky, 

Tibor Jančík, evanjelický kňaz zo Senca a Pavol Gajdoš, katolícky farár.
165

 Tradičná procesia 

                                                             
162 Új Szó, roč. 69, 22. jún 2016, č. 145, s. 10. 
163 http://www.sank.sk/osobnosti/marek-ferenci/. Citované: 12. november 2019. 
164 https://sport.aktuality.sk/c/218133/pretlacanie-martinkovicova-ziskala-zlato-aj-v-pravacke/ Citované: 12. 

november 2019. 
165 Mi Újság, roč. 12, marec 2016, č. 49, s. 7. 
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Božieho tela a krvi sa uskutočnila 26. mája.
166

 Na stretnutí 6. novembra boli uctení 

dôchodcovia. Zúčastnili sa ho aj farár z Kostolnej pri Dunaji Pavol Gajdoš a farár Jenő Matus 

z Boldogu. Slávnostný prejav mala Marta Šátorová. Potom nasledoval bohatý program: 

prednáška farára Jenőa Matusa o vplyve matky Terezy na jej okolie, blahoželanie 

jubilantom, kultúrny program školákov a spev Judity Kosáryovej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
166 Mi Újság, roč. 12, júl 2016, č. 50, s. 6. 
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2017 

 

 tomto roku bolo najdôležitejším rozhodnutím obecného zastupiteľstva z hľadiska 

modernizácie obce prijatie uznesenia č. 81/2017 zo dňa 6. marca, ktorým bola 

schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít 

infraštruktúry materských škôl v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR (IROP-PO2-SC221-2016-10), konkrétne na projekt s názvom „Zmena užívania 

podkrovia na materskú škôlku“. V roku 2016 bol vypracovaný projektový zámer na prestavbu 

podkrovia športovej budovy, ktorý bol podaný na vyššie uvedené ministerstvo. Celková výška 

oprávnených výdavkov sa plánovala do 200 tisíc €, z toho 5% vlastných zdrojov do 10 tisíc 

€.
167

 

1. júla nastala zmena na poste riaditeľky materskej škôlky. Dlhoročnú pracovníčku 

pani Teréziu Pollákovú vystriedala Mgr. Eva Danišová.
168

 

4. novembra 2017 prebehli voľby do župných samospráv. Obec bola zaradená do 

volebného obvodu č. 22. Okrskovú volebná komisiu tvorili Edita Vagenfálová (predsedníčka), 

Ján Džurňák, Ernest Bors, Darina Karkeszová a Magdaléna Horváthová. V zozname voličov 

bolo zapísaných 729 obyvateľov obce. Na voľbách sa zúčastnilo 286 voličov. Počet platných 

hlasov do zastupiteľstva bol 280 a počet hlasov pre voľbu predsedu samosprávneho kraja 

dosiahol 265.
169

 Volebná účasť bola 39,23 %. Za poslanca BSK bol znova zvolený Ing. 

Ladislav Gujber, ktorý získal 1382 hlasov, z toho v obci 216. Vo voľbách na post predsedu 

BSK vyhral Juraj Droba s 88-mi hlasmi pred Danielom Krajcerom, ktorý získal 46 hlasov.
170

 

Kontakt nadviazaný v minulom roku medzi starostami Hrubého Šúru a maďarského 

Súru priniesol svoje prvé ovocie. 5. a 6. augusta sa uskutočnilo prvé „historické“ stretnutie s 

občanmi družobnej obce Súr z Maďarska v našom Hrubom Šúre. Program bol nasledovný:  

5. augusta: cca 19:00 - príchod prvej skupiny na bicykloch, Hrubošúrčania čakali hostí 

pri moste nad Malým Dunajom, 

6. augusta: 9:45 – svätá omša v kostole; 10:30 – prehliadka obce; 13:30 – obed pre 

hostí; 14:30 – futbalový zápas Hrubý Šúr – Súr; 16:00 – priateľské posedenie; 18:00 – večera 

pre hostí a rozlúčka. 

                                                             
167 Zápisnica z 18. zasadnutia zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 6. marca 2017 v Hrubom Šúri. 

https://www.hruby-sur.sk/zapisnice-a-uznesenia-oz. Citované: 22. november 2019. 
168 Zápisnica z 20. zasadnutia zastupiteľstva Hrubý Šúr, konaného dňa 5. júna 017 v Hrubom Šúri. 

https://www.hruby-sur.sk/zapisnice-a-uznesenia-oz. Citované: 22. november 2019. 
169 Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017. Materiál na Obecnom úrade. 
170 https://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/497-hruby-sur/volby-do-vuc-zupne-volby/2017/vysledky/1-

kolo. Citované: 12. november 2019. 

V 
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Obecné zastupiteľstvo a  dobrovoľníci z obce boli aktívni aj na poli ochrany životného 

prostredia. Dňa 24. júna od 8 hodiny prebehlo čistenie brehov Malého Dunaja s názvom „Deň 

pre Dunaj – Duna Nap“, a to pod záštitou ministra životného prostredia SR Lászlóa 

Sólymosa.
171

 

 

Verejno-spoločenský a kultúrny život 

Strana maďarskej koalície usporiadala už 11. ročník ochutnávky šišiek, na ktorej s kultúrnym 

programom vystúpili žiaci maďarskej základnej školy, báseň recitovala pani Gitka Botlová. 

Miestny Csemadok zorganizoval 19. februára v spolupráci so skautmi pre deti z obce 

detský fašiangový ples.
172

  

12. marca sa udiala na čele základnej organizácie Csemadoku zmena. Na výročnej 

schôdzi, ktorá bola spojená s položením venca k pomníku padlým v prvej a druhej svetovej 

vojne a na pamiatku revolúcie 1848 – 1849, po deviatich rokoch pôsobenia odstúpila z postu 

predsedníčky pani Etela Borsová. Na jej miesto bol zvolený Mgr. Štefan Gaučík, PhD. S 

kultúrnym programom na schôdzi vystúpili žiaci z maďarskej základnej školy, pani Gitka 

Botlová a Miklós Bors. 

Csemadok usporiadal 9. apríla koncert troch renomovaných hudobníkov (Imre 

Vadkerti, Attila Zsapka, Dávid Sipos). Koncert, na ktorom sa zúčastnilo veľa ľudí z obce 

a okolia, mal názov Čistým srdcom. Na začiatku koncertu recitovala báseň od Sándora 

Reményika s názvom Kostol a škola Nikoleta Borsová. 

Miklós Bors 25. apríla prezentoval dejiny Základnej organizácie Csemadoku 

v Hrubom Šúre na regionálnej konferencii mladých bádateľov v Senci (neskôr prednášal aj 

v Dunajskej Strede). 

7. mája sa uskutočnila prednáška Barnabása Hamerlika o jeho ceste po Thajsku 

a Kambodži. 

25. júna bol usporiadaný I. Malodunajský piknik. Na podujatí vystúpili žiaci 

maďarskej základnej školy a škôlky i dr. Imre Kaján, riaditeľ Múzea v Göcseji z Maďarska 

s prednáškou o dejinách Dunaja. Odohral sa  futbalový zápas medzi mužstvami Csemadoku 

a skautov, nechýbali ani kreatívne hry pred detí. Predával sa guláš, pivo a iné chutné jedlá.  

29. júla Csemadok a Farský úrad v Kostolnej pri Dunaji zorganizovali spoločnú 

cyklotúru k vodnému mlynu v Jelke, na ktorej sa zúčastnilo 30 dospelých a mladých.
173

  

                                                             
171 Tamže. 
172 Mi Újság, roč. 13, apríl 2017, č. 53, s. 8. 
173 Mi Újság, roč. 13, október 2017, č. 55, s. 13. 
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20. augusta  sa pod organizačnou taktovkou Csemadoku uskutočnila púť do 

Pannonhalmy, okrem svätej omše sa jej účastníci, nielen obyvatelia Hrubého Šúru ale aj 

Senca a Veľkého Bielu, zúčastnili i prehliadky opátstva a arboréta.
174

  

10. septembra prednášala Silvia Kevezsdová o svojich zážitkoch v Malawi, kde 

vyvíjala misionársku činnosť. Prednáška bola spojená aj s kreatívnym detským kútikom.  

7. októbra sa realizovalo Regionálne fórum o menšinových otázkach, na ktorom 

prednášali odborníci na spoločenské, školské a kultúrne témy. Na podujatí sa zúčastnili ako 

prednášatelia Zsuzsanna Lampl, Géza Tokár, László Pék, Jenő Görföl, pričom koreferáty mali 

László Bukovszky, Zoltán Metzner, István Pomichal, Zsuzsanna Kontár, Mónika Matus, Zsolt 

Beke a Gábor Strešňák.  

12. novembra prezentovala svoju novú knihu s názvom Dar, sociologička pani 

Zsuzsanna Lampl v spoločenskej miestnosti. 

30. decembra sa uskutočnil v spoločenskej miestnosti „predsilvestrovský“ ples 

s vysokou účasťou. 

Obecné zastupiteľstvo 26. augusta usporiadalo „rozlúčku s letom“, obecnú veselicu 

s bohatým kultúrnym programom pod „Prístreškom.“ O 17 hodine čakal detí skákací hrad, 

jazdenie na koňoch a vozenie sa na voze. Od 19 hodiny vystúpila tanečná skupina Mini Tini, 

nasledoval zábavný program s Martinom Jakubcom, záver patril zábavnému duu z Maďarska 

„Matyi és a Hegedűs.“ Neskoro večer pokračovala obecná zábava hudbou Tibora Burgera 

z Dunajskej Stredy. O občerstvenie, vrátane cigánskej pečienky, sa postarali miestni 

poľovníci. 

Skauti a poľovníci boli nápomocní aj pri ochrane životného prostredia. 25. marca 

zbierali smeti medzi obcami Hrubý Šúr a Kostolná pri Dunaji.
175

  

Záhradkári 7. a 8. októbra zorganizovali tradičnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 

v bufete Mičurin.  

22. októbra bol tradične zorganizovaný obecným úradom Deň dôchodcov, na ktorom 

boli obdarovaní jubilanti. Na podujatí vystúpili žiaci materskej školy a základných škôl. 

30. októbra a 1. novembra sa uskutočnila návšteva družobnej obce Súr v Maďarsku. 

Pán starosta Miklós Sógorka predstavil hosťom dejiny a zaujímavosti obce i výsledky svojej 

činnosti. Uskutočnil sa aj futbalový zápas medzi šúrskymi mužstvami a nadviazali sa 

priateľské styky medzi obyvateľmi obcí. 
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Náboženstvo a duchovný život 

Od 18. do 25. januára sa uskutočnil Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na tento úmysel 

bola 20. januára v kaplnke obce slúžená svätá omša, na ktorej sa zúčastnili veriaci, katolícky 

kňaz Pavol Gajdoš a  reformovaný kňaz z Jelky, Tibor Kiss. Po omši bolo krátke ekumenické 

stretnutie s členmi reformovanej cirkvi. Agapé bolo pripravené na obecnom úrade, kde hostí 

privítal pán starosta Ladislav Gujber. 

6. decembra privítal deti na detskej svätej omši v kaplnke svätý Mikuláš, ktorý im 

priniesol veľa darčekov.
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