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Vybrané demografické trendy 

 

očet  obyvateľov s trvalým pobytom v obci sa v roku 2018 oproti roku 1996 (594) 

rapídne zvýšil, až o 60 % (t. j. bolo ich 984, pozri graf č. 1). 

Rast obyvateľstva v obci možno pozorovať od roku 2009, a to z dôvodu  

prisťahovalectva, ktoré má v spádovom území Bratislavy širšie nadregionálne kontexty. 

V období rokov 2009 – 2018 priemerný rast obyvateľstva obce predstavoval až 30,5 osôb, 

kým v období rokov 1997 – 2008 len 7,3 osôb (pozri graf č. 2).
1
 

Veľmi zaujímavý je aj vývoj indexu vekového zloženia občanov. Od roku 1996 sa 

výrazne znížil a to o skoro o 10 rokov (posledný štatistický údaj je z roku 2015) t. j. z 56,73 

roka na 46,93 roka (pozri graf č. 3).
2
 

 

Graf č. 1 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7012rr/v_om7012rr_00_00_00_sk. Citované: 6. 

december 2019. 
2 http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7052rr/v_om7052rr_00_00_00_sk; 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7008rr/v_om7008rr_00_00_00_sk Citované: 6. december 

2019. 
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Graf. č. 2 

 

 

 

Graf. č. 3 
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Činnosť orgánov miestnej samosprávy 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 4. decembra 2017 uznesením č. 

97/2017 a záverečný účet dňa 27. júna 2019 uznesením č. 44-OZ/2019. Obec v roku 2018 

prijala finančné prostriedky na rekonštrukciu materskej školy vo výške 149 340,16 €. 

Poskytovateľom dotácie bol štátny fond Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. z Maďarskej 

republiky. Deficit rozpočtového hospodárenia obce v roku 2018 predstavoval 14 571,01 €.
3
 

V tomto roku obecné zastupiteľstvo prerokovalo viaceré administratívne a finančne 

náročné modernizačné plány. Uznesením č. 102/2018 sa schválila rekonštrukcia dopravného 

značenia v obci. Plánovalo sa získanie dotácie od Ministerstva financií SR. Uznesením č. 

103/2018 obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu nových priechodov v obci, a to na štátnej 

ceste č. II/503. Bolo prerokované aj vybudovanie kamerového systému v obci. Po 

vyhodnotení ponúk bolo prijaté uznesenie č. 104/2018. Obecné zastupiteľstvo v ňom s 

vybudovaním  kamerového systému  jednohlasne súhlasilo. Obec získala dotáciu na tzv. 

Durayovu ulicu vo výške 65 791,19 €. Plánovali sa aj ďalšie investície: umiestnenie potrubí 

pre kanalizáciu v ulici „pri čerpačke“, vybudovanie chodníkov na cintoríne (uznesenie č. 

107/2018), vybudovanie gumových podláh na detských ihriskách, v pláne bolo i podanie 

projektu na realizáciu kanalizácie (uznesenie č. 109/2018).
4
 

Obec žiadala dotáciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieku SR v rámci 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja  na rozšírenie „novej“ materskej školy o jednu triedu, 

a to v podkroví  športovej budovy. Projekt bol úspešný, obec dostala na uvedený účel 166 

323,81 €. Vlastné náklady predstavovali 8 733,88 €, výška finančnej podpory EÚ tak bola 95 

%.
5
 Obec podala žiadosť o dotáciu u štátneho fondu Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. v MR vo 

výške 49 milión forintov (v prepočte 149 340,16 €) na rekonštrukciu budovy „starej“ 

materskej školy. Na základe uznesenia č. 113/18 bola podpísaná zmluva. Práce boli 

realizované vo vnútri budovy (triedy, kuchyňa, podlaha, zateplenie, nová farba budovy, okná 

atď.) i vonku (detské ihrisko).
6
 

Obecné zastupiteľstvo zorganizovalo Deň obce, ktorý sa tradične koná poslednú 

augustovú sobotu, v tomto roku  25. augusta. 

Samosprávne voľby sa konali 10. novembra 2018. Do obecného zastupiteľstva sa 

prihlásil rekordný počet kandidátov: 

                                                             
3 https://www.hruby-sur.sk/files/2019-12-02-034535-Z__vere__n__-____et-obce-2018.pdf. Citované: 6. 

december 2019. 
4 https://www.hruby-sur.sk/upload/Zapisnica-25-18.pdf. Citované: 6. december 2019. 
5 https://www.hruby-sur.sk/upload/Zapisnica-29-18.pdf. Citované: 6. december 2019. 
6 https://www.hruby-sur.sk/upload/Zapisnica-26-18.pdf. Citované: 6. december 2019. 
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1.  Tomáš Baďura Nezávislý kandidát 

2.  Robert Botló Strana zelených Slovenska 

3.  Eva Frančeková Nezávislá kandidátka 

4.  Zoltán Horváth SMK – MKP 

5.  Ľudovít Jasenovec Strana zelených Slovenska 

6.  Silvia Karkes SMK – MKP 

7.  Nikola Karkeszová SMK – MKP 

8.  Juraj Kiss Nezávislý kandidát 

9.  Ladislav Kiss Spolu – občianska 

demokracia 

10.  Ervín Klúčik SMK – MKP 

11.  Tibor Klúčik SMK – MKP 

12.  Zuzana Sýkorová Nezávislá kandidátka 

13.  Tibor Szakáll Nezávislý kandidát 

14.  Peter Vácha Nezávislý kandidát 

 

Na post starostu obce sa prihlásili dvaja kandidáti, Ing. Ladislav Gujber (SMK – 

MKP) a Ing. Adrián Takács (nezávislý kandidát).
7
 

V obci bolo 741 zapísaných voličov, vo voľbách starostu bolo odovzdaných 551 

hlasov, z toho platných bolo 539 hlasov. Volebná účasť tak dosiahla štvrté najvyššie percento 

v dejinách volieb do miestnej samosprávy v Hrubom Šúre a to 74,35% (1994 – 84,06%, 1998 

– 77,26%, 2002 – 81,72%). Novým starostom sa stal Ing. Adrián Takács s 298 hlasmi 

(55,29%), Ing. Ladislav Gujber získal 241 hlasov (44,71%). Zvolených bolo päť poslancov: 

Tibor Szakáll (249 hlasov), Robert Botló (243 hlasov), Juraj Kiss (243 hlasov), Nikola 

Karkeszová (226 hlasov) a Ladislav Kiss (206 hlasov).
8
 

Slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa v Hrubom Šúri konalo 

10. decembra 2018, a to v sobášnej miestnosti obecného úradu. Predsedníčka Miestnej 

volebnej komisie, pani Edita Vágenfálová, odovzdala starostovi osvedčenie o zvolení. 

Starosta a poslanci následne zložili sľuby.
9
 

                                                             
7 https://www.hruby-sur.sk/files/2019-11-04-011956-Zoznam-zaregistrovanych-kandidatov.PDF. Citované: 6. 

december 2019. 
8 https://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/497-hruby-sur/komunalne-volby; 

http://volby.statistics.sk/oso/oso2018/sk/data02.html. Citované: 7. december 2019. 
9 https://www.hruby-sur.sk/files/2019-11-03-161504-Zapisnica-slavnostnezasadnutie-OZ.pdf. Citované: 9. 

december 2019. 
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20. decembra sa uskutočnilo prvé plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Prerokovali sa záležitosti administratívneho, organizačného a finančného charakteru, napr. 

aktualizácia vnútorných  noriem obecného  úradu, voľby zástupcu starostu (bol zvolený 

Robert Botló), plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, rozpočtové provizórium na 

január 2019, otázky čistenia ramena Malého Dunaja a napustenie vody, analýza stavu 

zariadenia na zabezpečenie pitnej vody v obci a riešenie problémov odpadového hospodárstva 

a kanalizácie.
10

 

 

Verejno-spoločenský a kultúrny život 

Miestna organizácia SMK usporiadala tradičnú ochutnávku šišiek – už 12. ročník – dňa 11. 

februára v spoločenskom dome v obci, na ktorej sa zúčastnil aj starosta maďarského Súru, 

Miklós Sógorka. Na podujatí vystúpili s kultúrnym programom žiaci základnej školy 

s vyučovacím jazykom maďarským, báseň recitovala pani Margita Botlová.
11

 

Materská škôlka usporiadala fašiangový ples 10. februára v kultúrnom dome 

v Kostolnej pri Dunaji. Do tanca hrali spevák a hudobník Ivan Daniš a DJ Tibor Nyársik. 

Miestna ľudová knižnica zorganizovala stretnutie so spisovateľom Tiborom 

Szomolaim v rámci programu Mesiac knihy 4. marca v spoločenskom dome.  Autor predstavil 

svoju novú knihu s názvom Klan. 

Základná organizácia Csemadoku v Hrubom Šúre vyvíjala aj v tomto roku aktívnu 

činnosť: 

a) 18. marca usporiadala spomienkovú slávnosť na revolúciu 1848 – 1849 pri pomníku 

padlých z prvej a druhej svetovej vojny, po ktorej nasledovalo výročné zhromaždenie 

organizácie. Na tomto zhromaždení bolo vedenie doplnené o nových členov (Emília 

Ajpeková, Kristína Hanková, Beatrix Prehasko, Zoltán Szalay). Na podujatí vystúpili žiaci 

miestnej maďarskej školy a škôlky. 

b) 8. apríla zorganizovala prezentáciu pána farára Pavla Gajdoša o jeho misijnom 

pôsobení v Tanzánii. Zúčastnilo sa jej okolo 60 hostí.
12

 

c) 24. júna sa v miestnej časti „Dunafenék“ realizoval II. Malodunajský piknik. 

S hudobným a tanečným programom vystúpili žiaci základných škôl z Hrubého Šúru, Senca 

a Reci. Pre deti boli pripravené tradičné ľudové hračky, hrnčiarska dielňa a vystúpenie 

Rytierskeho rádu Červený lev z Maďarska, ktorý predviedol boj s buzogáňom a dlhým 

                                                             
10 https://www.hruby-sur.sk/files/2019-09-27-155445-Za__pisnica_20.12.2018.PDF. Citované: 9. december 

2019. 
11 Mi Újság, roč. 14, apríl 2018, č. 57, s. 14. 
12 Mi Újság, roč. 14, júl 2018, č. 58, s. 11. 
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mečom i paľbu zo strelných zbraní. Uskutočnila sa aj ponožková bitka. Odohral sa futbalový 

zápas medzi mužstvami Csemadoku a skautov. Koncert mala skupina DunaFolkBand zo 

Šamorína. Prišlo okolo 300 návštevníkov. 

d) 28. júla sa uskutočnil výlet do Štúrova, na kúpalisko Vadaš, ktorého sa zúčastnilo 53 

osôb. 

e) Cyklotúra do Ekoparku pri Veľkých Úľanoch sa konala 18. augusta, absolvovalo ju 40 

cyklistov i jednotlivci s autami. 

f) 14. októbra bolo usporiadané stretnutie s redaktormi časopisu a internetového portálu 

Ma7 v spoločenskom dome, pri čaši dobrého vína. Prišlo veľa záujemcov, až 90. Podujatie sa 

uskutočnilo v rámci okresného programu Dni Alberta Molnára Szencziho. 

g) Členovia Csemadoku v počte 45, dňa 21. októbra navštívili divadelné predstavenie 

v meste Győr. Pozreli si komédiu s názvom Primadony. 

h) 2. decembra sa uskutočnil v kaplnke vydarený adventný koncert známych spevákov, 

Koppánya Kovácsa a Györgya Derzsiho, na ktorom sa zúčastnilo 170 návštevníkov z obce 

a okolitého regiónu.
13

 

Skautský oddiel sv. Imricha č. 11 sa aj v tomto roku venoval rôznym mládežníckym 

programom a vyvíjal čulú činnosť (výlety, táborenie, kreatívne hry, vyhotovenie vencov na 

advent, rozvoz betlehemského svetla v obci atď.).
14

 

31. decembra zorganizoval obecný úrad pre obyvateľov obce kapustnicu. 

 

Náboženstvo a duchovný život 

31. mája sa na Božie telo uskutočnila tradičná procesia.
15

 Prvé sväté prijímanie sme oslávili 

v našej farnosti 20. mája. Prípravy sa zúčastnilo 20 detí z farnosti, ktorí aj pristúpili k prvému 

svätému prijímaniu. Slávnostná omša bola vo farskom kostole v Kostolnej pri Dunaji. 

Slávnostný prejav mal saleziánsky misionár Jozef Tóth a hudbu zabezpečila skupina Crux.
16

 

14. septembra navštívil obec prominentný hosť zo zahraničia, biskup Ludovick Jozeph 

Minde z Tanzánie.  

Na Slávnosť Povýšenia Svätého Kríža miestni katolícki veriaci usporiadali menšiu 

spomienkovú slávnosť pri príležitosti 200. výročia postavenia kríža na začiatku obce, smerom 

na Senec.
17

 

                                                             
13 Archív Základnej organizácie Csemadoku v Hrubom Šúre. 
14 Mi Újság, roč. 14, júl 2018, č. 58, s. 14; Tamže, október 2018, č. 59, s. 6. 
15 Mi Újság, roč. 14, júl 2018, č. 58, s. 4. 
16 Mi Újság, roč. 14, júl 2018, č. 58, s. 5. 
17 Mi Újság, roč. 14, október 2018, č. 59, s. 3. 
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Šport 

Reprezentantka SR v pretláčaní rukou, Rebeka Martinkovičová, prešla do vyššej hmotnostnej 

kategórie (t. j. do 80 kg) v súťažiach v pretláčaní rukou. Aj v nej bola úspešná. Získala 

bronzovú medailu v júli na Majstrovstvách Európy v Sofii a striebornú medailu v októbri na 

Majstrovstvách sveta v tureckej Antalyi.
18

 

Futbalové mužstvo FK ŠK Danubia Hrubý Šúr hrajúce v V. lige seniorov obsadilo 

v sezóne 2017 – 2018 jedenáste miesto. Oproti sezóne 2016 – 2017 si tak pohoršilo o štyri 

miesta.
19

 

 

Školstvo a vzdelávanie 

Materská škôlka cielene realizuje multikultúrnu výchovu a adekvátne reaguje na skutočnosť, 

že ju navštevujú slovenské a maďarské deti. Jej výchovno-vzdelávacia činnosť bola v roku 

2018 pestrá. Škôlkari sa napr. zúčastnili celoslovenského tanečného projektu Flashmove,  

prezentovali sa na obecných kultúrnych podujatiach (II. Malodunajský piknik, Deň 

dôchodcov atď.) a navštívili ZOO Malkia pri Orechovej Potôni. 

Základná škola slovenská a základná škola s vyučovacím jazykom maďarským sa 

zamerali v tomto roku na tradičné podujatia v školách a v obci. Napríklad na slávnostné 

otvorenie a potom na slávnostné ukončenie školského roka, Deň matiek, Tekvicovú slávnosť 

s púšťaním šarkanov, Deň dôchodcov, Mikuláša a vianočný kultúrny program. 

 

V Hrubom Šúre, 3. februára 2020 

 

Autor: 

Mgr. Štefan Gaučík, PhD. 

obecný kronikár 

 

 

 

Schválil: 

Ing. Adrián Takács 

starosta obce Hrubý Šúr 

                                                             
18 http://armsport.sk/sk/1-novinky/lucia-debnarova-vitazkou-ankety-top-5-sapr-za-rok-2018-421. Citované. 9. 

december 2019 
19 https://obfz-bratislava-mesto.futbalnet.sk. Citované: 9. december 2019. 


