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1. Všeobecná časť – textová
Obec Gabčíkovo je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne

hospodári

s

vlastným

majetkom

a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.
Identifikačné údaje:
Názov:

Obec Gabčíkovo

Sídlo – adresa:

Obecný úrad, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo

IČO:

00305391

DIČ:

2021129979

Právna forma:

právnická osoba

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavnou Slovenskej republiky.
Obec Gabčíkovo sa nachádza v západnej časti Žitného ostrova v blízkosti hlavného mesta SR,
Bratislavy.
Sídlo – adresa - účtovnej jednotky: Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo.
K 31.12.2012 obec mala 5009 obyvateľov a k 31.12.2013 sa počet obyvateľov zvýšilo na 5038
obyvateľov.
Výstavbou Vodného diela Gabčíkovo sa v katastri obce vybudoval prívodný kanál, ktorý je
dnes

turistickou atrakciou. Po hrádzi kanála a zdrže vedie aj medzinárodná Dunajská

cyklistická trasa, ktorá je jednou z cyklistických tepien Európy.
Ďalšie dôležité skutočnosti a informácie o obci Gabčíkovo nájdete na webovej stránke
www.gabčíkovo.sk, jeho samosprávnych orgánoch, organizáciách a inštitúciách, partnerských
miest, úspešných projektoch, dražbách, verejných obchodných súťažiach, obchodoch
a službách, dôležitých telefónnych číslach a neposlednom rade o aktuálnych udalostiach.
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2. Základné orgány obce:
Starosta obce–– Iván Fenes –– štatutárny zástupca obce
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Gabčíkovo, zložený z 12 poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce, ktoré sa konali dňa 27.11.2010.
Volebný obvod č.1. Ing. Arpád Mészáros
Ing. Mónika Horváthová
Ing. Soňa Csibová
Volebný obvod č.2. Vojtech Vass
Ing. Tímea Feketeová
Róbert Horváth
Volebný obvod č.3. Zoltán Bernáth
Zsuzsanna Majoros
Arpád Béli
Volebný obvod č.4. Ing. Anita Györgyová
Csaba Bott
MVDr. Arpád Csörgő do 18.03.2013
Gabriel Darnai od 26.04.2013
Poradným orgánom obecného zastupiteľstva sú nasledovné odborné komisie:
1. Komisia finančná a správy obecného majetku
2. Komisia športu, kultúry a školstva
3. Komisia výstavby a ochrany životného prostredia
4. Komisia sociálnych vecí a rodiny
Hlavný kontrolór:
Ing. Demian Štefan, zvolený do funkcie Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 25/90Z/2010
zo dňa 11.10.2010.
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Obecný úrad ( OcÚ):
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starosta obce zabezpečuje organizačné a
administratívne veci. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Jeho vnútornú organizáciu určuje
starosta obce, ktorý ustanovuje odborný aparát, ktorý zabezpečuje výkon obecnej správy
a bežné úlohy všetkých orgánov obce. Vykonáva odborné a administratívne činnosti potrebné
na riadne fungovanie všetkých orgánov samosprávy obce. Celý aparát je financovaný
z obecných prostriedkov prostredníctvom rozpočtu obce.
Prácu obecného úradu organizuje starosta obce prostredníctvom prednostu úradu. Túto funkciu
zastáva v roku 2013 Ing. Anikó Nagy do 31.03.2013 a od 01.04.2013 bola vymenovaná do
funkcie prednostu Eva Vargová.
Organizačná štruktúra
1) Obecný úrad sa vnútorne člení na referáty:
a) ekonomický,
b) sociálnych vecí,
c) stavebný, dopravy a správy majetku obce,
d) podnikateľskej a legislatívnej činnosti, bytových vecí a miestnych daní,
e) školstva a vzdelávania,
f) referát životného prostredia,
g) referát miezd a personalistiky
2) Osobitné postavenie v rámci organizačnej štruktúry Obecný úrad má : sekretariát starostu,
matričný úrad, stavebný úrad, školský úrad.
3) Neoddeliteľnou súčasťou organizačného poriadku je obsahová náplň činností jednotlivých
referátov OcÚ.
4) Základná organizačná schéma OcÚ tvorí prílohu organizačného poriadku – ako vnútorného
predpisu.

3. Schválené právne normy obce
-

Štatút obce

-

Organizačný poriadok

-

Pracovný poriadok
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-

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

-

Smernica obce o vykonávaní finančnej kontroly

-

Smernica pre vedenie účtovníctva – obeh účtovných dokladov

-

Smernica pre vedenie pokladnice obce Gabčíkovo

-

Smernica na vypracovanie konsolidačných výkazov

-

Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku

4. Informácie materskej účtovnej jednotke a o dcérskych spoločnostiach
4.1 Materská účtovná jednotka:
4.1.1 Obec Gabčíkovo so sídlom Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
Zastúpené starostom obce vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a
68 Ústavy SR a podľa § 24 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je právnickou osobou , ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi
finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami
obce a organizačnými predpismi obce. Územie obce je územný celok, ktorý tvorí katastrálne
územie obce Gabčíkovo a katastrálne územie obecných častí. Obec financuje svoje potreby
predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Obec môže
na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových
peňažných fondov. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavený
na obdobie jedného kalendárneho roka, schválený obecným zastupiteľstvom. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet.
Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú
rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej
na tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet tvoria rozpočet obce na príslušný rok a na dva
nasledujúce rozpočtové roky. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové
práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Majetok obce je možné použiť
najmä:
a) na verejné účely
b) na výkon samosprávy obce
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4.1.2 Prenesené kompetencie obce
1) Školský úrad – prenesený výkon štátnej správy
2) Spoločný stavebný úrad - – prenesený výkon štátnej správy
3) Starostlivosť o životné prostredie – prenesený výkon štátnej správy
4) Zariadenie pre seniorov – prenesený výkon štátnej správy
5) školstvo – poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a
materských školách a zabezpečenie ich prevádzky – prenesené
výkony štátnej správy
6)
7)

matrika – prenesený výkon štátnej správy
hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR – prenesený výkon štátnej správy

REGOB
8)

stavebný úrad pre miestne komunikácie – prenesený výkon štátnej správy

9)

voľby do NR SR, do samosprávy obcí, referendum atď.

Poskytnuté dotácie v roku 2013:

Poskytnutý

Vyčerpaný

Zostatok k

transfer:

transfer:

31.12.2013

Účel:

5 849

5 849

0

Príjmy na matriku

1 763

1 763

0

Príjmy REGOB

280

280

0

Príjmy miestne komunikácie

561

561

0

Príjmy starostl. o ŽP

701 882

701 882

0

Prenesený výkon školstvo

8 575

8 575

0

Prenesený výkon MŠ

5 105

5 105

0

Školstvo dopravné

10 197

10 197

0

školstvo vzdel. poukazy

5 040

5 040

0

Asistent učiteľa

515

515

0

Školské potreby

3 396

3 396

0

školstvo- stravné

13 444

13 444

0

Aktivačná činnosť ESF

422 400

343 054

79 346

Zariad. pre sen. príjem zo ŠR

187

187

0

Príjem na činnosť CO

5

17 419

17 419

0

5% nepedagog. zam.

106 829

106 829

0

Povodňové záchranné práce

1 372

1 372

0

odchodné

1 533

1 533

0

Soc. znevýhodn.žiaci

21 168

21 168

0

Miestne komunikácie

5 000

5 000

0

Kamerový systém

137 150

137 150

0

Nájomný byt.dom 14 b.j.

4 480

4 480

0

Príjem na refundácie volieb

4.1.3 Školstvo
Základná škola Gabčíkovo

Adresa: 930 05 Gabčíkovo, Komenského ul.1082/3
Tel:. 031 5594136
Fax : 031 5595055
E-mail: zs@zsgabcikovo.edu.sk
Internetová stránka: www.zsgabcikovo.edu.sk
Riaditeľ školy : Mgr. Miroslav Ďurnek
Počet žiakov : 179

Počet zamestnancov : 27
O našej škole
Základná škola bola postavená v roku 1985. Je to pomerne veľká budova s vlastnou jedálňou
a telocvičňou. Využívajú ju nielen žiaci našej školy, ale aj miestne športové oddiely na tréningy
a rekreačnú telesnú výchovu. V tejto budove je ešte aj učebňa pre technickú výchovu, učebňa
pre Daltonské vyučovanie, klubovňa, školská kuchyňa, administratívne a prevádzkové
priestory, oddelenie školského klubu a učebňa pre vyučovanie informatiky. V areáli školy je
malé asfaltové ihrisko pre vyučovanie telesnej výchovy v jarnom období. Veľkú časť areálu
školy zaberá zelená oddychová zóna s množstvom okrasných a vzácnych kríkov a stromov,
ktorá sa využíva aj na vyučovanie prírodopisu ako učebňa v prírode. Okolie školy skrášľujú
6

okrasné stromy a kvetinové hriadky. Žiaci majú možnosť zúčastniť sa pobytu školy v prírode,
ktorá je organizovaná pre žiakov 1. - 5.ročníka. Pre žiakov 7.ročníka sa uskutočňuje lyžiarsky
výchovno-výcvikový kurz. Na 1.stupni a čiastočne i na 2.stupni sa pri výučbe uplatňuje
Daltonský spôsob vyučovania.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lászlóa Amadea
Amade László Alapiskola

Adresa: 930 05 Gabčíkovo, Komenského ul.1081/1
Tel:. 031 5594115
Fax : 031 5594115
Internetová stránka: www.zsamade.com
E-mail: zs.amade.gabcikovo@gmail.com
Riaditeľka školy : Mgr. Renáta Sebőová
Počet žiakov : 288
Počet zamestnancov : 35
Podmienky školy na vzdelávanie žiakov sú na veľmi dobrej úrovni. V rokoch 2005-2006 bola
realizovaná rekonštrukcia objektov základnej školy z prostriedkov EU v celkovej výške
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miliónov Sk. Vyučovací proces prebieha v troch budovách. Škola je vybavená jazykovými
učebňami,

učebňou

na

výpočtovú

techniku,

odbornou

knižnicou.

Súčasťou ZŠ je aj telocvičňa, ktorá bola zrekonštruovaná jednak z prostriedkov MŠ SR vo
výške 2 600 000,00 Sk a jednak z vlastných prostriedkov obce. Škola je otvorenou
ustanovizňou, ktorá poskytuje všeobecné vzdelávanie, pri ktorom okrem vedomostí našim
deťom dáva dobré slovo, ľudské zaobchádzanie ako aj druhý domov. Je taká škola, v ktorej
žiaci po absolvovaní svojho štúdia získavajú dôkladnú prípravu pre ďalší život vzhľadom aj na
ľudský faktor. Realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje 26 kvalifikovaných
pedagógov. Veľký dôraz kladieme aj na správne využívanie voľného času žiakov, nakoľko u
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nás

fungujú

dve

skupiny

školského

klubu.

Mimo vyučovania materinského jazyka kladieme veľký dôraz aj na pestovanie tradícií. Vďaka
získaným pekným výsledkom a úspechom, naša škola patrí medzi tie školy
Dunajskostredského okresu, ktoré výchovu a vzdelávanie zabezpečujú na vysokej úrovni, jej
skutočná ars poetica je: spoločne rozmýšľať s rodičmi v prospech budúcnosti a blahobytu
našich detí. Zriaďovateľ našej školy, Obec Gabčíkovo, v roku 2005 úspešne realizoval projekt
„Naša škola - naša budúcnosť“ a zo získaných finančných prostriedkov obnovil, zrekonštruoval
budovy školy: budovy dostali novú strechu, bolo uskutočnené vonkajšie zateplenie budov, boli
vymenené

okná

a

kanalizácia

školy.

Racionálne využívajúc naše možnosti a vybavenosť, kladieme veľký dôraz na pestovanie
materinskej reči, národnostnej kultúry, ľudových tradícií ako aj na lásku rodnej zeme, na kvalitu
zdokonaľovania sa v slovenskom jazyku, na osvojovanie si cudzích jazykov a základov
informatiky, na kvalitné vyučovanie prírodovedných predmetov, na prípravu

týkajúcu

sa talentovaných žiakov v rôznych súťažiach. Máme moderne zariadenú odbornú učebňu
informatiky, kde všetci naši žiaci aj školský zamestnanci môžu udržiavať kontakty so svetom
cez internetovú sieť. Naša obnovená telocvičňa a športové ihrisko poskytujú pre športovú
činnosť vynikajúce podmienky pre našich žiakov ako aj pre členov masových organizácií obce.
Družstvá našich futbalistov a futbalistiek úspešne reprezentujú našu školu na rôznych
majstrovstvách.
Každý žiak si môže vyberať z pestrej palety záujmových krúžkov podľa zdatností a vlastného
záujmu. V tomto školskom roku sa na našej škole pracuje v 17 záujmových krúžkoch. Zapájame
sa do rôznych projektov ako napr. „Studňa Európy“, čo súvisí s ochranou životného prostredia.
Našu školu pravidelne reprezentujú na obecných podujatiach talentovaní žiaci a členovia
umeleckých skupín. Veľmi obľúbené sú tradičné vedomostné kvízy, slávnostné programy
spomienkové

a

večery.

Vytváranie svojich žiackych kolektívov pokladáme za veľmi dôležitú úlohu, preto sú vzájomné
návštevy s družobnou školou v Pázmándfalu pravidelné, ako aj školské zájazdy, návštevy
divadelných

predstavení,

výchovných

koncertov

a

iných

aktivít.

Každoročne organizujeme pre žiakov štvrtého ročníka školu v prírode, piataci sa zúčastňujú na
plaveckom výcviku a žiaci siedmeho ročníka absolvujú lyžiarsky kurz. Pre každého nášho žiaka
usporadúvame celodenný zábavný program ku Dňu detí, tradičný maškarný ples, pred
vianočnými

sviatkami

remeselnícke
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zamestnania.

Naši absolventi po získaní adekvátnych vedomostí sú prijatí na vybrané školy, rozlúčime sa s
nimi slávnostne aj v rámci venčeku, kde predvedú svoje tanečné schopnosti.
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola

Adresa: Nám. Sv. Trojice 1042
Tel.: 0315594206
Internetová stránka: www.zusgabcikovo.edupage
e-mail: zusgabcikovo@panelnet.sk
Riaditeľka: Ilková Gabriela
Počet žiakov : 224
Na škole pracujú tri odbory: hudobný, tanečný a výtvarný
Počet učiteľov: 10
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola v Gabčíkove bola založená k 1.9.1990 so
110 žiakmi. Na škole pôsobili 2 odbory: hudobný a výtvarný. Od 1.9.2004 na škole funguje aj
tanečný odbor pod vedením Alžbety Weiszovej. Dnes školu navštevuje 224 žiakov. Na
hudobnom odbore si žiaci môžu vybrať z hlavných predmetov: hra na klavíri, hra na keyboarde,
hra na husliach, hra na gitare, hra na zobcovej flaute, hra na akordeóne a spev. Žiaci dostanú
dostačujúce poznatky z hudobnej teórie, dôraz však kladieme na hlavné predmety, z ktorých
naši žiaci dostanú vysoké odborné poznatky.

Na výtvarnom odbore žiaci sa

zaoberajú so všetkými výtvarnými technikami, dostanú kvalitné, vysoké odborné poznatky
z praxe, dostačujúce poznatky z teórie výtvarného umenia. Na tanečnom odbore žiaci
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dostanú dostatočné odborné poznatky z klasického, ľudového tanca, vysoké poznatky
z moderného tanca, nakoľko tento odbor je zameraný na moderný tanec.
Každoročne usporiadame verejné koncerty s výstavou z prác žiakov VO k Vianociam, ku dňu
matiek, absolventský koncert a interné koncerty podľa potreby, väčšinou mesačne, verejné
vystúpenia tanečného odboru viackrát do roka.

.

MATERSKÉ ŠKOLY

Materská škola, ul. Komenského Gabčíkovo
Riaditeľka: Helena Profantová
Počet detí : 69, z toho deti 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 21
Počet pedagogických zamestnancov: 6
Materská škola na ulici Komenského v Gabčíkove tvorí jeden stavebný objekt , dispozične
členený na navzájom prepojené pavilóny. Budova MŠ bola postavená v roku 1967-dodnes
neprebehla žiadna rekonštrukcia.
Obecné zastupiteľstvo vyvíja veľké úsilie, aby sa pôvodné zastarané budovy a zariadenie
materskej školy boli obnovené. Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským je
umiestnená v troch účelových pavilónoch pre tri triedy. Triedy sú adekvátne vybavené
hračkami a potrebným materiálom čo pozitívne ovplyvňuje podnetnosť učebného prostredia.
Kolektív vytvára mimoriadne estetické prostredie, každá učiteľka podporuje všestranný
rozvoj detí. Funkčné zariadenie tried umožňuje realizovať spoločné činnosti všetkých detí, aj
príležitostné skupinové aktivity. Školský dvor je priestranný, z hľadiska bezpečnosti
a hygieny je dobre udržiavaný. K silným stránkam materskej školy patrí prirodzené rozvíjanie
komunikačných kompetencií detí v slovenskom jazyku prostredníctvom hry.
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Materská škola s výchovným jazykom maďarským, ul. Komenského Gabčíkovo
Riaditeľka: Mgr. Ildikó Bodó
Počet detí: 34, z toho deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 12
Počet pedagogických zamestnancov: 4
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským je umiestnená v dvoch účelových
pavilónoch. Nachádza sa neďaleko prírodného parku na Komenskej ulici a v jej blízkosti je aj
areál základných škôl. Jej umiestnenie umožňuje pozitívny vzťah detí k prírode i k budúcej
škole. Cieľom výučby v prvom rade je pokračovať v realizácii vytýčených výchovných cieľov
začatých už v rodine, aplikovať pred primárne vzdelávanie v materskej škole, aby deti
predškolského veku získali čo najviac poznatkov, kognitívnych vedomosti, ktoré sú potrebné k
utváraniu a rozvíjaniu zdravému psychosomatickému, osobnostnému vývinu dieťaťa, k
sociálnemu rozvoji ich správania sa a harmonickému spolunažívaniu s ostatnými deťmi,
dospelými.
Materská škola s výchovným jazykom maďarským, ul. Cintorínska Gabčíkovo
Riaditeľka: Mária Csörgőová
Počet detí: 38 , z toho deti 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou: 17
Počet pedagogických zamestnancov: 4
Materská škola bola založená v roku 1980. Budova MŠ je projektovaná ako trojtriedna materská
škola, momentálne prebieha výučba len vo dvoch triedach. Máme jednu miešanú / 3-4-5
ročných detí / a jednu prípravnú / z 5-6 ročných detí / skupinu na povinnú školskú dochádzku.
Aj miestnosti pavilónu B využívame racionálne. V súčasnosti slúžia na športové, kultúrne a
výchovné

účely

zriaďovateľa.

Výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole sa uskutočňuje podľa školského zákona
č. 245/2008 a školského programu ISCED 0, hravo, v rodinnej atmosfére. V pred primárnom
vzdelávaní sú zabezpečené všetky aktivity, hravé činnosti, ktoré sú bezpodmienečne dôležité a
účinné pri telesnom i duševnom vývine dieťaťa predškolského veku. Počas celého školského
roka spolupracujeme so zamestnancami Psychologicko-pedagogického centra v Dunajskej
Strede,

logopedickou

poradňou,

a

zubnou

lekárkou.

Neustále sa zaoberáme s nadanými deťmi. Využívame možnosti výučby cudzích / slovenský,
anglický / jazykov. Zaoberáme sa s výučbou detských folklórnych tanci, organizujeme návštevy
divadelných predstavení / Komárňanské Divadlo M. Jókaiho / a účasť v dome hry a tanca.
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Prvoradým cieľom je pomôcť rodinám znevýhodneného sociálneho prostredia. Usilujeme sa o
to, aby deti pred vstupom do základnej školy mali možnosť získať všetky vedomosti, ktoré sú
predpokladom

k

ich

úspešnému

zaškoleniu.

V procese ochrany nášho okolia pravidelne organizujeme zber druhotných surovín.
Spolu s Rodičovským združením pri MŠ s VJM organizujeme každoročne dobročinný ples,
ktorý

sa

stal

už

tradíciou

a

významnou

udalosťou

našej

MŠ.

Žiaľ konštrukcia strechy budovy materskej školy je v neblahom stave, jej oprava je
bezpodmienečne nutná.

4.1.4. Šport
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Gabčíkovský Dobrovoľný Hasičský Zbor bol založený na jar roku 1889 a keďže história tejto
organizácie sa zvečnila pre budúce generácie vo forme hodnotnej knižočky z príležitosti jej
stého výročia, práve z tohto dôvodu sa len najdôležitejšie faktické údaje zahrnuli do
publikovaných miestnych dejín Gabčíkova.
Post prvého predsedu novozaloženého zboru v roku 1889 zaujal obecný notár Ignác Palotay,
veliteľom hasičov sa stal majster mäsiar Ján Piroska, kováčsky majster František Buchinger sa
stal správcom hasičského skladu; šesťdesiatčlennú skupinu hasičov vybavili zakúpením
striekačky, ktorú na miesto požiaru prevážali pomocou konského poťahu a táto striekačka je
ešte

i

dnes,

po

viac,

ako

jednom

storočí,

v

použiteľnom

stave.

Ani nie po jeden a pol desaťročí, z dôvodu žalostnej vybavenosti potrebným výstrojom, sa
gabčíkovskí požiarnici obrátili so žiadosťou o pomoc na samotného panovníka, Františka
Jozefa. Na petíciu panovníkovi, zoštylizovanú a spísanú dňa 23. októbra 1903, sa dostavila
odpoveď dňa 12. apríla 1904 od vrchného župana. V tejto odpovedi hlava Bratislavskej stolice
dáva na známosť, že na žiadosť gabčíkovských poddaných pridelil panovník dvesto korún zo
svojej „osobnej“ pokladne. V tom čase to bola taká veľká suma, že sa z nej dal nakúpiť nielen
všetok potrebný výstroj, ale čosi zostalo dokonca aj na slávnostné uniformy.
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Farár František Kirchknopf vysvätil zástavu gabčíkovských hasičov na sviatok ich patróna,
Svätého Floriána, dňa 4. mája 1905 a túto zástavu si obyvatelia Gabčíkova ešte i dnes veľmi
vážia.

vysoko

V časoch prvej Československej republiky bol zostavený dôstojnícky zbor hasičov nasledovne:
predsedom bol Eugen Hack, veliteľom sa stal Ondrej Derzsi, jeho zástupcom Štefan Derzsi. V
dvadsiatych rokoch sa dobrovoľníci zúčastnili hasenia početného množstva požiarov. V roku
1923

si

založili

svoju

kapelu.

V čase medzi jeseňou roku 1938 a jarou 1945 Gabčíkovo opäť patrilo k Maďarsku, čo nemohlo
byť pre hasičov ľahostajné. Pod veliteľstvom Štefana Komáromiho v roku 1939 hasiči oslávili
svoje

päťdesiate

jubileum.

V roku 1945 sa hasičský zbor zreorganizoval. Hodnostármi sa stali: veliteľ – Ján Salgovics,
jeho zástupcom sa stal Ján Kún, potom Florián Csóka, pokladníkom bol

Gejza Csóka.

Veliteľmi jednotlivých čiat boli: Florián Balázsy, Jozef Lelkes, Štefan Darnay a Ľudovít
Mészáros.
Koncom štyridsiatych rokov, ale i v päťdesiatych rokoch Gabčíkovom prebehla ničivá púšť
ohňa, ktorá spôsobila veľké škody. Medzičasom sa osadenstvo zboru, či už členovia, ale i
vedenie často menilo a hasičské vybavenie sa modernizovalo. V šesťdesiatych rokoch
dobrovoľní hasiči vynikli nielen ako dobrí požiarnici, ale aj ako dobrovoľní divadelníci, ktorí
vystúpili na divadelných predstaveniach nielen vo vlastnej dedine, ale aj v iných obciach.
Z príležitosti jubilejných osláv ich osemdesiatročnej existencie, v roku 1969, získal
protipožiarny zbor Gabčíkova čestnú zástavu od Slovenského Zväzu Protipožiarnej Ochrany,
ktorú

prevzal

veliteľ

dobrovoľných

požiarnikov,

Ján

Bott.

V nasledovných rokoch došlo k viacerým personálnym zmenám na veliteľskom poste: po
nebohom Jánovi Bottovi prevzal štafetu Ján Bott mladší, ktorého v roku 1972 nahradil Florián
Derzsi, neskôr v roku 1977 nasledoval František Vida. Strojné vybavenie sa vo významnej
miere

obohatilo

v

rokoch

1974,

1976

a

neskôr

v

roku

1984.

Počas storočnej existencie Gabčíkovského Dobrovoľného Hasičského Zboru sa vystriedalo v
poste

predsedu

štrnásť

predsedov

a

v

poste

veliteľa

13

veliteľov.

Zbor hodnostárov v roku 1989 pozostával z nasledovných osôb: Štefan Fenes – predseda,
František Vida – veliteľ, Ferdinand Csörgő - zástupca veliteľa, Štefan Demián – tajomník,
Imrich Nagy nastúpil do postu pracovníka, zodpovedného za predchádzanie požiaru, Jenő Bott
sa stal kultúrnym referentom, Ivan Brožek sa stal organizačným referentom, Szabolcs Bott
prevzal post mládežníckeho referenta, Katarína Jakusová bola referentkou pre ženskú časť
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zboru, Florián Derzsi bol činný ako referent civilnej obrany, András Darnai bol správcom
skladu, Ján Bott bol pokladníkom, Arpád Gróf strojníkom a kontrolórmi sa stali Štefan Darnai
a

Ondrej

Bott.

Bolo by zaujímavé spomenúť aj prípady väčších požiarov, ktoré vznikli v Gabčíkove. Prvým
veľkým požiarom, ktorý je dokladovaný písomnosťami, vznikol v roku 1861, dôsledkom
ktorého vyhorela takmer

jedna celá ulica, ktorú tvorili domčeky, pokryté trstinovými

strechami.
V roku 1866 takisto vyhorelo centrum dediny, dokonca aj strecha kostola lahla v plameňoch,
nehovoriac o veľmi závažných škodách na hospodárskych dvoroch. V roku 1902 zhorela
piváreň, zvaná „Pivný dom“ a obeťou ohňa sa stalo viac vagónov ovsa, ktorý bol uskladnený
na povale pivárne. V roku 1921 došlo k požiaru v dome Adolfa Glatza, požiaru podľahli všetky
jeho hospodárske zvieratá. V roku 1924 vypukol veľký požiar na tzv. „Čilizskom rade“, ktorý
zapríčinil zhorenie štyroch domov, vzbĺkol aj kostol. V roku 1925 v majeri „Csikós“ podľahol
ničivej sile ohňa závod na výrobu nábytku. Na jar roku 1937 zhorela stodola Františka
Darnaiho, ako aj ešte jedna ďalšia stodola. V auguste toho istého roku sa v dôsledku požiaru
zničili štyri domy v časti Gabčíkova, zvanej „Nové mesto“. V roku 1938 do tla zhorel dom Jána
Húsvétha. Aj dom Michala Izsmánya, ktorý sa nachádzal na „Dunajskom rade“, v roku 1946
zhorel. V roku 1957 došlo k vzniku požiaru v dome Štefana Csóku, ktorý sa nachádzal v časti
Gabčíkova, zvanej „Pod humnami“. V roku 1968 „vzlietol červený kohút“ na Cintorínskej ulici,
na dom Františka Jakusa a Vojtecha
Feketeho. V roku 1988 vyčíňala ničivá sila ohňa v dome Vojtecha Csörgőa, dokonca ešte v
ďalších troch prípadoch došlo k požiaru v tom istom roku.
Začiatkom mája 2009 sme oslávili za výdatnej pomoci obce 120. výročie založenia nášho
zboru. Boli to veľkolepé oslavy a trvali celý deň. Doobeda bola slúžená omša na miestnej
kalvárii na počesť nášho ochrancu Svätého Floriána a poobede boli predvedené ukážky z
hasenia ohňa z obdobia pred založením zboru až po dnešok. Osláv sa zúčastnilo viac ako 500
hostí, jednak z družobných obcí Enese a Veľká Čalomija a taktiež požiarnici z celého nášho
okresu.
ZÁPASENIE
Osobami, ktoré sa zaslúžili o udomácnenie zápasenia v Gabčíkove boli medzi inými: Ladislav
Both a Ľudovít Nyársik, ktorí v roku 1961 na športovom ihrisku štátneho majetku, v hájovni
Veľkého lesa, začali s touto činnosťou a onedlho na to dostali títo „silní chlapci“ domov, ktorý
im zabezpečil liehovar a neskôr miestna základná škola. Oblastných majstrovstiev sa zúčastnil
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tím, pozostávajúci z nasledovných zápasníkov: Ladislav Both, Ľudovít Nyársik, Zoltán Putz,
Ján Nagy, František Nagy, Zoltán Gróf, Vojtech Izsmán, Ondrej Horváth, Ladislav Mucska,
Matej

Derzsi

a

Ladislav

Börgöndi.

O dva roky neskôr, v roku 1963 bol gabčískovský tím účastníkom II. ligy majstrovstiev
družstiev. V tom čase získal na československých majstrovstvách vo „welterovej váhe“
bronzovú medailu Ladislav Both a v „bantamovej váhe – tzv. „mušej váhe“ získal takisto
bronzovú medailu Ladislav Mucska. Toto vynikajúce obdobie sa zakončilo v roku 1966 tým,
že tím vypadol a následne v nadchádzajúcich jedenástich rokoch gabčíkovské zápasenie len
vegetovalo.
K znovuzrodeniu zápasenia poskytol podporu Gabčíkovský štátny majetok a základná škola
zas prispela zabezpečením telocvične. Tento odbor sa postavil na nohy pod vedením predsedu
– Zoltána Grófa, ako aj za pomoci činnosti členov vedenia, ktorými boli: Ondrej Rákóczi,
Ladislav Both, Zoltán Halász, Ondrej Brezóczky, Ivan Brožek, Matej Patassy, Július Nyári a
Zoltán Kozmér. Korunou nových počiatkov bolo získanie zlatej medaily na celoštátnych
majstrovstvách Jaroslavom Horváthom, ktorý bol v tom čase v dorasteneckom veku.
Ako náhle dosiahli úroveň, očakávanú trénerom Ondrejom Rákóczim, prihlásili sa do
Slovenskej Národnej Ligy. Majstrovstvá družstiev boli uzavreté získaním zlata – čo sa týka
dorastu, striebra – čo sa týka dospelých a bronzu – čo sa týka juniorov. Medzi tými
jednotlivcami, ktorí získali titul majstra Slovenska, vymenoval tréner Rákóczi nasledovných:
Tibor Bodó, Tomáš Bodó, Peter Csicsay, Ján Hauer, Tomáš Fekete a Attila Bátky.
Medzi dorastom vynikli nasledovní: Igor Jankovics, Zoltán Halász, Oskar Varga, Zoltán
Kurucz, Robert Kállay, Ladislav Nagy, ďalej súrodenci Farkasovci, Mészárosovci, ako aj bratia
Vidovci. Medzi týmito gabčíkovskými chlapcami boli aj Lehel Németh z Baky a Titus Orbán.
Prvýkrát bola usporiadaná Veľká Cena Žitného Ostrova – prvý ročník medzinárodnej súťaže –
v roku 1962. Na 12. Veľkej Cene však bolo prítomných už 406 talentovaných mladých
reprezentantov na gabčíkovskom zápasníckom koberci, ktorí zastupovali Slovensko, Čechy,
Maďarsko,

Rakúsko,

Poľsko,

Chorvátsko

a

Srbsko.

Gabčíkovskí „grécko-rímski“ zápasníci získali počas desiatich rokov až tridsať celoštátnych
majstrovských titulov! Ak by sme za základ brali len rozmery Gabčíkova, tak v prípade
teoretického súťaženia obcí podobnej veľkosti by veru Gabčíkovo mohlo byť z hľadiska
zápasenia

považované

za

majstra

v

dosiahnutí

svetového

rekordu!

Z Gabčíkova mohli poslať svojich zástupcov v zápasení aj na majstrovstvá sveta – a to
nasledovných: Attilu Bátkyho a Blažeja Vargu – ktorí pricestovali domov so striebornými
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medailami, Zoltána Halásza a Lehela Németha – ktorí získali umiestnenie; avšak na žinenke
majstra sveta mohli zápasiť Ondrej Farkas a Ondrej Rákóczi mladší. Ďalej v skupine vo vekovej
hranici do 16 rokov mohli reprezentovať Slovensko chlapci z Gabčíkova – Tibor Csikmák v
skupine

do

65

kg

a

v

skupine

do

76

kg

to

bol

Arpád

Csörgő.

Ukázalo sa, že doteraz najúspešnejším gabčíkovským zápasníkom je Štefan Fernyák – ktorý
získal okolo osemdesiat medailí, medzi ktorými sa nachádza aj päť medailí z dorasteneckých
Majstrovstiev Sveta a z Majstrovstiev Európy. Ako dospelý je i v súčasnosti jedným z
najlepších

zápasníkov

Slovenska

–

hoci

už

ako

reprezentant

iného

družstva.

Význačné športové úspechy, ako aj zásluhy vo výchove dorastu vyzdvihli do vysokej pozície
aj Ondreja Rákócziho. Od roku 1993, z poverenia Slovenského Zväzu Zápasníkov, práve on
pripravuje do reprezentácie juniorských zápasníkov Slovenska v grécko-rímskom zápasení na
Majstrovstvá Sveta! Výchova dorastu Ondrejom Rákóczim je skutočne vzorová a hodnotná.
Každý jeden z nasledovných zápasníkov je skutočne talentovaným zápasníkom: Kristian
Meton, Csaba Farkas, Štefan Nagy, Zoltán Kozmér, Jozef Vajas, Richard Patasi, Juraj Bindics,
Imrich Schweiger, Attila Koczkás, Arpád Gróf mladší, Zorán Szabó, Tomáš Karika, Július
Fenes, Ladislav Végh I. a Ladislav Végh II. Ich ďalšie úspechy závisia naozaj už len od nich
samých.Už aj dievčence z Gabčíkova zápasia! Na 12. súťaži o Veľkú Cenu Žitného Ostrova
mohli vystúpiť na niektorý zo stupienkov víťaziek tri dievčence z nasledovných zápasníčok:
Hajnalka Bothová, Zuzana Fenesová, Monika Mészárosová, Beáta Véghová, Martina
Metonová, Barbara Gottliebová, Linda Gottliebová, Iveta Vargová, Mária Véghová, Bea
Botlóová

a

Bea

Mészárosová.

V roku 1993, na sedemdesiate výročie založenia a existencie zväzu, zastupoval funkciu jeho
oddielového predsedu Ondrej Csiba, technickú pomoc poskytovali Arpád Gróf a Ľudovít
Meton a Ondrej Rákóczi ako tréner už stihol vedľa seba „vychovať“ zopár vynikajúcich
pomocných trénerov.
Zápasnícky – a športový klub Gabčíkovo
Zápasnícky – a športový klub Gabčíkovo bol založený 31. januára 2008 s novým vedením.
Vedenie ZŠK-u Gabčíkovo: Kristián Meton – predseda,
MVDr Árpád Csörgő jun.- podpredseda
Lehel Németh – tajomník
Judita Csörgőová – managerka.
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V súčasnosti ZŠK Gabčíkovo má 3 odborných trénerov (tretej triedy): Kristián Meton, Tibor
Csikmák a MvDr. Árpád Csörgő jun. Tréneri zabezpečujú technickú a kondičnú prípravu
zápasníkov. Zápasníci absolvujú statické, kinetické a relaxačné cviky v racionálnom pomere,
ktoré sú dané podľa tréningového plánu. Tréningy sa uskutočňujú 3 krát týždenne od 16:00 do
18:00, v telocvični slovenskej základnej školy. Tréningy navštevujú aj deti z okolitých obcí,
ako napr.: Karol Wiedermann z Dunajskej Stredy, Ján a Balázs Rákóczi z Vrakúňa a
Barnabás Ambrus z Baky. Toho času sa zaoberáme s 30-timi zápasníkmi v piatich vekových
kategóriách (prípravkári, mladší žiaci, starší žiaci, kadeti, juniori). V dvoch váhových
kategóriách u kadetov máme 2 reprezentantov:
42kg: Attila Kovács, viacnásobný majster SR,
54kg: Attila Fernyák, tiež viacnásobný majster SR.
Náš zápasnícky klub už má toľko talentovaných zápasníkov, ktorí už na viacerých
slovenských a medzinárodných pretekoch ako napr. v Chorvátsku, v Rumunksu, v Česku a v
Maďarsku, v rôznych vekových kategóriach získali medaily . Takí sú napríklad: Erik Heizer,
Gábor Szelle, Karel Wiedermann, Jozef Rohály, Igor Benkó, Bence Hegedűs, Peter Eke,
Maroš Cicák, Attila Fernyák.
Naša najväčšia nádej Ján Rákóczi, je viacnásobným majstrom Slovenska, víťaz viacerých
medzinárodných turnajov. Medzi naše ďalšie nádeje patria: Ollé Matej, Pavol Roháček, Ádám
Varga, Denisz Fekete, Peter Kozmér - medailisti MSR.
Sojí za zmienku aj: Balázs Rákóczi, ktorý úspešne absolvoval základné školenie rozhodcov.
Snažíme sa zúčastňovať na mnohých pretekoch. Naposledy sme boli v Čechách, v meste
Kladno, kde zo 7 národov, z 32 klubov a z 286 pretekárov sme získali 2. miesto.
V nasledujúcich týždňoch sa chystáme na 2 medzinárodné preteky, do Chorvátska - mesto
Gospič a do Rumunska – mesto Arad.
Naším cieľom je poskytnúť mladým talentom adekvátnu starostlivosť v zápasení, ktoré v našej
krajine už má svoje výsledky a svoje zázemie. Našou prioritou je zabezpečiť možnosť ďalšieho
vývoja talentovaných mladých zápasníkov.
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FUTBAL

Ak vezmeme za základ organizovaného športu trebárs len futbal, tak jeho počiatky siahajú
sedemdesiatdva rokov dozadu. Avšak keby sme hľadali počiatky ľudových hier, zakladajúcich
sa na aktívnom pohybe, veru by sme ich prvé korene hľadali veľmi obtiažne.
Ako sa to vlastne začalo s futbalom? Jednoducho: v zeleno- a modro-bielom. Vysvetlí nám to
veľmi jednoducho kniha pod názvom: 70 rokov gabčíkovského športu – 1923–1993, podľa
ktorej následne po Prvej svetovej vojne boli v Amadeovskom kaštieli ubytovaní francúzski
legionári a práve tí si krátili čas hraním futbalu v parku kaštieľa. Táto ich hra sa veľmi zapáčila
prizerajúcej sa miestnej mládeži. Bol tu však problém: dedinčania nemali loptu.
Medzičasom sa dozvedeli, že francúzski vojaci zbožňujú mačacie mäso a následkom toho sa v
krátkom čase „preriedili“ rady mačiek v Gabčíkove. Dedinčania predali kocúrov a mačky
legionárom a za obdŕžané peniaze si kúpili jednu naozajstnú futbalovú loptu.
Dajme tomu, že skutočne v roku 1923 nastúpil futbal v Gabčíkove na svoju „cestu dobývania“.
Avšak v tom prípade čosi „pokrivkáva“, čosi si protirečí v pamätiach Imricha Vidu a Michala
Kovácsa: „Záujem bol veľký, no a koniec-koncov sme i my vyzývali mládež k hre!“ Okamžite
sa spomenula myšlienka založiť si svoj zväz, ale k tomu by boli potrebné aj nejaké základné
stanovy a také sme k dispozícii nemali. Našťastie, miestny rímsko-katolícky dôstojný pán – pán
farár Rezső Bohus nás takisto podporoval, ba dokonca sa dal medzi nás

„ K predošlému

citátu len zo dva postrehy: Rezső Bohus bol vymenovaný do postu farára obce Gabčíkovo len
v júli roku 1929, čiže sa mohol pridať medzi futbalistov nanajvýš v lete roku 1930! Na druhej
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strane už v roku 1927 existovali základné stanovy BSK – čiže Gabčíkovského Športového
Klubu!
Futbalový tím Gabčíkova bol v roku 1927 oficiálne pomenovaný na Gabčíkovský Športový
Klub – BSK (BSK je skratka maďarského znenia názvu). BSK potom hral zápasy v zelenobielych farbách, hráči mali jednu súpravu športového úboru a dve futbalové lopty. František
Bartalos zaznamenal základné stanovy klubu. Vo vedení dostali posty bývalý peštiansky atlét
Ľudovít Pék a miestny Štefan Komáromi. Chrbtovou kosťou tímu boli: František Pavlovics,
Vojtech Bartal, Vojtech Kovács, Jozef Bartal, Jozef Pavlovics, František Vass, Jozef Horváth,
Imrich Vida, ako aj František Sveiger, Rezső Koczkás, Ladislav Bodó, Eugen Bodó a Štefan
Horváth. Tím tohto klubu dokonca v roku 1928 vyhral Víťazný pohár proti ostatným tímom z
okolia.
V rokoch 1938 až 1945 bolo aj Gabčíkovo opäť pripojené k Maďarsku a futbalisti
Gabčíkovského Športového Klubu boli zaradení v rámci futbalových majstrovstiev do Győrskej
Župnej Ligy Mládeže* (* patrila sem mládež, ktorá v závislosti od svojho veku bola zadelená
do organizácie pre povinnú predvojenskú výchovu mládeže, ktorá existovala v rokoch 1921 až
1944 len vo vtedajšom Maďarsku – pozn. preklad.). Arpád Knap a Michal Viola, ktorí boli
trénermi, pripravili nasledovných gabčíkovských mladíkov na futbalový zápas, ktorými boli
menovite: Ladislav Mózes, František Sveiger, Eugen Both, Ignác Jakus, Tibor Csörgő, Michal
Varga, Július Nagy, Ladislav Derzsi, Imrich Both, Ján Gróf, Ľudovít Tóth, Ľudovít Rákóczi,
Eugen Raj a František Raj – ktorí vlastne tvorili rámec futbalového tímu. Po Druhej svetovej
vojne, v roku 1947 sa „naštartoval” riadne organizovaný futbal. U jeho „kolísky” stáli Arpád
Gróf, Aurel Heizer, Eugen Both, Ján Gróf, Alfred Bellus, Arpád Nagy a ďalší, ktorí prispeli
svojou pomocou v začiatkoch hrania futbalu gabčíkovského tímu - na Dunajskostredských
okresných majstrovstvách. Po dlhú dobu hatili čalovskí futbalisti (dnes Veľký Meder – pozn.
prekl.) a dunajskostredskí futbalisti postup gabčíkovských futbalistov vyššie. Konečne v roku
1958 Gabčíkovo získalo majstrovský titul v rámci okresu a postúpilo na krajské majstrovstvá,
kde boli gabčíkovskí futbalisti prítomní do roku 1961. Práve v tom roku však tím klesol späť
na úroveň okresných majstrovstiev, v rámci ktorých hral gabčíkovský tím futbalové zápasy v
rokoch 1961 až 1968 pod menom „Družstevník”, napriek tomu, že tento ich „krstný otec” ho
nebol

schopný

podporovať

.

V roku 1968 sa začalo s vytvorením tímu „novátorského ducha”. Z rámca, ktorý tvorili: Ivan
Frivalszky, Peter Frivalszky, Štefan Varga, Matej Derzsi, Štefan Both, Alfred Csiba, Imrich
Csiba, Vojtech Gúgh, Ivan Palkovics, Florián Kozmér, Ladislav Patasi, Ondrej Rákóczi, Jozef
Nagy, Štefan Mészáros, Mikuláš Bodó, Alfred Szabó, Gašpar Derzsi, Ján Ondrášek
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(štvornásobné československé reprezentačné mužstvo), Peter Derzsi, Pavol Derzsi, Ladislav
Sidó, Ľudovít Mészáros a František Heiszer – pripravil tréner František Kuczmann takú gardu,
ktorá si v roku 1976 vybojovala titul okresného majstra! Gabčíkovo postúpilo do krajskej I. B
ligy.
V roku 1978 došlo opäť k reorganizácii tímu. Gardu, pozostávajúcu z nasledovných hráčov: A.
Lukács, L. Nagy, Magyarics, Gy. Horváth, Sebő, Patasi, Sipos, Gaura, Halász, Balogh, Žiak,
priviedol tréner, Alexander Brányik do okresnej A skupiny. Dokonca sa táto garda
„vybojovala“ v rámci futbalového pohára medzi šestnásť najlepších klubových tímov
Slovenska.
V rámci majstrovstiev v rokoch 1979-1980 Gabčíkovo „skončilo“ až na 13. mieste, avšak už v
nasledujúcej sezóne sa na radosť fanúšikov dostalo až na stupienky víťazov. Bronzová skupina
pozostávala v časoch jej nového trénera, Bertalana Siposa, z nasledovných hráčov: Mészáros,
Botló, Farkas, Fodor, Izsmán, Lépes, Derzsi, Sebő, Malinovszky, Onódy, Csánó, Škabla,
Štropka, Diószegi, Nagy, Gábriš. Následne po tom sa najprv tento gabčíkovský futbalový tím
umiestnil na 4. mieste a na majstrovstvách 1982-83 na 5. mieste, avšak už pod novým menom,
pod menom Telovýchovná Jednota Štátneho Majetku Gabčíkovo, čiže TJ ŠM Gabčíkovo.
Medzičasom začalo podporovať tento klub pod svojimi „ochrannými krídlami“ štátne
hospodárstvo, ktoré čoraz viac prosperovalo pod vedením jeho riaditeľa, pochádzajúceho z
Baky. V radoch tímu došlo k zmenám a takto tím v roku 1989 vyhral majstrovstvá v I. A
skupine. O dva roky na to tím postúpil do tzv. „západnej“ skupiny II. triedy Slovenskej
Národnej Ligy. V roku 1991 tím zostal vo svojej triede, hoci „na vratkých nohách“, ale v roku
1993

opäť

zosilnej

a

vyhral

ďalšie

majstrovstvo!

Členovia majstrovského mužstva boli: Sergej Prichóďko a Attila Jankovics – brankári,
obrancami boli: Barnabáš Kováts, František Tóth (kapitán mužstva), Jozef Medgyes, František
Csiffári, Dezider Varga, Milan Škoda a Genadij Salov; usmerňujúcimi stredovými hráčmi boli:
Tihamér Varga, Jozef Ravasz, Tibor Domonkos, Zoltán Mészáros, Peter Molnár, Ferdinand
Szabó; ako útočníci hrali: Zsolt Győri, Tibor Szabó a Gabriel Johancsik, ktorí útočili na bránku
protivníka.
Výchova dorastu znamená neustálu obnovu a osvieženie gabčíkovského futbalu. S mládežou
sa tu organizovane zaoberá už od roku 1948. Gabčíkovská mládež získala v roku 1976 okresný
titul majstra, potom v roku 1977 titul majstra v I.B triede a dostala sa do I.A triedy, kde sa
hráčskemu tímu, pozostávajúcemu z nasledovných hráčov: Darnay, Izsmán, Á. Mészáros,
Jandura, Szeif, Both, Katona, Vida, R. Nagy, R. Mészáros, Kántor a Vörös venovali nasledovní
tréneri: Alfréd Fekete a Žigmund Végh s patričnými znalosťami a skúsenosťami.
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V roku 1993 pozdravila 70. výročie klubu – vďaka sponzorstvu Gabčíkovského štátneho
majetku - okrem seniorov aj gabčíkovská mládež svojím majstrovským družstvom! Gólový
rozdiel, ktorý dosiahli, by sa žiadalo zapísať do knihy rekordov: 136:23! Rámec juniorského
majstrovského družstva tvorili nasledovní hráči: Arnold Schweiger a Tibor Csonka – brankári,
Robert Szekács, Matej Jakus, Robert Ollé, Arpád Mészáros a Ladislav Derzsi – obrancovia,
Imrich Gróf, Kornel Csicsay, Imrich Harsányi, Adrian Zsákovics, Koloman Strbka a Štefan
Kovács – stredoví hráči, Norbert Both, Imrich Puskás, Szilárd Fekete, Ladislav Fenes a Marian
Csölle – útočníci. Trénerom bol Jozef Horváth, jeho pomocníkom Štefan Bodó, kapitánom
mužstva bol Ing. Juraj Sóki.

Od roku 2012 areál

futbalového ihriska prenajíma firma RUSSEL EXPORT a IMPORT s.r.o.. Obec Gabčíkovo
naďalej financuje režijné, údržbárske

a mzdové náklady spojené s tréningom mladších

a starších žiakov.
STOLNÝ TENIS
Počiatky stolného tenisu v organizovanej forme siahajú v Gabčíkove do päťdesiatych rokov,
podľa písomností, ktoré sa zachovali, sa v roku 1958 založil oddiel stolného tenisu v rámci
obecného športového zväzu. Až v sezóne rokov 1982-83 došlo ku kvalitatívnemu pokroku tým,
že tím, ktorý tvorili nasledovní stolný tenisti: Beneš, Gajdos, Csaplár, Jozef Kmeť, Heizer, si
vybojoval zlatú medailu na okresných majstrovstvách, čím si zabezpečil miesto v divízii.
Úspech dospelých aktivoval aj výchovu dorastu. V rámci odborného oddielu, vedeného
Františkom Heizerom, sa vytvorilo športové stredisko stolného tenisu, ktorého tréningy
navštevovalo takmer päťdesiat mladých ľudí, vo väčšine prípadov to boli školopovinní chlapci
a

dievčatá.

V nasledovnom desaťročí však došlo k poklesu nadšenia, na začiatku deväťdesiatych rokov
došlo k významnému úpadku či už čo sa týka hromadného záujmu o stolný tenis – ako tomu
bolo v predchádzajúcom období, ale aj k značnému poklesu čo sa týka dosahovania kvalitnej
športovej úrovne. Gabčíkovskí stolní tenisti sa v tom čase zúčastňovali skôr okresných
majstrovstiev,

alebo

turnajov

menšieho

významu.

Športové stredisko zaniklo, zaľúbenci stolného tenisu „vyžili“ svoju „hráčsku vášeň“ v
telocvičniach bez akéhokoľvek materiálneho pozadia. V tomto letargickom období sa udržal
stolný tenis „nad vodou“ len vďaka vôli starších hráčov hrať stolný tenis aj naďalej.
V čase, keď sa už všetko zdalo byť stratené, gabčíkovský Štátny Majetok poskytol a zabezpečil
materiálne pozadie pre aktívnych milovníkov tohto halového športu. Dušan Beneš, Štefan
Bazsó, Imrich Gajdos, Ladislav Csaplár, František Heizer a príležitostne hrajúci Jozef Kozmér,
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tvoriaci tím mužských hráčov, bojujúc v II. triede B skupiny okresných majstrovstiev, v ročníku
majstrovstiev 1992-93, získal 5. miesto. Z 24 utkaní tento tím vyhral jedenásťkrát, trikrát zohral
remízu a desaťkrát prehral. Najvýznačnejšími hráčmi, „ťahajúcimi“ celý tím, boli: František
Heizer, hrajúci so 65,8 percentnou úspešnosťou a Štefan Bazsó, hrajúci s 58,5 percentnou
úspešnosťou. Najlepšími hráčmi spomedzi dorastu boli: Attila Czafik, Arpád Csörgő, Jozef
Kozmér mladší a František Heizer mladší, ktorí sa zároveň úspešne zúčastnili okresných
majstrovstiev.
Na tom, že gabčíkovský Športový klub je možno považovať sedemdesiat rokov po jeho založení
– čo sa týka stolného tenisu – za „vrchol úspechu“ – samozrejme vedľa Dunajskej Stredy a
vedľa Vydran – získalo nehynúcu zásluhu svojou pomocou riaditeľstvo miestnej základnej
školy

a

samospráva

obce.

Nestarnúci František Heizer zostane ešte určite po dlhú dobu „dušou“ telovýchovného oddielu
stolného tenisu. Pri trénovaní mu pomáha aj Ladislav Csaplár, o kom by sa malo vedieť, že
vďaka jeho kvalifikovanosti ho pozývajú na významné súťaže za rozhodcu.
ŠACHY
K založeniu svojej najmladšej športovej disciplíny došlo v Gabčíkove v roku 1985, keď sa
založil Klub Šachistov, ktorý bol zároveň klubom s najmenším počtom členov. Zo začiatku
klub fungoval vďaka počiatočnému elánu, ktorý bol plný energie. Neskôr však plameň nadšenia
ochabol, nasledovalo obdobie stagnovania. . . O nejaký čas však na výzvu vedúceho tohto
športového oddielu, Mikuláša Kosára, miestni poprední členovia boli opäť pripravení súťažiť.
„Naša situácia tiež nie je ľahká, veď toto športové odvetvie nepatrí medzi najpopulárnejšie
športy. Našu činnosť sme naštartovali pred ôsmymi rokmi a okrem mňa patrili medzi
zakladajúcich členov ešte Žigmund Végh, Edmund Végh a Edmund Jókala takisto. V druhom
roku po založení nášho klubu gabčíkovskí tím skončil na 5. mieste na okresných
majstrovstvách. Tento úspech – vzhľadom na úroveň šachových hier na Žitnom Ostrove –
možno považovať skutočne za významný úspech . . . .,” takto sa vyjadril Mikuláš Kosár – v
čase

osláv

70.

výročia

založenia

Gabčíkovského

Športového

Klubu.

Gabčíkovskí šachisti dostali možnosť na trénovanie a prípravu na súťaže v obecnom kultúrnom
dome. V dunajskostredskom okrese Klub Šachistov v Gabčíkove patril medzi najaktívnejší
športový oddiel a jeho vedúci sa stal členom Okresného Zväzu Šachistov. V Gabčíkove sa
organizujú šachové turnaje a Klub Šachistov sa zaoberá aj trénovaním dorastu.
„Bohužiaľ, začiatkom deväťdesiatych rokov sa nám nepodarilo nominovať tím a teda ani
súťažiť na okresných súťažiach,” sťažoval sa nám Mikuláš Kosár, a takto pokračoval ďalej:
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„Moji kamaráti – šachisti - sú veľmi zaneprázdnení ľudia. V dnešnom „rýchlom” svete sa každý
z nich už skôr koncentruje na zabezpečenie si živobytia. Už ich neveľmi lákali šachové figúrky,
ani

šachové

turnaje,

poskytujúce

skutočne

veľkolepé

zážitky.”

V záujme udržania záujmu o šachy pri živote - Mikuláš Kosár medzi iným umiestnil šachovnice
na stoly niektorých hostincov v obci. Učinil tak hlavne vo viere a nádeji, že počas „nanútených”
prestávok sa nájde niekto, kto aspoň šachovými figúrkami tejto kráľovskej hry pohne sem a tam.

OBECNÝ STRELECKÝ KLUB GABČÍKOVO

V rokoch 1990 – 1995 náš klub sa venoval trom aktivitám, a to športovej streľbe, jazde
zručnosti a kynológii. Od roku 1996 klub je zameraný výlučne na športovú streľbu.
Predsedom klubu od tej doby je Ondrej Horváth. Členmi vedenia boli: Róbert Lelkes, Ing.
Eugen Both, Zoltán Németh, Alfréd Bodó, Alexander Nagy, Tibor Vasmera, Ján Tési, Helena
Somogyiová. V priebehu rokov 1990 - 1993 sme sa zúčastnili iba na okresných ligách v
disciplíne športovej streľby s malokalibrovou puškou. V roku 1994 sme založili preteky
„Medzinárodná superliga v streľbe“, na ktorých sa zúčastnili družstvá zo slovenska a z
maďarska. S tým súčasne sme založili aj preteky „Okresná strelecká liga“ so zúčastnením
siedmych slovenských družstiev. Každé družstvo je štvorčlenné, pričom hodnotené sú
výsledky troch najlepších strelcov v rámci družstva. Tieto preteky majú dve kolá. Prvé kolo je
usporiadané na jar, druhé na jeseň. Keďže sme nemali vlastnú strelnicu, museli sme užívať
iné strelnice. V roku 1992 s podporou Obecného úradu Gabčíkovo sa začalo vybudovanie
obecnej strelnice. Stavebné práce riadil Ing. Eugen Both. Na výstavbe sa aktívne zúčastnil
každý člen nášho klubu. Zástupca starostu obce, p. František Heizer, zabezpečil zeminu od
vodnej elektrárne pre vytvorenie bezpečnostného valu okolo strelnice. Starosta obce, p. Ivan
Fenes pravidelne navštevoval strelnicu a pozoroval priebeh stavebných prác. Zabezpečil nám
vyhotovenie projektovej dokumentácie sadových úprav v okolí strelnice u riaditeľa
Výskumného ústavu lesného hospodárstva. Od Okresného riaditeľstva policajného zboru sme
dostali jednorazové povolenie na užívanie strelnice, vďaka čomu dňa 14.09.1996 sme mohli
usporiadať preteky „Medzinárodná superliga v streľbe“ už na našej obecnej strelnici.
Oficiálne povolenie na užívanie strelnice sme dostali dňa 09.09.2002. Traja členovia nášho
klubu, František Csiba, Ondrej Horváth a Tibor Vasmera, v roku 2003 získali licenciu
rozhodcu pre puškové, pištoľové a brokové disciplíny. Tým boli zabezpečené všetky
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podmienky na organizovanie a usporiadanie pretekov na gabčíkovskej strelnici.
Naše podujatia:
V rámci športovej streľby do terča sme sa pravidelne zúčastnili na medzinárodnom podujatí
„Szent István kupa“, ktoré je usporiadané na strelnici v obci Páhy, a pravidelne sme sa
zúčastňovali aj na podujatiach v obci Csorna.
Okrem organizovania Okresnej streleckej ligy a Medzinárodnej superligy v streľbe, na našej
strelnici organizujú a usporiadajú aj iné podujatia, ako napr. súťaže pre verejnosť: „Streľba na
líšku“ (strelecká súťaž z malokalibrovky na terč líšky) a súťaž „Bežiaci zajac“. Pre členov
klubu je usporiadaná streľba z brokových zbraní v disciplíne trap.
Od roku 2003 Slovenský poľovnícky zväz usporiada skúšky pre uchádzačov o prvý
poľovnícky lístok na našej strelnici.
Rok 2009 sme otvorili s prvým kolom domácej súťaže. Prvé dve kolá Medzinárodnej
superligy v streľbe už máme za sebou. V tomto roku už aj SPZ usporiadal skúšku zo streľby
na našej strelnici.
V roku 2012 strelecký klub Gabčíkovo oslavovalo 20. výročie športovej streľby. Ročne sa
usporiadajú rôzne turnaje ako superliga, okresné súťaže a domáce súťaže. Vyhodnotenie roka
sa uskutočňuje formou členskej schôdze na konci roka.
V roku 2013 sa klub zúčastnil na podobných súťažiach ako v predošlých rokoch, kde
dosiahli vynikajúce výsledky. Funkciu predsedu klubu vykonáva aj v roku 2013 Ondrej
Horváth.
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA CSEMADOKU V GABČÍKOVE

Csemadok - na Slovensku pôsobiaca maďarská spoločnosť a zväz verejnej osvety je od strán a
vlády nezávislá organizácia, ktorá na princípe vlastných usmernení napomáha na území
Slovenskej republiky zachovať maďarský národ, jeho identitu, totožnosť, sebavedomie a
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kultúru. Zväz organizuje kultúrny život Maďarov, žijúcich na Slovensku, ochraňuje ich záujmy;
jeho cieľom je rozvíjať maďarskosť na území Slovenska, kultúru materinského jazyka a pestuje
prirodzenú väzbu k maďarskej kultúre. Zväz prispieva k rozvoju maďarskej kultúry, umenia a
vedy,

k

rozvoju

vzdelávania

v

materinskom

jazyku.

Organizácie CSEMADOK-u (Kultúrny spolok pracujúcich Maďarov v Československu)
postupne vznikali na území Slovenska od roku 1949. Vznikli v tých rokoch, kedy v
Československu žijúci Maďari sa práve začínali spamätúvať z utrpenia z vysídľovania a z iných
múk a utrpení. Totižto po roku 1945 maďarská inteligencia bola prinútená k vyhnanstvu, avšak
ona nezaniká, pretože žila v nej túžba po maďarskosti. Všetci vieme, že vtedajší politický
systém zriadil Csemadok ako nástroj, ktorý mal svoj vytýčený program, poskytujúci kultúru
pre pracujúce davy. Ale vláda nepočítala s tým, že ľudí, tu žijúcich Maďarov, inšpiruje túžba
po maďarskom jazyku a povzbudzuje ich túžba po svojej maďarskej kultúre. Táto túžba stmelila
maďarskú menšinu do týchto organizácií, ktoré sa rozrastali ako huby po daždi na územiach
Slovenska, kde žili Maďari. Takto to bolo aj v našej obci, kde po prípravných schôdzach
Základná organizácia Csemadoku bola úradne založená dňa 12. februára 1950, napriek tomu,
že väčšina účastníkov schôdze sa stala členmi Csemadoku už v roku 1949.
Predsedovia našej Základnej organizácie od jej založenia dodnes:
12.02.1950 - 14.01.1951 Vendel Bott
14.01.1951 - (nemáme presné údaje) do roku 1955 András Fenes, Zoltán Patasi, Ervin
Gottlieb, Arpád Vida, Gyula Darnay
od roku 1955 - 29.11.1970 Sándor Tóth
29.11.1970 - 01.12.1974 Zoltán Szatmári
01.12.1974- 30.11.1975 Imre Csicsay
30.11.1975 - 18.12.1978 András Bokros
18.12.1978 - 12.01.1990 Mária Horváthová
od 12.01.1990 Ing. Anikó Nagyová
Csemadok stvoril kultúru takmer z ničoho. Naša Základná organizácia v uplynulých
desaťročiach pôsobila aktívne. V počiatkoch svojho vzniku sa založil divadelný súbor, ktorý v
rokoch 1949 - 1973 vystupoval nielen v našej ale i v okolitých obciach s množstvom
predstavení. Podobnú zásluhu mala i tanečná skupina, ktorá pestovala tradície ľudového tanca
a takto v päťdesiatych rokoch prevzala dôležitú rolu na záchranu tejto tradície.
Naša organizácia založila pre svojich členov klub, v ktorom sa uskutočnilo nespočetné
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množstvo čitateľských besied. Ľudová kapela a skupina, ktorej členovia hrali na citarách,
zabezpečili krásne hudobné večery.
Práca Csemadok-u zachováva a vytvára nové hodnoty. Túto skutočnosť nič lepšie
nedokazuje, ako to, že naša obec spoločným úsilím vytvorila z jedného rúcajúceho sa
sedliackeho domu krásny skanzen, ktorý sa vybavil takými vecami a zariadeniami, ktoré
verne odzrkadľujú životný štýl a zvyky tu žijúcich Maďarov. Skanzen je možné aj v
súčasnom období navštevovať.
V roku 1971 Základná organizácia Csemadok-u založila spevokol, ktorý je aktívny aj v
súčasnosti a zohráva dôležitú úlohu v činnosti našej organizácie. Za uplynulé roky mal veľký
počet vystúpení doma i v Maďarsku. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia
boli činné mužský aj ženský spevokol, ktoré vystupovali viackrát na celoštátnej súťaži
ľudovej hudby - Tavaszi szél (Jarný vánok).Dobré styky si udržuje so zmiešanými zbormi
obcí Gyarmat a Lébény v Maďarsku. Priateľské styky má aj so zbormi na území Žitného
ostrova, napr. zmiešaný zbor Lajosa Bárdosa vo Veľkom Mederi alebo zbor Kis Duna (Malý
Dunaj) v Podunajských Biskupiciach a zmiešané zbory v Trhovej Hradskej, ktoré od roku
1993 hosťujú každý rok u nás na adventskom zborovom koncerte. Dirigentom nášho
spevokolu do roku 1988 bola pani Piroska Szénási - Horváthová, odvtedy náš zbor diriguje
pán Tibor Ágh. V roku 1996 zbor prijal meno Kék Duna (Modrý Dunaj). Náš zbor v roku
1999 na Kodály-skych dňoch v Galante získal ocenenie Bronzového venca.
Aj v dnešných dňoch organizácia Csemadoku zohráva dôležitú úlohu v živote našej obce.
Neexistujú také kultúrne podujatia, na ktorých by nevystupovali členovia nášho spevokolu,
naši recitátori, či speváci ľudových piesní, z ktorých vyniká pán László Szabó z Gabčíkova,
ocenený Zlatým vencom. K mládežníckym aktivitám patrí aj udržovanie dobrých stykov s
miestnou skupinou skautov, so základnou školou, s materskými školami. Pre žiakov základnej
školy organizujeme súťaže v materinskom jazyku. Cieľom súťaží je, aby si žiaci viac obľúbili
svoj materinský jazyk a hravými úlohami si obohacovali vedomosti o svojom ľúbivom
materinskom jazyku a aby porovnali svoje znalosti so žiakmi z iných škôl. Pre mladých
amatérskych výtvarníkov sme viackrát zorganizovali výstavy, a tak sme im dali možnosti na
predstavenie sa širokej verejnosti.
Dlhé desaťročia je naša základná organizácia spoluorganizátorom územného kultúrneho
podujatia, ktoré sa uskutočňuje každý rok koncom júna v miestnom parku. Na tomto podujatí
vystupujú najlepšie ľudovoumelecké skupiny nášho okresu a vidiecke skupiny zachovávajúce
ľudovú tradíciu. Od roku 1996 sa toto podujatie spestrilo o oslavu kladenia vencov, ktorú
uskutočňujeme z príležitosti tisícstého výročia príchodu Maďarov do vlasti. Z príležitosti tejto
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oslavy bol postavený pamätník z pieskovca, ktorý sa nachádza pri vyrezávanom náhrobnom
stĺpe. Pamätný stĺp je dielom kameňosochára Gábora Ferdicsa. Pamätný stĺp na základe
uznesenia územnej konferencie bol umiestnený v Gabčíkove. To preto, lebo práve tu sa
stretávajú členovia Csemadok-u nášho okresu v najväčšom počte.
Toto je len krátky výťažok zo života gabčíkovskej organizácie za uplynulé roky. Napriek
minulým a súčasným ťažkostiam naša členská základňa nestratila chuť do práce. Snaží sa
zachovať pamiatky pre nasledujúce generácie a urobí všetko preto, aby v našej obci čím viac
ľudí cítilo, že medzi najdôležitejšie úlohy patrí pestovanie a zachovanie našej kultúry a nášho
materinského jazyka. Našu prácu nielen v uplynulom období ale aj v súčasnosti hmotne a
morálne podporujú podnikatelia obce a zároveň aj orgány samosprávy.
4.1.5 Sociálne veci
V obci Gabčíkovo sa poskytovanie sociálnych služieb realizuje v súlade so zákonom č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zároveň v kontexte so súvisiacimi právnymi predpismi
v sociálnej oblasti.
Obec poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku.

Obecný úrad Gabčíkovo poskytuje sociálne služby, ako:
Domáca opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy,
úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je poskytovaná pre občanov, ktorí sú poberateľmi
dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov, ktorých príjem je na hranici životného minima alebo ktorí
spĺňajú ostatné kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.
Stravovanie dôchodcov je zabezpečené vo forme príspevku k stravovaniu pre tých občanov,
ktorí o to požiadajú, sú poberateľmi starobného dôchodku a majú trvalý pobyt na území obce.
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Zariadenie pre seniorov, Športová 568/14, Gabčíkovo poskytuje nasledovné sociálne
služby v obci:
Pobytové sociálne služby
Pobytová sociálna služba sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie, a to buď
ako celoročná alebo ako týždenná sociálna služba.
Denný stacionár
Denný stacionár pre seniorov je Opatrovateľská služba v zariadení s denným pobytom,
poskytovaná seniorom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny,
ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, ale nechcú ich umiestniť v Domove
dôchodcov, resp. čakajú v poradovníku na umiestnenie do Domova sociálnych služieb.
Tiež je určená seniorom, ktorí žijú sami, potrebujú kontakt s ľudmi a vyplniť volný čas
Prepravná služba – poskytovanie prepravnej služby, poskytovanie sociálnej služby na
základe telefonickej objednávky 24 hod. vopred
4.1.6. Životné prostredie a odpadové hospodárstvo
Rozvojový program ochrany životného prostredia je rozdelený do dvoch samostatných
programov, ktoré
definujú komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja mesta v tejto oblasti.
a) Prostredie pre život
Predstavuje sebe aktivity, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné
prostredie a vytvárať vhodné podmienky pre život občanov. Zahŕňa v sebe aj zabezpečenie
preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, ako aj ochranu
ovzdušia a vôd. V rámci tohto programu nemalé financie sú vynaložené na údržbu verejnej
zelene a verejných priestranstiev, detských ihrísk, cintorínov, ako i na pravidelnú celoplošnú
deratizáciu obce.
b) Odpadové hospodárstvo
Program zahŕňa všetky činnosti, ktoré súvisia s nakladaním komunálneho odpadu a drobnými
stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce – zber, odvoz, uloženie na skládke
a separovanie komunálneho odpadu .
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Z tohto programu sa financuje aj udržiavanie a čistenie kanalizačných potrubí pre
bezproblémový odtok dažďových vôd.

4.1.7 Bezpečnosť
Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obce Gabčíkovo.
Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN

obce,

spoluspôsobenie
pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia.
Program zahŕňa aj činnosti ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej
ochrany.
Zahŕňa v sebe: Ochrana pred požiarmi, Civilná ochrana.
V záujme zvýšenia bezpečnosti obyvateľov bol rozšírený kamerový systém.

4.1.8 Výstavba
Zahŕňa v sebe riešenie bytovej problematiky – nákup a výstavba nájomných bytov a bytov
s nižším štandardom.
Zabezpečuje splácanie úverov a úrokov smerom k ŠFRB a pre banky. Obdobne sa
zaoberá s rekonštrukciou a obnovou obecných budov a pamiatkových hodnôt. V roku 2013
najvýznamnejšie akcie boli:
-

Nákup nájomného bytového domu - 14 bytová jednotka

-

Ukončenie financovania projektu „ Vzájomné prepojenie turistických stredísk a ciest
prostredníctvom kompy cez staré koryto Dunaja medzi obcami Gabčíkovo
a Dunaremete“.

-

Rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Zabezpečené boli finančné prostriedky na kúpu a prenájom pozemkov, majetkovoprávnych
vysporiadaní, geodetické zameria a prípravu projektov.
Obec zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, ich
opravy a rekonštrukcie, čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. V rámci
programu je zabezpečené aj prevádzkovanie, údržbu verejného osvetlenia.
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5. Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo
Miestne kultúrne stredisko má tiež právnu subjektivitu a patrí do konsolidačného celku.
Budova MKS sa nachádza v centre obce, očakáva návštevníkov pestrým kultúrnym
programom. V divadelnej sále Kultúrneho strediska sa pravidelne organizujú divadelné
predstavenia, koncerty popredných skupín a spevákov našej aj maďarskej hudobnej scény,
výchovné koncerty, detské a mládežnícke predstavenia pre žiakov materských, základných
a stredných škôl obce a okolia ako aj rôzne kultúrne a spoločenské akcie, výročné členské
schôdze spoločenských organizácií a Občianskych združení sídliacich v obce a okolí.

6. Technické služby obce Gabčíkovo

Spoločnosť Technické služby Gabčíkovo vznikla v roku 1992 za účelom komplexného riešenia
odpadového hospodárstva tak pre obec Gabčíkovo a okolité obce, ako aj pre podnikateľské
fyzické subjekty. Prioritou spoločnosti je zabezpečiť širokú škálu kvalitne poskytovaných
služieb s dôrazom na ochranu životného prostredia a na dôsledné dodržiavanie neustále sa
sprísňujúcich legislatívnych požiadaviek v oblasti nakladania s odpadmi. Technické služby má
právnu subjektivitu, je príspevkovou organizáciou obce a patrí do konsolidačného celku. Sídlo
Technických služieb je v budove Obecného úradu.
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7. Výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok 2013
7.1. Konsolidovaná účtovná závierka (KÚZ)

Celkový stav majetku obce (KÚZ):

10 257 823,61 Eur

Z toho krytý vlastným imaním:

5 757 174,77 Eur

Záväzky vo výške

2 568 480,04 Eur

Časové rozlíšenie:

1 932 168,80 Eur

bežné účt.obd. 2013
(KÚZ) + Výsledok hospodárenia (zisk

-179 088,43 €

predch. obdobie 2012
22 640,41 €

(- strata, + zisk)

8. Záverečný účet obce –– rok 2013

Záverečný účet obce Gabčíkovo obsahuje výsledky hospodárenia obce bez výsledkov
obchodných spoločností, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov, vývoj dlhu obce,
výsledky inventarizácie majetku a bilanciu aktív – pasív t.j. súvahu v eurách za rok, ktoré sú
súčasťou riadnej účtovnej závierky.
Výsledok hospodárenia v značnej miere ovplyvňuje zloženie príjmovej časti, a to: vlastné
príjmy, ostatné príjmy, štátna dotácia a ich rozpočtované plnenie.
Výsledok z rozpočtového hospodárenia v príjmovej časti obsahuje dotáciu na
zabezpečenie činnosti škôl s právnou subjektivitou (prenesená kompetencia), dotáciu na
matričný úrad, životného prostredia a čiastku na zabezpečenie činnosti
školského úradu a Zariadenia pre seniorov.
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Celkový výsledok hospodárenia

Príjmy
3 538 700

Výdavky
3 381 370

Rozdiel
+157 330

15 402

1 155 415

-1 140 013

3 554 102
2 054 742
5 608 844

4 544 502
962 497
5 499 282

-990 400
+1 092 245
+109 562

Bežný rozpočet
Kapitálový
rozpočet
Výsledok rozp.
hospodárenia
Finančné operácie
Spolu

rozdiel medzi
príjmami

a výdavkami

sa rovná

109 562,00 €

8.1. Rozpočet
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.02.2013 uznesením č.
28/10Z/2013. Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 21.11.2013 uznesením č. 37/7OZ/2013
- druhá zmena bola na základe úpravy záväzných ukazovateľov KŠÚ Trnava na rok 2013
5.500.406,00 €

z toho:
bežné príjem (BP)

3 443 769,00 €

kapitálové príjmy (KP) 14 724 ,00 €

finančné operácie (FO)

bežné výdavky (BV)

kapitálové výdavky (KV)

2 041 913,00 €

finančné operácie (FO)
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3 356 854,00 €

1 151 965,00 €

991 587,00 €

Splnenie rozpočtu príjmovej časti ku dňu 31.12.2013 je nasledovné:

Ukazovateľ
BEŹNÉ PRÍJMY
KAPIT. PRÍJMY
FIN. OPER.
PRÍJEM
SPOLU PRÍJMY

Rozpočet na rok
2013
3 443 769,00 €
14 724,00 €

Skutočnosť
k 31.12.2013
3 538 700,00 €
15 402,00 €

2 041 913 €
5 500 406,00 €

2 054 742,00 €
5 608 844 €
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% plnenia k pôv.
rozp.
102,75 %
104,60 %
100,63 %
101,97 %

Sumárny prehľad plnenia programového rozpočtu výdavkov k 31.12.2013
Rozpočet na rok
Skutočnosť
Program
2013
k 31.12.2013
1.Plánovanie, manažment
a kontrola
Plánovanie a man.-bežné
Plánovanie a man.-kapit
2.Propagácia a marketing
Propagácia a market.-bežné
Prop. a marketing– kapitál
3.Interné služby obce
Interné služby obce– bežné
Interné služby – kapitálové
4.Služby občanom
Služby občanom– bežné
Služby občanom– kapitálové
5.Verejný poriadok
Verejný poriadok- bežné
Verejný poriadok -kapitálové
6.Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo -bežné
Odpadové hospodárstvo -kapitálové
7.Miestne komunikácie
Miestne komunikácie– bežné
Miestne komunikácie–kapitálové
8.Bývanie
Bývanie–bežné
Bývanie–kapitálové
9.Vzdelávanie
Vzdelávanie–bežné
Vzdelávanie–kapitálové
10.Šport
Šport- bežné
Šport-kapitálové
11.Kultúra a starostlivosť
Kultúra–bežné
Kultúra-kapitálové
Kultúra- finančné operácie
12.Prostredie pre život
Prostredie pre život–bežné
Prostredie pre život–kapitálové
13. Sociálne služby
Sociálne služby-bežné
Sociálne služby-kapitálové

Percento plnenia k pôv.
roz.

138 985
42 062

137 716
20 497

99,09 %
48,73%

19 144
0

15 480
0

80,86 %
0%

148 692
0

141 860
0

95,40 %
0%

80 573
0

74 530
0

92,50 %
0%

18 716
18 298

16 812
11 465

89,83%
62,65%

113 074
0

97 487
0

86,21 %
0%

52 576
0

49 992
0

95,08 %
0%

93 557
685 793

96 347
685 793

102,98 %
100 %

1 226 573
0

1 208 841
0

98,55%
0%

77 737
0

83 162
0

106,98 %
0%

196 736
0
0

196 156
4 890
917

99,70 %
0%
0%

300 894
405 812

385 739
396 328

128,19 %
97,66 %

715 072
36 442

712 563
36 442

99,65 %
100,00 %
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14. Administratíva
Administratíva-bežné
Administartíva-kapitálové
Administratíva-finančné operácie
Celkom bežné výdavky
Celkom kapit. výdavky
Celkom finančné operácie
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV

138 083
0
991 587
3 320 412
1 188 407
991 587
5 500 406

164 685
0
962 497
3 381 370
1 155 415
962497
5 499 282

119,26 %
0%
97,06 %
101,86 %
97,22 %
96,97 %
99,97 %

Z hodnotenia je zrejmé, že z rozpočtu obce boli zabezpečené bežné aj kapitálové výdavky OcÚ
a obcou riadených rozpočtových organizácií pri dodržaní rozpočtových pravidiel
a nariadení OcÚ.
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