
Minulý rok, presne v tomto čase, sme sa po dlhých piatich rokoch prihlásili 
s novým číslom Hamuliakovského spravodaja. Je nám veľkým potešením, 
že aj tento rok sa nám podarilo vydať časopis, dokonca vo väčšom počte 
strán. Znamená to, že je o čom písať a informovať. 

V týchto dňoch obec prekračuje veľký miľník –hranicu 2000 občanov. 
Z malej dedinky s 500 ľuďmi sa stáva veľká obec. A to sú započítaní len 
občania, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt. 

V minuloročnom čísle sme vyčíslili finančné prostriedky, o ktoré 
obec prichádza za neprihlásených obyvateľov (ročne cca. o 160.000 €). 
Zdroje obecného rozpočtu sú veľmi skromné, všetko stojí peniaze a tak 
je každé euro dôležité. Práve preto nás potešila reakcia jednej rodiny, 
ktorá zareagovala na výzvu, aby neprihlásení obyvatelia prispeli darom 
do rozpočtu obce. Darovala obci finančné prostriedky vo výške príspevku, 
ktorý by obec dostala od štátu vo forme podielových daní, ak by táto 
rodina bola prihlásená na trvalý pobyt (t.j. 200 €/osoba). Jedna lastovička 
leto neprinesie, ale poteší. Ďakujeme im a dúfame, že budú príkladom 
pre ďalších. Je dobré vedieť, že existujú ľudia, ktorí myslia aj na osvetlenie, 
cesty a služby okolo svojho domu. 

Tento rok obec čaká obrovská výzva - postaviť školu. Už to nie je 
len plán a projekt na papieri, ale reálna aktivita, pokrok ktorej môžete 
sledovať aj Vy vždy, keď prejdete námestím Hamuliakova. Starý dom sa 
búra a postupne sa začne stavať nová budova školy. 

Okrem mnohých užitočných informácií Vám prinášame aj rozhovory 
s ľuďmi, ktorých možno každodenne stretávame a ani netušíme, o koho 
ide. Sú to hamuliakovskí občania s výnimočným povolaním alebo občania, 
ktorých život v poslednom roku zmenil alebo ovplyvnil ich výnimočný 
úspech. V mene všetkých, ktorí prispeli k vydaniu tohto čísla, prajem 
príjemné čítanie!

Ing. Juliana Krajčírová
Poslankyňa OcZ Hamuliakovo

Egy évvel ezelőtt ezekben a napokban jelentkeztünk hosszú öt év után 
a Gútori Hírmondó új számával. Örömmel tölt el mindannyiunkat, hogy ez 
évben szintén sikerül kiadnunk az újságot - nagyobb terjedelemben. Ez jó 
jel. Azt jelenti, hogy van miről írni, van miről tájékoztatni Önöket. 

Ezekben a napokban a község egy nagy mérföldkövet lép át – a lakosság 
száma meghaladja a 2000 fős határt. Ez a szám csak azon lakosokat foglalja 
magába, akik állandó lakhellyel rendelkeznek Gútoron. 

A múlt évi számban pontosan kimutattuk, hogy mennyivel kevesebb 
pénzösszeg folyik be a falu költségvetésébe annak következtében, hogy 
sokan Gútoron nincsenek bejelentkezve állandó lakhelyre (évente kb. 
160.000€). A község költségvetése nagyon szerény. Minden pénzbe kerül, 
és így minden cent fontos. Épp ezért nagyon örültünk, amikor egy család 
reagált a felhívásunkra és azt a pénzösszeget, amit az államtól az állandó 
lakhellyel rendelkező személyekre kapna a község, ajándékozta a falunak 
(200€/fő). Egy fecske nem csinál nyarat, de megörvendeztet. Köszönjük 
nekik és reméljük, hogy példát mutatnak másoknak. Jó tudni, hogy 
vannak emberek, akik gondolnak a világításra, utakra és a szolgáltatásokra 
a lakóhelyükön.

Ez évben a község nagy kihívás előtt áll – megépíteni az új iskolát. 
Már nemcsak egy papíron lévő tervről beszélünk, de egy reális dologról, 
amelynek folyamatát Önök is követhetik – amikor átmennek a falu főterén. 
Az öreg ház folyamatosan le lesz bontva és megépül az új iskola épülete. 

A sok hasznos információ mellett néhány beszélgetést is találnak az új 
számban - olyan emberekről, akikkel lehet, hogy naponta találkozunk és 
nem is sejtjük, hogy kiről van szó. Valamiben különlegesek, illetve a múlt 
év nagy változást hozott az életükben. 

Mindazok nevében, akik hozzájárultak az újság kiadásához, kívánok 
kellemes olvasást!

Krajčírné Nagy Julianna mérnök  
a Gútori Önkormányzat képviselője

Zdroj: OZ Gútor FUN
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Pred necelým rokom sme sa rozprávali 
o Vašich prioritách ako novozvolené-
ho starostu. Spomínali ste napr. nový 
zberový dvor, materskú a  základnú 
školu alebo zdravotné stredisko. Čo 
sa za skoro rok podarilo spraviť a čo 
sa zmenilo oproti Vašim pôvodným 
plánom?

Ako som už spomínal pred rokom, mo-
jou prioritou je riešenie otázky základ-
nej a  materskej školy. Nakoľko mesto 
Šamorín zrušilo školský obvod a naše 
deti už od budúceho školského roku 
nemôžu navštevovať tamojšiu základ-
nú školu (ZŠ) s  vyučovacím jazykom 
slovenským, riešenie tejto problemati-
ky je najakútnejšie. V tejto fáze máme 
odsúhlasený finančný príspevok z Mi-
nisterstva školstva (MŠVVaŠ) vo výške 
200 000 eur a odkúpený pozemok na 
realizáciu budovy školy. Na realizácii 
odkúpenia pozemku sa podieľali aj po-
slanci Obecného zastupiteľstva, vďaka 
ktorým sa podarilo pozemok získať 
v hodnote 30 000 eur. Tento pozemok 
sa nachádza medzi budovou Obecné-
ho úradu a kultúrneho domu. Na tom-
to mieste bude stáť základná škola pre 
deti druhého stupňa. Do polovice ap-
ríla tohto roku by mali byť hotové pro-
jektové dokumentácie a následne mô-
žeme začať s vybavovaním stavebného 
povolenia, verejného obstarávania na 
dodávateľa a odhad začatia výstavby je 
jún 2016 a ukončenie december 2016. 
Na dokončenie tejto stavby bude nut-
né čerpanie úveru, nakoľko finančný 
príspevok MŠVVaŠ nepokrýva všetky 
výdavky spojené s výstavbou.
Riešenie problematiky materskej ško-

ly (MŠ) je vo fáze ukončovania pro-
jektovej dokumentácie na nadstavbu 
MŠ. Tento kalendárny rok by mali 
byť ukončené všetky projekčné práce, 
aby sme mohli cez Bratislavský samo-
správny kraj požiadať o dotáciu z Eu-
rofondov (program IROP). Samotná 
realizácia by sa následne mohla usku-
točniť v roku 2018. S riešením zberové-
ho dvora je to trochu komplikovanej-
šie. Musíme do vlastníctva obce získať 
vhodný pozemok a to sa dá len záme-
nou za náhradný pozemok od súkrom-
ných osôb alebo kúpou pozemku. Ak 
aj pozemok získame, musíme počkať 
na vhodnú výzvu na podávanie žiados-
tí o dotáciu a až následne sa pustiť do 
realizácie. Všetko urobím pre to, aby 
som aj tento bod splnil. Napriek tomu 
sme doterajší zberový dvor vylepšili, 
osadili sme rampy, oplotili a touto ces-
tou by som chcel všetkým občanom 
poďakovať, že dodržiavajú harmono-
gram vynášania odpadu. 

V rámci zlepšenia infraštruktúry obce 
ste plánovali dobudovanie chodní-
kov v časti obce, hlavne v priestoroch 
od cintorína po zimný štadión a vy-
budovať autobusovú zastávku v tejto 
lokalite. Ako sa Vaše plány podarilo 
splniť?

Problematika chodníkov a  autobuso-
vej zastávky v  lokalite Dunajská rivi-
éra je vo fáze riešenia s  developermi 
práve z  tejto časti obce. V  prvej fáze 
by sa mala riešiť výstavba autobuso-
vej zastávky smerom do Šamorína pri 
Dunajskej riviére, v  druhej časti rea-
lizácia chodníka od cintorína po Du-
najskú riviéru, tiež v spolupráci s tými 
istými developermi. Neskôr sa uvažuje 
aj o výstavbe autobusovej zastávky na 
opačnej strane cesty a  to v spolupráci 
s developermi v tejto lokalite. K tomu, 
aby sme toto všetko mohli zrealizovať, 
musí byť veľmi dobrá spolupráca a vzá-
jomná ústretovosť.

Ako ste spokojný s  prácou poslancov, 
ktoré výsledky jednotlivých komisií by 
ste chceli vyzdvihnúť?

Práca s ľuďmi je veľmi náročná a kom-
plikovaná. Koľko ľudí, toľko názorov. 
Tak je to aj v našom malom kolektíve. 
Je nás málo a napriek tomu sa v mno-
hých prípadoch veľmi ťažko dopra-
cujeme k  spoločnému a  jednotnému 
záveru. Všetci sme predstavitelia obce 

volení Vami - občanmi. Sme tu pre Vás 
všetkých, aj tých, ktorí s nami momen-
tálne nezdieľate spoločný názor, a sna-
žíme sa pomôcť a vychádzať v ústrety 
všetkým občanom. Jednotlivé komisie 
pracujú podľa plánu, možno by moh-
la byť väčšia informovanosť občanov 
o termínoch ich zasadaní.

Aké ďalšie výzvy sú pred Vami v nastá-
vajúcom období?

V nastávajúcom období by som chcel 
pokračovať v  realizácii výstavby cyk-
lotrasy po koniec nášho katastra sme-
rom na Šamorín po starej hrádzi. Plá-
nujem výstavbou športového ihriska 
medzi starou hrádzou a Dunajskou ri-
viérou, aby som zabránil rôznym čier-
nym skládkam a  aby sa vytvoril ďalší 
vhodný priestor pre športové vyžitie 
občanov všetkých vekových kategórií. 
V  neposlednom rade myslím aj na 
staršiu generáciu a  spoločenské orga-
nizácie v  obci. Rád by som pomohol 
Klubu dôchodcov pri riešení lepších 
a kultúrnejších priestorov pre ich čin-
nosť a taktiež bol nápomocný miestnej 
organizácii Csemadok, Občianskemu 
združeniu Hamuliakovské deti, teda 
materskej škole, základnej škole, ma-
žoretkám a  Klubu Zvonček. Som ot-
vorený všetkým ďalším organizáciám, 
vrátane futbalovému klubu, a v rámci 
svojich možností a schopností budem 
s nimi veľmi rád spolupracovať.

A  na záver rovnaká otázka ako v  mi-
nulom Spravodaji - Čo by ste chceli 
odkázať čitateľom?

Čo by som odkázal čitateľom? Mojim 
prvoradým cieľom je vytvárať obča-
nom čo najlepšie podmienky pre ich 
život v našej obci, aby sme sa tu všetci 
cítili ako jedna veľká rodina. Bez prob-
lémov, hádok, nedorozumení a závisti. 
O toto by som chcel poprosiť aj Vás - 
občanov. Udržiavajte dobré susedské 
a  medziľudské vzťahy, pomáhajte si 
a  buďte tolerantní. Žiadna cesta bez 
prekážok neexistuje a prekážky sa dajú 
zdolávať len spoločným úsilím a  vzá-
jomným rešpektovaním – bez rozdie-
lu národnosti, veku či spoločenského 
postavenia. K tomu Vám prajem pevné 
zdravie a veľa síl a energie. 

Zhovárala sa: 
doc. Mgr. Miroslava Smitková, PhD.



3

Alig egy évvel ezelőtt, közvetlenül 
a  helyhatósági választások után 
beszélgettünk az Ön prioritásairól. 
Mint újraválasztott polgármester 
akkor érintette a  szeméttelep, az 
óvoda, az iskola és az új egészség-
ügyi központ problémáját. Mit sike-
rült ez alatt az egy év alatt megva-
lósítani, vagy mi változott azóta az 
ön eredeti terveiben? 

Mint ahogy egy évvel ezelőtt is emlí-
tettem, prioritásomnak az óvoda és az 
alapiskola problémáját tartom. Mivel 
Somorja város megszüntette az isko-
lai körzetét, amelybe mi is beletartoz-
tunk, a  jövő iskolaévtől gyermekeink 
nem látogathatják a szlovák alapisko-
lát Somorján – ez most nagyon égető 
probléma. Az ügy jelenlegi fázisában 
az iskolaügyi minisztérium 200  000 
eurós dotációt hagyott jóvá, továbbá 
megvásároltuk a  telket, ahol az új is-
kola épülni fog. A telek felvásárolásá-
ban a helyi képviselők is besegítettek, 
aminek köszönhetően 30  000 €-ért 
sikerült a megvásárlás. Ez a telek a kö-
zségi hivatal és a kultúrház között ta-
lálható. Itt áll majd az új iskola a felső 
tagozatos tanulók számára. Ez év áp-
rilis közepéig elkészülnek a  tervezeti 
anyagok, ezután jön az építkezési en-
gedély intézése, a  vállalkozói közbe-
szerzés majd maga az építkezés követ-
kezik, aminek kezdete 2016 júniusára, 
befejezése pedig 2016 decemberére 
van tervezve. Az épület befejezésére 
kölcsönre is szükség lesz, mivel a mi-
nisztérium dotációja nem fedi az épít-
kezéssel kapcsolatos összes kiadást. 
Az óvoda problémájának megoldása 

a  kidolgozott tervezet befejezésénél 
tart. Ebben az évben fejeződnek be 
a  tervezési munkák, majd a pozsonyi 
régión keresztül az úniós alapokból 
való beruházások intézése is. A meg-
valósítás a 2018-as évben várható. 
A szeméttelep problémája kicsit össze-
tettebb. Megfelelő telket kell biztosítani, 
amit csak egy másik magántulajdonban 
lévő telek felcserélésével lehet elérni. 
Ha ez sikerül is, az úniós alapon keresz-
tül kell majd beruházást megpályázni 
és ezt követhetné majd a  megvalósí-
tás. Mindent megteszek azért, hogy ez 
a terv is sikerüljön. Addig is a mostani 
szeméttelepet felújítottuk, sorompók-
kal szereltük fel és elkerítettük. Ezúton 
szeretném megköszönni a  polgárok-
nak, hogy betartják a szemétkivitel har-
monogramját és szabályait. 

A  falu infrastruktúrája javításának 
keretében járdákat is terveztek ki-
építeni az egyes részeken, mégpedig 
a  temetőtől egészen a  műjégpályá-
ig, majd ugyanitt egy autóbuszmeg-
álló kiépítése is tervben volt. Hogy 
sikerült ezeknek a terveknek a meg-
valósítása?

A Dunai – riviéra részén a járdák meg-
építése a megoldások keresésének fázi-
sában van. Az első helyen a buszmegál-
ló kiépítése vár megoldásra ezen a he-
lyen Somorja irányában, majd a  má-
sodik fázisban a  járdák megépítésére 
kerül sor a temetőtől egészen a Dunai 
- riviéráig, a  befektetőkkel együtt-
működve. Későbbi tervként szerepel 
a  szemközti oldalon is a  buszmegálló 
kiépítése. A befektetők segítségére itt is 
szükség van. Ahhoz, hogy ezek a tervek 
megvalósuljanak, nagyon jó együttmű-
ködésre es segítőkészségre van szükség 
mindkét oldalról.

Mennyire elégedett a képviselők mun-
kájával, melyik bizottság munkáját 
emelné ki?

A  lakosokkal való együttműködés 
nagyon igényes és összetett feladat. 
Ahány ember, annyi vélemény. Így van 
ez a mi kis közösségünkben is. Keve-
sen vagyunk, mégis sokszor nagyon 
nehezen jutunk közös nevezőre. Min-
den képviselőt a lakosok választottak – 
tehát Önök. Mindenkinek szeretnénk 
egyformán megfelelni, még akkor is, 
ha az adott pillanatban nem vagyunk 
valakivel egy hullámhosszon, ennek 

ellenére a lakosságot szolgáljuk mind-
annyian. Az egyes bizottságok a tervek 
alapján dolgoznak, viszont a  lakossá-
got pontosabban tájékoztathatnánk az 
egyes összejöveteleink időpontjáról. 

Milyenek a következő kihívások a jö-
vőt illetően? 

Az elkövetkező időszakban szeretném 
folytatni a kerékpárút építését egészen 
a falu határáig. Somorja irányában az 
öreg töltésen. Tervben van egy sport-
pálya kiépítése az öreg töltés és a Du-
nai - riviéra között, ezzel a tiltott sze-
métlerakatokat is megakadályoznánk 
ezen a  területen, és létrejönne egy 
hasznos tér, amelyet minden korosz-
tály célszerűen kihasználhatna.
S  nem utolsó sorban az idősebb kor-
osztályról és a  társadalmi szerveze-
tekről sem szeretnénk megfeledkezni. 
Szeretném a  nyugdíjasklub tevékeny-
ségét segíteni, mégpedig egy szebb és 
kulturáltabb helyiség hozzájárulásá-
val, valamint a  CSEMADOK, a  ,,Ha-
muliakovské deti˝ – polgári társulás, 
az óvoda, az iskola, a  mazsorettek és 
a ,,Zvonček˝ – klub munkáját is támo-
gatni és segíteni. 
Nyitott vagyok a  többi szervezet felé 
is, gondolok itt többek között a  fut-
ballcsapatra, és lehetőségeim szerint 
szeretnék velük együttműködni.

Befejezésül ugyanazt a kérdést teszem 
fel, mint tavaly – Mit üzen az olva-
sóknak? 

Mit üzenek? Az én elsődleges célom, 
hogy a  legjobb feltételeket teremtsem 
meg ahhoz, hogy az emberek jól élje-
nek ebben a  faluban, hogy mindenki 
úgy érezze, mintha egy nagy család 
tagja lenne. Problémák, veszekedések, 
irigység és félreértések nélkül. Ugyan-
erre kérem Önöket, a  polgárokat is. 
Ápolják a  jószomszédi és az emberi 
kapcsolatokat, segítsenek egymásnak 
és legyenek egymással megértőek. 
Semmilyen út nem létezik akadályok 
nélkül, és az akadályok csak közös 
összefogással és tiszteletadással győz-
hetőek le – nemzetiség, kor vagy a tár-
sadalmi státusz megkülönböztetése 
nélkül. Ehhez kívánok mindenkinek 
nagyon jó egészséget, sok erőt és po-
zitív energiát. 

 Beszélgetőpartner:  
doc. Mgr. Miroslava Smitková, PhD.

Fordította: Nagy Edit
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Z činnosti obecného zastupiteľstva 

Ochrana životného prostredia  
v našej obci nevyžaduje  
veľké financie

Počas môjho 1,5 roka pôsobenia ako predsedníčka Ko-
misie životného prostredia a verejného poriadku som 
si uvedomila, že môj pohľad na životné prostredie je 
niekedy odlišný od vnímania niektorých spoluobča-
nov. Chápem, že väčšina ľudí najskôr rieši každodenné, 
mnohokrát urgentné problémy, a problematika ochrany 
nášho prostredia ich akútne netlačí. Skutočnosťou ale 
zostáva, že prehrešky zo súčasnosti sa o to intenzívnej-
šie prejavia v budúcnosti a  zasiahnu generáciu našich 
detí. Ochrana životného prostredia nestojí veľké penia-
ze a nevyžaduje ani veľké činy. Často stačí len zmeniť 
zaužívané správanie, tak prečo to neskúsiť.

Ochrana lužných lesov  
pred čiernymi skládkami  
a problematika výrubov v obci
Lužné lesy nám závidia v nie jednej obci na okolí. Stro-
my nemožno chápať len ako drevnú hmotu, ktorú mô-
žeme vyťažiť a použiť na výrobu papiera či nábytku. Pri 
hodnotení výrubu by nemalo byť podstatné kritérium, 
že strom je „ rubne zrelý“. Stromy majú nezastupiteľnú 
úlohu v prírode – okrem estetickej funkcie sú význam-
né predovšetkým ochrana pôdy pred procesmi ako eró-
zia a zvyšovanie vzdušnej vlhkosti. Práve tieto a ďalšie 
funkcie stromov nám spríjemňujú život tu v Hamulia-
kove – chránia nás pred prachom a vetrom, tlmia letné 
horúčavy, filtrujú nečistoty z ovzdušia.

Počas budovania vodného diela obec stratila veľa le-
sov, ktoré sa okolo nej nachádzali. To málo, čo zostalo, 
si však nevážime dostatočne a mnohí občania považujú 
les na smetisko. Vyvážajú sem odpad zo svojich záhrad, 
nepotrebný stavebný odpad po rekonštrukcii či výstav-

be ich rodinného domu, no aj staré šatstvo, nábytok, 
pneumatiky a mnohé iné veci, ktoré im už prestali v ich 
domácnostiach slúžiť. V lese tiež končí veľa odpadu z ro-
zostavaných nových domov investorov – veľké igelitové 
obaly zo stavebných materiálov, nepotrebný polystyrén, 
kartóny a papierové obaly a pod. Títo ľudia nestavajú 
tieto domy pre seba, ale za účelom zisku. Oni nebudú žiť 
v našej obci a preto zjavne nemajú záujem, aby zabez-
pečili tento odpad pred rozfúkaním vetrom. A čo urobí 
vietor? Ten sa s týmto odpadom niekoľko dní pohráva, 
kým ho odfúkne až k lesu, kde ho stromy zastavia. Tam 
sa potom začne hromadiť. A ako sa to bežne stáva, „Malá 
kopa pýta viac.“ A tak k tomuto odpadu začnú niekto-
rí občania opäť vynášať ďalší odpad, pretože je to pre 
nich pohodlnejšie, ako ho odviesť až na zberový dvor.  
Bohužiaľ si títo občania neuvedomujú, že týmto ničia 
podmienky pre život nie len samým sebe, svojim de-
ťom, vnúčatám, ale aj nám všetkým ostatným, ktorí tu 
žijeme. 

A  prečo sa tak deje? Pretože tak, ako sa na jednej 
strane udomácnila medzi ľuďmi bezohľadnosť, rovnako 
sme ako jej protipól prijali ľahostajnosť. A tak nikto ne-
dokáže nájsť v sebe odvahu, aby upozornil na takéto be-
zohľadné a nemorálne správanie svojho suseda, pretože 
má zo svojho suseda strach, alebo si povie, že jeho sa to 
netýka, pretože ten les nie je jeho majetkom.

Na jeseň 2015 obec získala prostriedky z environmen-
tálnych fondov a tak bolo možné vyčistiť viaceré nelegál-
ne skládky odpadov. Počas upratovania sa vyviezlo 90,24 
ton odpadu, čo je 37 nákladných áut. Zlikvidovali sa tri 
skládky: v bývalom odtokovom kanáli (od hlavnej cesty 
k Záhradkárskej osade), za cintorínom v kanáli a v lese 
za malou hrádzou (ukončenie ulice Cintorínska). Po-
sledná uvedená skládka bola rozsiahla, pretože sa tiahla 
pozdĺž cesty v lese v šírke 2-4 m a v dĺžke cca. 200 m.  
Celkové náklady na toto upratovanie sa vyšplhali na 
12.800  €, z  toho dotácia z  Environmentálneho fondu 
bola 12.160 € a obec priložila 640 € z vlastných zdrojov. 

Kolobeh života stromov je oveľa dlhší ako kolobeh 
života ľudí. Stromy potrebujú dlhý čas na to, aby mohli 
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narásť, zmohutnieť a  vytvárať tak potrebné množstvo 
kyslíka, ktorý my ľudia potrebujeme dýchať, či plniť svo-
je ďalšie prínosné funkcie pre všetkých v obci a na okolí. 
Na toto zabúdame, keď sa nám stromy stanú nepohodl-
né - napríklad pretože priveľmi narástli, alebo pretože 
kvitnú a padajú z nich kvety, alebo majú listy na jeseň 
tieto listy opadnú. Stromy vypílime a na ich miesto za-
sadíme nové, ktoré sú malé a tak nám svojou veľkosťou, 
kvetmi, či listami neprekážajú. No uvedomujeme si, aký 
dlhý čas je potrebný k tomu, aby tieto stromy opäť na-
rástli a začali plniť všetky svoje funkcie.

Chráňme naše bohatstvo  
– hamuliakovskú podzemnú vodu
Už každé malé dieťa sa učí o dôležitosti vody. Prečo je 
potrebné ju chrániť a že žiadne jej znečistenie samo od 
seba nezmizne. Hamuliakovo má bohatstvo obrovských 
zásob podzemnej vody. Na rozdiel od mnohých miest 
na Slovensku tu nie je problémom navŕtať studňu. Už 
v troch metroch získame prístup k vode v pitnej kvali-
te, ktorú mnohí lacno využívajú na pitie, polievanie či 
napúšťanie bazénov. Prečo teda dovolíme, aby nám ju 
niektorí jedinci znečisťovali. 

Aj v Hamuliakove sa stáva, že si niektorí spoluobča-
nia po kolaudácii svojich domov a chát prederavia svoje 
žumpy a nechávajú odpad z nich vytekať priamo do zeme.  
A tak sa pýtam: „Dokáže niekto z nás nájsť v sebe odva-
hu a povedať všetkým, že to nie je pravda a že sa predsa 
nič nedeje, pretože oni tým škodia len sami sebe? “ Prú-
denie podzemnej vody v Hamuliakove je také silné, že 
žiadne znečistenie nezostáva v mieste svojho vzniku. Pri 
prvom tohtoročnom dopúšťaní vody zo studne do ba-
zéna sa tak môžete spýtať sami seba, či je Vám ľahostaj-
né, v čom sa v lete Vaše deti okúpu. Títo občania svojím 
bezohľadným konaním škodia nie len nám všetkých, ale 
aj budúcim generáciám. 

Voda je tak nesmierne dôležitá pre nás všetkých, že 
nie je nič dôležitejšie ako túto vodu chrániť. Voda je 
nosič a čo do vody vložíme, to si potom v  tej vode aj 
nájdeme. Tým, že sme stratili úctu k vode ako k zdro-
ju života, sme začali tieto zdroje pitnej vody sami sebe 
znečisťovať. Je potrebné, aby sme si opäť uvedomili, ako 
sme od vody životne závislí a začali sme vodu chrániť. 
Nedovoľme znehodnotiť naše bohatstvo, stačí sa len 
zodpovedne správať.

V  súvislosti s  ochrannou podzemných vôd v  Ha-
muliakove sa súčasne obraciam na Vás s  informáciou 
o  pripravovanej stavbe “  SVD G-N, ZDRŽ HRUŠOV 
VYBUDOVANIE SMERNEJ STAVBY KM 31,0 - 34,0 
PLAVEBNEJ DRÁHY“. Táto stavba jednostranne zo-

hľadňuje len záujmy investora - Vodohospodárska vý-
stavba, š.p. Neberie do úvahy vplyv na podzemné zdroje 
pitnej vody a ich možné znečistenie. Považujem za dô-
ležité, aby sme aj v tomto prípade hamuliakovskú vodu 
spoločne chránili a aby sme od zodpovedných inštitúcií 
žiadali nové, odlišné riešenie pre spracovanie a uloženie 
dnových sedimentov zo zdrže Hrušov.

Zberový dvor – nový systém  
separácie zeleného odpadu
Minulý rok sme hľadali vhodný pozemok, na ktorom by 
obec vybudovala nový zberový dvor. Podmienkou pri 
podaní žiadosti o dotáciu je, aby pozemok bol vo vlast-
níctve obce. Pozemok sme našli pri ČOV, avšak tento 
pozemok je stále predmetom súdneho sporu a tak zatiaľ 
musíme používať starý zberový dvor, ktorý máme k dis-
pozícii. Je veľmi dôležité, aby občania na zberový dvor 
vyvážali aj „zelený tzv. biologicky rozložiteľný odpad 
(BRO)“ už ako triedený, t.j. trávu a  kvety je potrebné 
oddeliť od konárov a aj od lístia. Prijatím nového záko-
na o odpadoch, ktorý je účinný od 01.01.2016, vzniká 
obciam povinnosť zabezpečiť recykláciu BRO. Táto re-
cyklácia spočíva v kompostovaní odpadu, ktorého vý-
sledkom je vznik prírodného hnojiva. Ak tento zelený 
odpad občania neroztriedia, nie je možné vykonať zo-
štiepkovanie konárov, pretože tráva a iný zelený odpad 
zo záhrad tieto štiepkovacie stroje ničia. Neroztriedený 
odpad musí obec nechať zlikvidovať a zaplatiť zvýšené 
náklady na jeho vývoz a uloženia rovnako, ako keby to 
bol komunálny odpad. To stojí nemalé finančné pros-
triedky nás všetkých a  môže mať za následok nárast 
ročných poplatkov za vývoz odpadu. Verím, že v Ha-
muliakove žijú zodpovední občania, ktorí nebudú mať 
s týmto triedením problém.

 
Ing. Darina Balková,  

predsedníčka Komisie na ochranu verejného poriadku 
a ochrana životného prostredia
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A környezetvédelem nem 
csupán pénz kérdése
Az elmúlt másfél évben, a Környezetvédelmi és közbiz-
tonsági bizottság elnökeként, tudatosult bennem, hogy 
sok esetben másként tekintek az életkörnyezetre, mint 
néhány polgártársam. Megértem, hogy a  mai  rohanó 
világban sok ember életében a természetvédelem nem 
élvez elsőbbséget. Az igazság azonban az, hogy a jelen-
ben elkövetett hanyagságunk a jövő generációját is sújtja 
majd. A környezetvédelem nem igényel nagy tetteket. 
Sokszor elegendő lenne változtatni a hozzáállásunkon, 
hát miért ne próbálhatnánk ezt meg?

Erdőink védelme és fakivágás
Irigylésre méltó tájon élünk. Az erdők, a fák fontossága 
a  természetben felbecsülhetetlen. Esztétikai értékükön 
kívül, nagyon fontos az erózió elleni talajvédő és a lég-
kör páratartalmát növelő szerepük. A fák védelmeznek 
bennünket a portól és a széltől, enyhítik a nyári hőséget, 
kiszűrik a légkört szennyező anyagokat.

A  vízi erőmű kiépítése során, községünk sok erdős 
területet veszített el. Ennek ellenére azt a keveset is, ami 
még megmaradt, sok ember szemétlerakatnak használ-
ja. Ezek az emberek sajnos nem tudatosítják magukban, 
hogy cselekedeteikkel nem csak saját maguk és család-
juk életét károsítják, hanem minden emberét, aki itt él.

Hogy miért történik mindez? Azért mert közönyösek 
vagyunk, és nem vagyunk elég merészek ahhoz, hogy 
felhívjuk a  figyelmet az ilyen helytelen tettekre. Azért 
mert tartunk a szomszéd reakciójától, vagy, mert egy-
szerűen homokba dugjuk a fejünket, és azt gondoljuk, 
hogy minket ez a  probléma nem érint, mivel az erdő 
nem a mi tulajdonunk.

2015 őszén, községünk anyagi támogatást nyert az 
Enviromentális alapból. Ennek köszönhetően sok ille-
gális hulladéklerakatot sikerült eltávolítani. A takarítás 
során 37 teherautó, 90,24 tonna hulladékot szállított el 
a  régi lefolyócsatorna területéről (a  főúttól a  kiskerte-
kig), a temető mögötti kanálisból és a kistöltés mögötti 
erdőből. A takarítás teljes költsége 12.800 eurót tett ki, 
ebből az Enviromentális alap támogatása 11.160 euró 
volt, amit a község önerőből 640 euróval egészített ki.

A  fák életciklusa sokkal hosszabb, mint az emberé. 
Egy fának több idő kell ahhoz, hogy megnőjön, terebé-
lyesedjen és az életünkhöz nélkülözhetetlen oxigént elő 
tudja állítani. Sajnos mindezt sokszor elfelejtjük, amikor 
egy  fa feleslegessé válik számunkra, amiért túlságosan 
nagyra nőtt, vagy amiért virágzás után lehullajtja a vi-
rágait, vagy csupán azért mert ősszel hullajtja a leveleit. 
Az ilyen, nemkívánatos fákat fogjuk és kivágjuk, majd 
helyettük újakat, a magunk igényeinek megfelelő fákat 
ültetünk. Arról viszont megfeledkezünk, hogy hosszú 
időre lesz ezeknek a fáknak szükségük, míg a természet-
ben betöltendő szerepüket el tudják majd látni.
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Óvjuk meg gazdagságunkat  
– Gútor felszín alatti vízkészletét
Már gyermekkorban a víz fontosságára tanítottak ben-
nünket. Gútor hatalmas víztartalékkal rendelkezik 
a  felszín alatti vizek formájában. Ezen a  vidéken nem 
gond kutat verni és akár három méteres mélységből jó 
minőségű ivóvízhez jutni. Miért engedjük hát, hogy ezt 
a kincset egyesek beszennyezzék?

Gútoron is megtörténik, hogy egyes polgártársaink 
a  családi házuk, illetve üdülőházuk használatbavéte-
lének engedélyezése után kilyukasztják az emésztő-
gödreiket és hagyják, hogy annak tartalma egyenesen 
a talajba follyon. Felmerül bennem a kérdés: ,,Ki az, aki 
úgy gondolja, hogy mindez rendben van, hogy ezek az 
emberek ezzel a  tettel csak saját magukat károsítják?,, 
A felszín alatti vizek áramlása Gútoron olyannyira erős, 
hogy semmilyen szennyeződés nem marad a keletkezé-
se helyén, hanem az áramlattal terjed tovább. Ebből az 
következik, hogy ezek az önkényes emberek nem csak 
minket, akik most itt élünk, hanem a jövő generációját 
is károsítják felelőtlen tettükkel.

A  víz határtalanul fontos lételeme mindannyiunk 
életének és nincs fontosabb, minthogy ezt az elemet vé-
delmezzük. A víz egy ,,hordozó” - amit bele helyezünk, 
azt meg is találjuk benne. Ne engedjük, hogy ezt a gaz-
dagságot mások elértéktelenítsék. Elég, ha felelősségtel-
jesen gondolkodunk és úgy is viselkednünk.

Hulladékgyűjtő udvar  
– a növényi hulladék szelektálása
Az elmúlt évben egy új hulladékgyűjtő udvar kiépítésé-
hez megfelelő telket kerestünk. Az uniós támogatás kér-
vényezésének alapfeltétele az volt, hogy a falu saját tulaj-
donban lévő telekkel rendelkezzen. Sikerült találnunk 
egy területet a szennyvíztisztító telep mellett, azonban 
ez a telek egy bírósági eljárás tárgya, ezért az ügy lezá-
rásáig a  jelenlegi gyűjtő udvart kell használnunk. Na-
gyon fontos, hogy a polgárok a növényi eredetű hulla-
dékot is szelektálják. A füvet és a virágokat külön kell 

választani az  ágaktól és a  levelektől, majd ilyen, már 
szelektált formában el lehet helyezni a  hulladékgyűjtő 
udvaron. Az új hulladékgazdálkodásról szóló törvény 
értelmében, amely 2016. január 1-én lépett érvénybe, 
minden községnek kötelessége bebiztosítani a növényi 
eredetű hulladék újrahasznosítását, azaz komposztálás 
útján természetes trágya létrehozását. Abban az eset-
ben, ha a polgárok nem választják szét a növényi hulla-
dékot, az ágakat nem lehet leaprítani, mivel a fű és más 
zöldhulladék tönkreteszi a  gallyak aprítására szolgáló 
műszereket. A nem szelektált zöldhulladék eltávolítását 
a községnek kell bebiztosítania, ami nem kis plusz költ-
séget jelent. Bízom benne, hogy Gútor felelősségteljes 
lakossága a  jövőben megbirkózik a  zöldhulladék szét-
választásával is.

Ing. Darina Balková, a Közrendi és  
Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

Fordította: Mgr. Lengyel Világi Ildikó
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Územný plán 
Územný plán obce (ÚP) je základným právnym doku-
mentom obce, ktorý komplexne rieši a určuje priesto-
rové usporiadanie a  funkčné využívanie územia. Naša 
obec má schválený Územný plán č. 1/2004, následne 
má k nemu postupne schválených sedem Zmien a do-
plnkov, a to č. 1/2006, 2/2006, 3/2007, 4/2009, 5/2010, 
6/2010, 7/2012 a  posledné ôsme Zmeny a  doplnky 
8/2015 sú v procese pripomienkovania. Pôvodný ÚP č. 
1/2004 plánoval do roku 2030 celkovo 694 rodinných 
domov a 1700 obyvateľov. Realita je však taká, že už dnes 
v r. 2016 sú do ÚP zaradené územia pre 1854 rodinných 
domov a 7153 obyvateľov. Už dnes je nárast zabraného 
územia na výstavbu prekročený viac ako o 100 % oproti 
pôvodne plánovanému do roku 2030. Ide o nevyvážený 
prudký rast bytovej výstavby oproti stagnujúcej sociál-
nej infraštruktúre a občianskej vybavenosti.
Z tohto dôvodu pristupuje obecné zastupiteľstvo k ďal-
šiemu rozvoju a smerovaniu obce veľmi opatrne a zod-
povedne.
Koncom roka 2015 boli obecným zastupiteľstvom (OZ) 
prijaté uznesenia o obstarávaní a spracovaní Územného 
plánu zóny pre lokalitu - Horná Vrbina a Ostrovná, t.j. 
spodrobnenie regulácie územia, ktoré bolo zaradené do 
ÚP 1/2004. Na dobu obstarávania a spracovávania ÚP 
zóny pre uvedenú lokalitu navrhlo OZ stavebnú uzáve-
ru.

Stavby
V  apríli tohto roku prijalo OZ uznese-
nie o  vyriešení problému neohlásených, 
teda čiernych drobných stavieb. Veľmi 
zjednodušene povedané, drobné stavby 
sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 
k  hlavnej stavbe, ktorých zastavaná plo-
cha má menej ako 25 m2, výška menej 
ako 5 m a  hĺbka menej ako 3m. Obča-
nia, ktorí nemajú ohlásené drobné stavby 
(napr. altánky, záhradné domčeky, ploty, 
pivnice atď.), ako im to ukladá stavebný 
zákon, môžu si ich dodatočne legalizo-
vať ohlásením, a to v termíne do 30.9.2016. Po uve-
denom termíne budú zo strany stavebného úradu voči 
stavebníkom takýchto stavieb využívané iné právne 
prostriedky.

Od 1. januára 2017 nadobudne účinnosť pripravované 
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku 
za rozvoj. Ide o  poplatky určené zákonom 447/2015 
Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť 
01.11.2016. Cieľom tohto zákona je zavedenie pravi-

diel pri prispievaní na rozvoj infraštruktúry v mestách 
a obciach. Zákon má zabezpečiť, aby na rozvoj prispie-
val každý, kto akýmkoľvek spôsobom prináša do mesta 
alebo obce záťaž vo forme novej výstavby. Prispievať 
budú všetci stavebníci, ktorých sa zákon dotkne, teda 
aj stavebník jedného rodinného domu (nad 150 m2) 
aj developer, ktorý bude budovať celú štvrť, každý pro-
porčne k množstvu nadzemnej podlažnej plochy, ktorú 
do mesta alebo obce bude umiestňovať. 

Obecné pozemky
Obec začala s auditom pozemkov v katastri obce Ha-
muliakovo, ktoré sú vo vlastníctve obce a ktoré bezplat-
ne užívajú obyvatelia obce. Obecný úrad bude postupne 
vyzývať užívateľov na zdokladovanie právneho titulu 
užívania, ak ho majú z minulosti. V prípade, že užíva-
telia ich užívajú bez právneho titulu, budú im parcely 
ponúknuté na odpredaj, resp. bude s užívateľmi uzatvo-
rená nájomná zmluva. 

Doprava
Rozpracovaná je plánovaná regulácia dopravy na uli-
ciach Dunajská, Malogútorská, Gaštanová, Topoľová 
a Vrbová. Ide o riešenie kolíznych časti týchto ulíc, ich 
zjednosmerňovanie a určenie pozdĺžneho parkovania. 
Očakávaný termín realizácie pre Dunajskú ulicu je de-
cember 2016. Realizácia na ostatných uliciach bude zá-
visieť od finančných možností obce, predpoklad je prvý 
štvrťrok 2017.

Autobusová zástavka
So spoločnosťou BM Properties, s.r.o. obec podpísa-
la dohodu o  bezodplatnom vybudovaní chodníka pre 
chodcov z  časti Dunajská Riviéra smerom do obce 
a  o  bezodplatnom vybudovaní autobusovej zastávky 
na Dunajskej Riviére.  Investorom deklarovaný termín 
realizácie je júl 2016. Aby bol tento termín aj reálne spl-
nený, OZ sa zaoberá touto otázkou na každom svojom 
zasadnutí a sleduje konanie investora v danej veci. 

Ing. Anna Paráková, predsedníčka Komisie  
pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu
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A helyi képviselő-testület tevékenységéről

Terjeszkedés vagy ésszerű  
településfejlesztés? 
A területrendezési terv egy dokumentum, amely meg-
határozza a település alakításának, védelmének lehető-
ségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes 
területrészek felhasználási módját és a település műkö-
déséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek 
elrendezését. Községünk első, 1/2004-es számú tervdo-
kumentuma a 2030-as évig összesen 694 családi házzal 
és 1700 lakossal számolt. Az ezt követő módosítások és 
kiegészítések összegzése után a  jelenlegi helyzet, hogy 
a  2016-ban hatályban lévő területrendezési terv 1854 
családi házat és összesen 7153 lakost foglal magába. 
A  napjainkban  kiépített területek nagysága már most 
100%-al meghaladja az eredetileg tervezett fejlesztés 
nagyságát. Községünket viszont, a rohamos területi ter-
jeszkedés mellet a szociális infrastruktúra hiányossága 
jellemzi. Ezen okból kifolyólag a képviselő-testület a jö-
vőbeli területfejlesztés ügyében nagyon megfontolt és 
felelősségteljes álláspontot foglal el. Ennek értelmében 
tette meg a szükséges lépéseket, többek közt azt, hogy 
a „Horná Vrbina” és „Ostrovná” területekre építési tilal-
mat javasolt.

Illegális építkezés
Idén áprilisban a  képviselő-testület az illegális építke-
zések törvényesítését elősegítő határozatot fogadott el. 
A határozat az építési törvény értelmében a nem beje-
lentett építkezések utólagos törvényesítését teszi lehető-
vé 2016. szeptember 30-ig. A határidő után az építési hi-
vatal más jogi eszközöket vesz majd igénybe ez ügyben.

A község tulajdonában lévő  
területek jogtalan használata
Elkezdődött azon területek feltérképezése, amelyek 
a község tulajdonában vannak, de a lakosok illeték nél-
kül használnak. A  községi hivatal fokozatosan szólítja 
fel a területek felhasználóit, hogy mutassák fel, milyen 
jogcím alapján használják az adott telket. Abban az eset-
ben, hogy ezt nem tudják felmutatni, a község a  telek 
felvásárlását, illetve bérleti szerződés megkötését ajánlja 
fel.

Az utcák egyirányúsítása
A közlekedés szabályozásának érdekében a község több 
utca egyirányúsítását tervezi (Duna utca, Kisgútori utca, 
Gesztenyefa utca, Nyárfa utca és Fűzfa utca).

A gyalogos járda a Duna Riviérától
A  BM Properties vállalattal aláírásra került egy szer-
ződés, amely a  „Duna Riviérát” a  faluval összekötő 
gyalogos járda kiépítését foglalja magába. A  befektető 
a gyalogos járda kivitelezését 2016 júliusára tervezi. Az 
időpont betartásának érdekében a  képviselő-testület 
minden ülésén foglalkozik ezzel a témakörrel is.

Ing. Anna Paráková,  
az Építési, Területrendezési és  
Közlekedési Bizottság elnöke

Fordította: Mgr. Lengyel Világi Ildikó

 

 kataster 

  Hamuliakovo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 

územie na bývanie – skutkový stav 
v čase aktualizácie územného plánu  
v r. 2004 

rozvojové územie dodatočne schválené 
na výstavbu rodinných a bytových 
domov  

územie na šport a rekreáciu so 
stavebnou činnosťou (v súčasnosti 
predovšetkým chaty) 

záhradkárska osada 

objekt bývalého JRD + ČOV 

63 

1056 

1056 

Územie na výstavbu / Jóváhagyott építési terület 
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Z činnosti obecného zastupiteľstva 

Nájomné byty:
Koncom roka 2015 Obecné zastupiteľstvo schválilo nové 
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o podmienkach 
prenajímania nájomných bytov. Zmenil sa postup pri-
deľovania nájomných bytov z  pôvodného postupu na 
základe tajného hlasovania na systém hodnotenia žia-
dateľov podľa konkrétne stanovených podmienok, ktoré 
sú premietnuté do bodovacieho systému. Hodnotiaci-
mi kritériami sú dĺžka trvalého pobytu v obci, vekové 
zloženie členov domácnosti, zdravotný stav žiadateľa 
a  jeho rodinných príslušníkov, zamestnanecký pomer 
žiadateľa a  doba žiadania o  byt (bodovacia tabuľka je 
súčasťou VZN 5/2015, ktoré je zverejnené na obecnej 
stránke). Na základe získaných bodov sa vytvorí poradie 
žiadateľov od najvyššie-
ho počtu bodov až po 
najnižší. Žiadateľ s  naj-
vyšším počtom bodov 
má nárok na pridelenie 
najbližšieho uvoľneného 
bytu. Pred zaradením do 
evidencie a  následnom 
vyhodnotení podľa bo-
dovacieho systému však 
každý žiadateľ musí spĺ-
ňať základné kritérium, 
že je občanom s  trva-
lým pobytom v  obci 
Hamuliakovo, a  takisto 
musí spĺňať podmien-
ku minimálnej a maximálnej výšky mesačného príjmu, 
v inom prípade nebude zaradený do evidencie.

Opatrovateľská služba: 
Naša obec je od januára tohto roku registrovaným po-
skytovateľom sociálnej služby. Zo širokého spektra soci-
álnych služieb ponúkame možnosť poskytovania opatro-
vateľskej starostlivosti pre dôchodcov prostredníctvom 
opatrovateľky obce, ktorá je k dispozícii každý pracovný 
deň od 7:30 do 15:30. Okrem donášky obedov pomáha 
našim dôchodcom pri seba obslužných úkonoch, ako je 
hygiena, príprava stravy alebo obliekanie. Ďalej pomáha 

pri starostlivosti o domácnosť a pri základných sociál-
nych aktivitách ako napr. vybavenie úradných záležitostí 
a  podobne. Podmienky poskytovania opatrovateľskej 
služby určuje VZN 6/2015, ktoré bolo schválené kon-
com roka 2015. Občan, ktorý má záujem o  opatrova-
teľskú službu, je vítaný na Obecnom úrade, kde mu na 
oddelení sociálnych vecí zamestnanec Obecného úradu 
podrobne vysvetlí postup a poskytne dokumenty a tla-
čivá potrebné k  začatiu konania vo veci poskytovania 
opatrovateľskej služby.

Verejné osvetlenie: 
V  súčasnosti v  našej obci je modernizácia verejného 
osvetlenia veľmi pálčivou témou. S touto problematikou 

sa zaoberali poslanci 
už aj v uplynulom vo-
lebnom období, avšak 
krok dopredu sa za-
tiaľ nepodarilo spra-
viť. Dnes už vieme, že 
finančné prostriedky 
z eurofondov na tento 
účel nemôžeme získať, 
nakoľko výzvy boli vy-
hlásené na územie ce-
lého Slovenska okrem 
Bratislavského kraja. 
Musíme sa preto vy-
brať cestou, ktorá by 
najmenej zaťažila roz-

počet obce. Najvýhodnejším riešením realizácie rekon-
štrukcie osvetlenia je forma koncesie. Koncesia je služ-
ba, na základe ktorej je prevádzkované zariadenie, u nás 
verejné osvetlenie. Prevádzkovateľ, v našom prípade ví-
ťazná firma, berie na seba riziko z prevádzky osvetlenia, 
ktorým vykonáva služby obci. Za túto službu inkasuje 
koncesiu - splátky od užívateľa výhod prevádzky za-
riadenia. V Hamuliakove je potrebné, aby koncesionár 
vykonal uvedenie sústavy verejného osvetlenia do pre-
vádzkyschopného stavu a  zabezpečil službu verejného 
osvetlenia podľa platných noriem zákonov a vyhlášok. 
Tieto splátky obec pokryje výlučne z úspory za elektric-
kú energiu, údržbu a správu verejného osvetlenia, teda 
bez ďalších nákladov. V prípade našej obce je pravdepo-
dobné, že návratnosť investície bude do 13 rokov. Zjed-
nodušene povedané, okrem toho, že budeme mať mo-
derné a kvalitné osvetlenie, ktoré nám, občanom sprí-
jemní každodenný život, budeme navyše po 13 rokoch 
mať na účte obce mesačné úspory, ktoré sme dosiahli 
ekologickým a  ekonomickým myslením poslancov pri 
rozhodovaní o začatí projektu modernizácie verejného 
osvetlenia.

Mgr. Ildikó Lengyel Világi,  
predsedníčka Komisie pre zdravotníctvo,  

sociálne veci a bytová
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A helyi képviselő-testület tevékenységéről

Új szabályok a bérlakások területén
A képviselő-testület a 2015-ös év végén egy új álta-
lános érvényű rendeletet fogadott el, amely a község 
tulajdonában lévő lakások bérbeadásának alapelveit 
foglalja magába. Megváltozott a  kérelmezők kivá-
lasztásának módja. A  titkos szavazás útján történő 
kiválasztást felváltotta egy pontrendszer. A  kérel-
mezők egy pontszám szerinti értékelés alapján 
kerülnek sorrend szerinti besorolásra. A pontrend-
szer egyes kritériumai figyelembe veszik a kérelmező 
állandó lakhelyének idejét, a kérelmező és vele közös 
elbírálás alá eső személyek korbeli összetételét, egész-
ségügyi állapotát, a kérelmező munkaviszonyát, vala-
mint a kérvény benyújtásának idejét (a pontrendszer 
az 5/2015 számú általános érvényű rendelet függelé-
keként megtekinthető a község honlapján). A ponto-
zás alapján a legtöbb pontszámmal rendelkező kérel-
mező jogosult a következő felszabadult lakás bérbe 
vételére. A  pontrendeszer alapján történő értékelés 
előtt a  kérelmezőknek továbbra is teljesíteniük kell 
bizonyos alapfeltételeket, mégpedig, hogy gútori ál-
landó lakhellyel rendelkeznek, valamint a meghatá-
rozott minimális és maximális havi jövedelem feltéte-
lét. Más esetben a kérvények kizárásra kerülnek.

Gondozói szolgálat
Községünk 2016 januárjában csatlakozott a  re- 
gisztrált szociális szolgáltatást nyújtó önkormány-
zatok sorához. A szociális ellátások típusai közül az 
önkormányzat a gondozói szolgáltatás igénybe véte-
lét teszi lehetővé. A község gondozója minden mun-
kanapon 7:30-tól 15:30-ig nyújt az igénybevévők szá-
mára szociális ellátást. Többek közt házhoz szállítja 
az ebédet, segítséget nyújt a  személyi higiénához, 
öltözködéshez és étkezéshez. Ellátja az igény szerin-
ti háztartásbeli feladatokat, valamint szociális és hi-
vatalos ügyek intézésében is segítséget nyújt. A szo-

ciális ellátás igénybe vételének feltételeit a 6/2015-ös 
számú általános érvényű rendelet határozza meg. 

A gondozói ellátás igénybe vételéről a községi hivatal 
szociális ügyintéző osztályán lehet érdeklődni.

A közvilágítás korszerűsítése
Napjainkban a közvilágítás korszerűsítése égető problé-
mának számít. Ezzel a témával foglalkoztak már a kép- 
viselők az elmúlt választási időszakban is, de ezidáig 
még nem sikerült előre lépni. Ma már tudjuk, hogy 
uniós forrásokból nem számíthatunk anyagi támoga-
tásra, mivel a meghirdetett pályázatok egész Szlovákia 
területére szóltak, kivéve a  pozsonyi kerületet. Ebből 
az okból kifolyólag meg kell találnunk a  megfelelő 
utat a  közvilágítás felújításához, amely a  legkevésbé 
terhelné le a falu költségvetését. A legjobb megoldás-
nak a koncesszió mutatkozik. A koncesszió egy olyan 
szolgáltatás, amely alapján működtethető egy “beren-
dezés”, a mi esetünkben a közvilágítás. Az üzemeltető 
(tehát a  nyertes cég), magára vállalja a  közvilágítás 
működtetésének terhét, ezáltal a  községnek szolgál-
tatást nyújt. Ezen szolgáltatás fejében ellenértéket, 
vagyis koncessziós díjat számol fel. Az így keletkezett 
díjat, a  község, a  közvilágítás felújításának köszön-
hető elektormos energia megtakarításán keresztül 
tudja majd törleszteni, bármilyen további plusz költ-
ség nélkül. Gútor esetében a befektetés visszatérülése 
13 éven belül feltételezhető. Leegyszerűsítve - azon 
kívül, hogy lesz egy modern és minőségi közvilágí-
tásunk, ami kellemesebbé teszi a  hétköznapjainkat, 
13 év múlva a község számláján havi megtakarítással 
is büszkélkedhetünk majd, amit a képviselő- testület 
környezettudatos és gazdaságos gondolkodásmódjá-
nak köszönhetünk.

Mgr. Lengyel Világi Ildikó,  
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Výzva
Budúci rok by sme radi zorganizovali výstavu starých 
fotografií z Hamuliakova. Aby výstava bola čím zaujímavejšia, 
potrebujeme aj Vašu pomoc. Požičajte nám na 1-2 dni Vaše 
staré fotky, videá, novinové články o Hamuliakove. Tešíme sa 
na staré spomienky! Juliana Krajčírová a Ildikó Lengyel Világi 
(0905 743 651, 0918 344 783) 

Felhívás
Régi gútori fényképek kiállítását tervezzük a jövő évben. Ahhoz, hogy e kiállítás minél 
érdekesebb legyen, szükségünk van az Ön segítségére is. Kölcsönözze régi fényképeit, 
kisfilmjeit, újságcikkeit a faluról 1-2 napra. Várjuk emlékeiket! Krajčírné Nagy Julianna és 
Lengyel Világi Ildikó (0905 743 651, 0918 344 783)
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Z činnosti obecného zastupiteľstva 

Riešenie nedostatočnej kapacity  
školských zariadení v Hamuliakove
Hamuliakovo mladne. Za posledných 10 rokov sa počet detí 
v  Hamuliakove zvýšil takmer dvojnásobne. Tento pozitívny 
demografický vývoj bohužiaľ stále viac zatieňuje nedostatočná 
kapacita školských zariadení.

Príčiny, prognózy a riešenia
Dnes si pravdepodobne málokto uvedomuje, že prvotnou prí-
činou tohto súčasného problému je nešťastné rozhodnutie sa-
mosprávy v rokoch 2002-2006, kedy obec predala strategické 
pozemky v centre a dokonca obetovala aj časť školského dvoru 
škôlky. No súčasne v tomto istom období bola do územného 
plánu zaradená tisícka nových bytových jednotiek, ktoré sú 
v súčasnosti dokončované resp. sa zakrátko začnú stavať. Bez 
toho, aby developeri boli zmluvne zaviazaní zaistiť potrebnú 
kapacitu školy a škôlky na svojich pozemkoch a spolupodieľať 
sa na nákladoch výstavby. Dôsledky týchto rozhodnutí budú 
naši občania pociťovať ešte roky, pretože je potrebné nájsť od-
poveď na otázku „Kam kapacity rozširovať?“.

Už v roku 2012 som sa na základe analýzy vývoja snaži-
la presvedčiť poslancov o potrebe rozšírenia kapacity škôlky. 
Moja argumentácia bola odmietnutá tvrdením, že ide o pre-
chodný stav. Je zbytočné si zakrývať oči pred situáciou, ktorá 
sa bude naďalej zhoršovať, ak radikálne nezasiahneme. V sú-
časnosti žije v Hamuliakove 120 detí vo veku do 3 rokov, teda 
pri súčasnej kapacite materskej školy by o dva roky mohlo byť 
prijaté len každé druhé dieťa. A to treba počítať aj s deťmi, kto-
ré sa do nových domov ešte len prisťahujú.

Rovnako sa problémy začali prejavovať aj v  základnej 
škole, ktorá je limitovaná priestorovo. Postupne boli zriadené 
dve triedy nad obecným úradom a školský klub v prehrade-
nej chodbe školy. V školskej jedálni sa deti stravujú na zmeny. 
V medzičase bol zrušený školský obvod v Šamoríne, teda akút-
ne hrozilo, že deti druhého stupňa budú musieť dochádzať do 
školy na Borodáčovej v Bratislave.

Pre súčasnú samosprávu predstavuje vyriešenie kapa-
city najvýznamnejšiu úlohu. Preto boli začaté rokovania na 
získanie pozemku na výstavbu úplne novej školy. Vytipovali 
sme dve lokality, ktoré boli na tento účel ideálne – cirkevný 
trojuholník pri nájomných bytoch a parcelu pred hokejovou 
halou. Počas rokovaní sme narazili na problém, že cirkev bola 
ochotná súhlasiť len za podmienky zriadenia cirkevnej školy 
a pozemok pri hokejovej hale za ponúknutú cenu 360.000 € 
si obec jednoducho nemôže dovoliť. V medzičase boli zverej-
nené programy čerpania eurofondov a   napriek očakávaniu  
základné školstvo medzi nich nepatrí. Tým sa skončil sen 
o novej škole pre Hamuliakovo, ktorej výstavba by obec stá-
la 1,3 milióna €. K  otázke „Kam kapacity rozširovať?“ tak 
pribudla otázka „Ako rozšírenie zaplatiť?“. Bolo zrejmé, že je 
potrebné hľadať finančne únosné riešenie. Tým má byť rozši-
rovanie kapacít pri existujúcich zariadeniach, kde je potrebná 
infraštruktúra, teda napríklad telocvičňa, kuchyňa či blíz-
ky kultúrny dom ako aula, ktoré už nebude treba budovať. 
Je nám jasné, že toto nie je dlhodobo najlepšie riešenie, ale 
iné momentálne neexistuje.

Základná škola - II. stupeň 
V lete 2015 ma počas kontroly novej triedy nad obecným úra-
dom zaujal pozemok medzi obecným úradom a  kultúrnym 
domom. Samospráva mala o tento pozemok už dlhšie záujem, 
kúpa bola ale komplikovaná veľkým počtom vlastníkov a pre-
dovšetkým znemožnená prebiehajúcimi exekúciami. V októbri 
2015 sme dostali oznam o neprijímaní hamuliakovských detí 
v Šamoríne. Pre samosprávu je neakceptovateľné, aby žiaci II. 
stupňa dochádzali do Bratislavy, už aj vzhľadom na každoden-
né zápchy. Preto padlo rozhodnutie vybudovať na tomto po-
zemku budovu pre II. stupeň ZŠ. Pozemok sme po 2 mesiacoch 
intenzívneho vybavovania odkúpili, exekúcie boli vymazané 
a  mohli sme Ministerstvo školstva žiadať o  dotáciu. Dotácia 
bola obci schválená v marci 2016 a práce sa rozbehli na plno.

Vizualizácia novej budovy základnej školy. Autor: Ing.arch. Ján Lučan
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Od septembra 2016 bude v Hamuliakove zriadený II. stu-
peň – najskôr sa otvorí 5. ročník a každý rok bude postupne 
otváraný ďalší ročník. Vyučovanie sa najskôr začne v dočas-
ných priestoroch a po dokončení stavby sa žiaci presťahujú do 
novej budovy. Nová budova bude murovaná, bude mať 6 tried, 
2 zborovne a 3 kabinety. Vstupný vestibul bude skrášľovať ná-
stenná freska odzrkadľujúca dejiny a vzdelávanie v Hamulia-
kove – sponzorský dar z dielne hamuliakovskej umelkyne Mo-
niky Lacekovej. Nová budova bude v prvých rokoch využívaná 
aj pre I. stupeň, čo nám umožní presunúť triedy z obecného 
úradu a  tento priestor využiť napríklad na odborné učebne. 
Zámerom je, aby sa školáci stravovali v  jedálni kultúrneho 
domu, čím sa odbremení jedáleň v škôlke. Na základe požia-
davky úradov bude priestor medzi kultúrnym domom a  te-
locvičňou uzatvorený a bude tam vytvorený školský dvor. Na 
zaistenie plynulosti dopravy bude premávka na ulici Dunajská 
od pošty po námestie jednosmerná s vytvorením parkovacích 
miest – toto opatrenie by bolo potrebné bez ohľadu na prítom-
nosť školy, pretože obojsmerná prejazdnosť tejto ulice je stále 
problematickejšia.

Základná škola - I. stupeň 
Stará budova základnej školy bude naďalej fungovať pre I. stu-
peň. Budova sa postupne obnovuje – v minulosti dostala novú 
strechu a boli vymenené okná. Určite bude potrebné riešiť za-
teplenie, pretože energetická náročnosť tejto budovy je vysoká. 
Radi by sme v budove časom vytvorili nové priestory, aj keď 
vzhľadom na dostupné financie je táto otázka nateraz teore-
tická. Nadstavba je vzhľadom na konštrukciu a statiku budo-
vy podstatne drahšia alternatíva, ako by bola nová stavba. Pri 
teoretických úvahách o  zbúraní a  výstavbe novej budovy sa 
ozvali silné protesty verejnosti. Ako prvú možnosť rozšírenia 
kapacity preto vidíme presťahovanie lekárov a pošty do nového 
viacúčelového strediska. Na tento účel obec odkúpila pozemok 
na rohu ulice Kaštieľska a Pod záhradami, kde sa roky nachá-
dzala problémová stavba. Vzhľadom na možnosti financova-
nia bude však realizácia nového strediska skôr úlohou budúcej 
samosprávy. 

Materská škola
A  škôlka? Z dôvodu dostupnosti existujúcich zariadení sme 
vsadili na nadstavbu nad celú budovu, čím sa vytvoria ďalšie 
triedy (+66 detí) a rozšíri sa jedáleň. Nezabúdame ale ani na 
prízemie, nakoľko stavba má už svoje najlepšie roky za sebou 
– je potrebné zateplenie, výmena okien a vykurovacieho systé-
mu a revízia elektriky. Na rekonštrukciu prízemia sme viackrát 
žiadali o dotáciu z Envirofondu, bohužiaľ neúspešne. Preto by 
sme ju radi realizovali súčasne s nadstavbou. Projekty sú hotové 
a teraz už len čakáme, či zámer prejde cez prvé kolo (30.9.2016, 
samosprávny kraj) a potom cez druhé kolo (31.3.2017, minis-
terstvo) posudzovania žiadostí o európske financie. Pre brati-
slavský kraj je k dispozícii len 8 mil. euro, teda zdroje na cca. 
15-20 škôlok, a  konkurencia je veľká. Ak uspejeme, stavba 
bude ale zrealizovaná najskôr v  roku 2018. Držme si palce. 
Dovtedy je mojim cieľom vytvoriť ďalšiu triedu aspoň v provi-
zórnych priestoroch. Či to bude možné je otázkou dobrej vôle 
a spolupráce viacerých subjektov tu v obci, ale aj príslušných 
schvaľovacích úradov.

Ing. Ludmila Goldbergerová,  
predsedníčka Komisie pre rozvoj školstva, vzdelávania a kultúry

Vizualizácia nadstavby materskej školy. Autor: Ing. arch. Pavol Bodó

Schránková knižnica
Hamuliakovo má opäť svoju knižnicu. Je 
to „schránková knižnica“, ktorá funguje 
formou požičania kníh, ktoré poskytli 
samotní občania. Nachádza sa v  areáli 
Základnej školy. Knižnicu vyrobil pán 
Juraj Molnár a krásnymi obrázkami ju 
dotvorila Mgr. Iveta Vassová ml. 

Zoznam kníh, ktoré sú v  súčasnosti 
k  dispozícii, ako aj bližšie informácie o  jej 
používaní sa nachádzajú na web stránke obce 
(www.obechamuliakovo.sk). Zároveň prosíme 
všetkých občanov, ktorí majú doma knihy, ktoré 
už nepotrebujú, aby ich priniesli do tejto knižnice, 
možno niekto iný si ich rád prečíta. 



14

Z činnosti obecného zastupiteľstva 

Megoldások keresése a létszám növe-
lésére az oktatásügyi intézményekben 
Gútoron
Gútor fiatalodik. Az utolsó 10 évben a  gyerekek létszáma 
a  duplájára nőt. Ezt a  pozitív demográfiai fejlődést sajnos 
egyre jobban beárnyékolja a kapacitás problémája az okta-
tásügyi intézményekben.

Okok, prognózisok, megoldások 
Kevesen tudatosítják, hogy az eredeti oka ennek a problé-
mának egy szerencsétlen döntés volt a 2002-2006-os évek-
ben, mikor a falu eladta a központjában lévő telkeket és az 
óvoda udvar egy részét is. Ugyanekkor volt a  területren-
dezési terv is kibővítve ezerben számolható lakóegységgel, 
melyek építése napjainkban vagy a közeljövőben fog befeje-
ződni. Itt kellett volna a befektetőkkel szerződésbe foglalni, 
hogy az új lakóterületeken szükség lesz majd egy új óvoda 
és iskola felépítésére az ő együttműködésükkel. A rossz dön-
tést a  lakosok még évekig fogják érzékelni, mert a problé-
mára megoldást kell találni. Hogyan bővíteni az intézmé-
nyek kapacitását?
Már 2012-ben a saját elemzésem alapján próbáltam megy-
győzni a  képviselőket arról, hogy az óvoda kapacitását 
növelni kell. Érvelésemet azzal utasították el, hogy ez egy 
átmeneti állapot. Ma már radikális beavatkozásra van szük-
ség. Jelenleg 120 három év alatti gyermek van Gútoron, ami 

azt jelenti, hogy két év múlva csak minden másodiknak lesz 
helye az óvodában.
Hasonló problémákkal küzd az alapiskola is. Fokozatosan 
két osztály került a községi hivatal emeletére, az iskolai klub 
problémája pedig a folyosó lefalazásával lett megoldva. Az 
iskolások az óvodában osztályonként étkeznek. Időközben 
Somorja város megszüntette iskolai körzetét, ami azt jelen-
ti, hogy gyerekeinknek Pozsonyba a Borodáč utcai iskolába 
kellene naponta utazniuk.
Az önkormányzat fő feladatai közé tartozik az oktatásügyi 
intézmények befogadóképességének növelése. Megkezdőd-
tek a tárgyalások, hogy megfelelő telket találjunk egy új is-
kola felépítésére. Két tippünk is volt: az egyházi háromszög 
a  bérlakásokkal szemben és a  műjégpálya előtti telek. Az 
egyeztetések alatt jöttek elő a gondok. Az egyház csak az-
zal a feltétellel adta volna a telkét, ha az iskola egyházi lesz, 
a másik telek ára pedig 360 000€, amire az önkormányzat-
nak nincs pénze. Időközben nyilvánosságra hozták az uniós 
alapok pályázatait, ami között az alapiskolák nem szerepel-
tek. Álmaink szertefoszlani látszottak. Miből építsünk új is-
kolát, ha nincs 1,3 millió eurónk? Világossá vált, hogy pénz-
ügyileg életképes megoldásra van szükség. A kapacitást meg 
kell növelni a már meglévő intézményekben, ahol már nem 
kell külön tornatermet, konyhát, aulát építeni. Világos, hogy 
a jövőre nézve ez nem a legjobb megoldás, de jelenleg sajnos 
más nincs. 

Alapiskola – felső tagozat 
2015 nyarán jött az ötlet, hogy felvásárolhatnánk a községi 
hivatal és a  kultúrház közötti telket. A  tulajdonosok nagy 
számára való tekintettel a telek megvásárlása bonyolult volt 
és a helyzetet tovább bonyolították a bírósági végrehajtások. 
2015 októberében kaptuk az értesítést, hogy Somorja meg-
szüntette iskolai körzetét, tehát mindenképpen megoldást 
kellett keresnünk. Az, hogy gyerekeink reggelente az órá-
kig tartó forgalmi dugóban utazzanak, mindenki számára 
elfogadhatatlan volt. Ezért született meg a döntés, itt, ezen 
a helyen építsük fel az iskolát a felső tagozatos diákok szá-
mára. Két hónapos intenzív intézkedés után sikerült a telket 
megvásárolni. Kérvényt adtunk be az Iskolaügyi minisztéri-

Az alapiskola új épületének vizualizációja. Tervező: Ing.arch. Ján Lučan
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umhoz, támogatást kértünk, amit 2016 márciusában jóvá is 
hagytak. A munkálatok azóta teljes erőbedobással folynak.
2016 szeptemberében Gútoron megnyílik a felső tagozatos 
alapiskola. Első évben az 5. osztály fog működni, majd foko-
zatosan a többi évfolyam is. A tanév ideiglenesen kialakított 
osztályban kezdődik, majd az épület átadása után a tanulók 
beköltöznek az új osztályba. Az iskola épülete falazott lesz, 
6 osztállyal, 2 tantestülettel és 3 kabinettel. Az iskola előterét 
Monika Laceková fali freskója díszíti majd, ami a gútori mű-
vésznő ajándéka. Az új épület az első években az alsó tago-
zatos diákoknak is szolgál majd, hisz ide helyezzük a községi 
hivatal emeletén lévő osztályokat. Célunk, hogy az iskolások 
a  kultúrház ebédlőjében étkezzenek, így az óvoda ebédlő-
jét mentesítjük tőlük. A kultúrház és a  tornaterem közötti 
tér lekerítésre kerül, és ugyanitt iskolaudvar lesz kialakítva. 
A közlekedés a postától a Duna utcán végig egészen a kul-
túrház teréig egyirányú lesz. Ez az iskola felépítése nélkül is 
megvalósult volna, mert az út szűk és parkolóhelyre is szük-
ség van.

Alapiskola – alsó tagozat 
Az alapiskola öreg épülete továbbra is az alsó tagozatos di-
ákokat fogja szolgálni. Az épület folyamatos felújításokon 
ment keresztül – új tetőt kapott, majd az ablakait is kicse-
rélték. Szükség lesz még az épület hőszigetelésére, amivel az 
energiafogyasztást nagyban csökkenteni tudnánk. Az épü-
letre emeletet húzni sztatikailag nem szerencsés megoldás, 
lebontását pedig a  falu lakosai ellenezték. Ezért a  kapaci-
tását úgy terveztük növelni, hogy kiköltöztetjük innen az 
orvost és a postát. Ők új helyet kapnának egy multifunkciós 
épületben, amit a Kertek alatt utca sarkán megvásárolt tel-
ken építenénk majd fel. A költségvetést figyelembe véve, saj-
nos ezt a tervünket csak a következő képviselőtestület fogja 
majd megvalósítani.

Az óvoda
Legkézenfekvőbb megoldásnak itt az bizonyult, hogy az 
épületre emeletet építünk, amivel következő osztályok jön-
nének létre (+66 gyerek) és az ebédlő is kibővülne. Nem sza-
bad a jelenlegi épületről sem megfeledkezni, mivel a legjobb 

éveit már jócskán maga mögött hagyva teljes rekonstruk-
cióra szorul. Gondolok itt az ablakcserére, hőszigetelésre, 
a  fűtés és a  villanyvezetékek teljes kicserélésére. Többször 
adtunk be pályázatot az átépítésre, sajnos mindig sikertele-
nül. Most az átépítést összekötöttük a ráépítéssel. A terve-
zetek elkészültek, most már csak a pályázatok és az uniós 
alapok sikeres elbírálásában bízunk (2016.9.30- kerületi el-
bírálás, majd 2017.3.31 minisztérium). A pozsonyi kerület-
nek 8 millió € a költségvetése, ami 15-20 óvodára elég, tehát 
a  konkurencia nagy. Ha sikeresnek bizonyul pályázatunk, 
az épület realizálására 2018-ban kerülhetne sor. Remény-
kedjünk. 
Addig is, célunk ideiglenes osztályok kialakítása itt is. Hogy 
hol és mikor, azt még sok kérdés, egyeztetés és jóakarat előzi 
meg. 

Ing. Ludmila Goldbergerová,  
az Iskolaügyi, Művelődési és Kultúrális Bizottság elnöke

Fordította: Nagy Edit

Az óvoda épületének vizualizációja. Tervező: Ing. arch. Pavol Bodó

Fiókos könyvtár
Gútor község újra egy könyvtárral rendelke-
zik, mégpedig „fiókos könyvtárral”. A köl-
csönzésre szánt könyveket maguk, az 
ebbe a  programba bekapcsolódni kívánó, 
polgárok biztosítják. E fiók, amelyet Mol-
nár György helyi ácsszakember gyártott 
és Vass Iveta díszített szép festményeivel, 
a helyi alapiskola területén található. 

A  rendelkezésre álló könyvek listája, illetve további 
bővebb információk, a községünk web oldalán (www.
obechamuliakovo.sk) találhatók meg. Egyben kérjük 
azon jóakaratú polgárokat, akik olyan könyvekkel 
rendelkeznek, amelyekre már nem tartanak igényt 
vagy csak meg szeretnék osztani másokkal, legyenek szí-
vesek elhozni e fiókos könyvtárunkba. Lehet, hogy valaki 
szívesen elolvasná őket.



Zo života našej materskej školy…
„Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život 
potešenie zo vzdelávania.“ /Metodika predprimárneho vzdelávania/ 

V  našej materskej škole uskutočňujeme výchovu a  vzdelávanie 
detí podľa vzdelávacieho programu „ Krôčik za poznaním“. Snažíme 
sa deti pripraviť nielen na školu, ale najmä do života. Veď to, aké 
základy deti dostanú v predškolskom veku, ovplyvní ich celý ďalší 
rozvoj.

 Pri výchove a  vzdelávaní detí nesmieme zabudnúť na to, 
že deti sú naša budúcnosť, musíme sa teda snažiť vychovať takú 
generáciu, na ktorú budeme hrdí.

Chceme, aby naša materská škola bola pre Vaše deti ako druhý domov, kde by sa cítili dobre a kde by boli 
šťastné, spokojné a milované.

Chceme, aby Vašim deťom v materskej škole 
nič nechýbalo, aby tu prežívali chvíle obohatené 
rôznymi akciami – bábkové divadlá, hudobné 
koncerty, rôzne kultúrne oslavy, výlety a podobne, a aby tu 
získali kvalitné predprimárne vzdelanie. 

Dnes navštevuje materskú školu 54 detí. Bohužiaľ 
kapacitné podmienky nám nedovoľujú prijať všetky 
prihlásené deti. Avšak sme optimistickí a  dúfame, že 
v  blízkej budúcnosti sa tieto naše problémy vyriešia 
a všetky hamuliakovské deti, ktoré budú mať o to záujem, 
budú môcť navštevovať našu škôlku.

 Bc. Erika Sárkányová
 Riaditeľka Materskej školy

Óvodánk életéből…
"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja 
tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy 
a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny 
ember váljék belőle." - Varga Domokos - 

A gyerekek oktatása – nevelése az óvodában a „ Krôčik za poznaním“ 
oktatási program alapján történik. Az, hogy a  gyerekek milyen 
alapokat kapnak tőlünk óvodás korban, nagyban befolyásolja a  további 
fejlődésüket. Ezért az oktatás-nevelés mellett, nem szabad elfelejtenünk, 
hogy ők a „mi jövőnk“, így olyan generációt kell felnevelnünk, amelyre 
mindannyian büszkék leszünk.

Azt szeretnénk, 
ha a mi óvodánk a gyerekek második otthona lenne, ahol jól érzik 
magukat, ahol elégedettek, boldogok és szeretve vannak.

Azt szeretnénk, hogy a gyerekek az óvodában ne éreznék hiányát 
semminek sem, és különböző programokkal gazdagított boldog 
perceket töltsenek el a mi kis közösségünkben.

Napjainkban 54 gyerek látogatja intézményünket. Sajnos az óvoda 
jelenlegi körülményei nem teszik lehetővé, hogy helyet biztosítsunk 
minden kis lurkónak 3-6 éves kor között, aki ezt igényelné. De 
pozitívan tekintünk előre a jövőbe, és reméljük, hogy ez a problémánk 
megoldódik, és minden gútori gyermeknek jut majd hely az óvodában. 

 Bc. Sárkány Erika
 az óvoda igazgatónője
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Správy zo života Základnej školy v Hamuliakove
Keďže Hamuliakovský spravodaj vychádza raz roč-
ne, predkladáme vám stručný prehľad činností, ktoré 
sme absolvovali od začiatku školského roka, mimo 

základného vyučovania. Od septembra 2015 navštevu-
je našu školu 72 žiakov. 

Oproti minulému roku je to nárast o 13 žiakov. 
September
• Začiatok školského roka – Uvítanie 24 žiakov do stavu prváckeho 
• Vystúpenie sokoliarov v Dunajskej Lužnej • Výchovný koncert – Vik-
tor • Projekt Európsky týždeň športu, vyhlásenie Európskou komisiou 
s cieľom podporovať pohyb a šport. • Do školy na bicykli 
Október
• Exkurzia - Hasičský zbor v Šamoríne • Exkurzia - Mestská knižnica 
v Šamoríne
November
• Lampiónový sprievod • Noc v škole – štvrtáci
December
• Školské kolo Pytagoriády • Vianočná besiedka v kultúrnom dome • 
Beseda s kameramanom RTVS Jaroslavom Šníderom • Projekt Modrá 
škola – Fotografická súťaž – Ako vidím vodu okolo nás cez objektív 
fotoaparátu - ocenenie získal Filip Rau – 3. ročník
Január
• Kúzelnícke predstavenie
Február
• Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína – 1. miesto Natália Zelenková 
• Návšteva Bábkového divadla v Bratislave – predstavenie Čin, Čin • 
Fašiangový karneval v kultúrnom dome
Marec
• Mesiac knihy – Knižnica „Domček na stračej nôžke“- na školskom dvore • Senec – Okresné kolo Pytagoriády – 7. mies-
to – Lukáš Slašťan, 4. ročník • Exkurzia do Bratislavy – Národná rada Slovenskej republiky, Bratislavský hrad • Mobilné 
planetárium • Pokračovanie v projekte Moja prvá záhrada 
Apríl
• Mesiac lesov – Divadlo Žihadlo – Ufúľaná rozprávka • Školská športová olympiáda • Zápis do 1. ročníka základnej školy 
– počet zapísaných budúcich prvákov – 22 • Tvorivé dielne s autorom knihy KIRIGAMI – Karolom Krčmárom • Deň 
Zeme – sadenie stromčekov – dar od firmy Salix Trade, ktorých prevoz nám z Dunajskej Stredy sponzoroval pán Martin 
Liška, ktorý nám pravidelne každý druhý štvrtok sponzorsky prispieva na korčuľovanie aj s dovozom. • Beseda s hamulia-
kovským včelárom, pánom Szabom 
Máj – čo nás ešte čaká
• Škola v prírode – Krahule • Výchovný koncert - Opera Čarovná flauta
Jún
• Dopravné ihrisko Galanta • Rozlúčka so štvrtákmi
Krúžková činnosť v škole
• Šikovné ruky • Zdravotný krúžok • Športový krúžok • Športová gymnastika
V mesiacoch január, február a marec, v našej škole absolvovali záverečnú pedagogickú prax 2 študentky, nové nádeje pe-
dagogiky.

Čo nás čaká?
Je zjavné, že demografický vývoj nezastavíme. Na tieto problémy sme už dlhší čas upozorňovali. Čo nás akútne tlačí, sú 
priestory, ktoré už teraz praskajú vo švíkoch. Máme dve triedy, ktoré sú mimo hlavnej budovy. Na odstránení problému 

spojeného s nedostatkom priestorov už samospráva obce na čele 
s pánom starostom začala pracovať. 
Mesto Šamorín s Hamuliakovom zrušilo školský obvod. To zna-
mená, že naši žiaci už v Šamoríne nedostanú rozhodnutie o pri-
jatí. V septembri teda otvoríme 2. stupeň ZŠ. Začíname s piatym 
ročníkom.
Cez webový portál najširšej ponuky práce v  školstve hľadáme 
kvalifikovaných pedagógov. Ako to celé dopadne, vás budeme 
informovať nabudúce. 
Podrobnejšie informácie, fotografie aj videá si môžete pozrieť na 
www.zshamuliakovo.sk alebo na FB ZŠ Hamuliakovo.

Riaditeľka Základnej školy v Hamuliakove
Mgr. Alena Maschkanová
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Činnosť MO-JDS v roku 2015
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov má 56 členov. Snažíme sa zmysluplne žiť a aktívne sa zapájať do života 
obce. Udržiavame priateľské vzťahy s klubom dôchodcov z družobnej obce Kerekegyháza v Maďarsku. Je vhod-
né spomenúť náš spevokol, ktorý okrem vystúpení na domácej pôde, v novembri 2015 účinkoval na maďarskej 
svätej omši v bratislavskom Modrom kostolíku. Väčšina našich členov od októbra do apríla sa stretáva týždenne 
raz poobede v kultúrnom dome , rozprávajú sa, zaspievajú si pri čaji alebo káve a veľmi dobre sa cítia. Orga-
nizujeme guláš párty, usporadúvame výstavy ručných prác, zúčastňujeme sa na stretnutiach s  inými klubmi 
dôchodcov. Každý rok v lete zorganizujeme jednodňový výlet a na jeseň 3-dňový poznávací zájazd. Aby sa tieto 
výlety mohli uskutočniť finančne nám prispieva miestna samospráva, začo aj touto cestou ďakujeme. Škoda, že 

nemáme vhodné priestory, miestnosť 
klubu dôchodcov je malá, bez vody, bez 
sociálneho zariadenia. Do budúcna by 
sme radi požiadali samosprávu, ak je to 
v  ich silách, o  zabezpečenie vhodnej-
ších a dôstojnejších priestorov na naše 
aktivity.

Predsedníčka MO-JDS Mária Vitteková

A nyugdíjas egyesület tevékenysége 
a 2015-ös évben
A  helyi nyugdíjas egyesületnek 56 tagja van. Tartalmasan éljük az életünket, aktívan bekapcsolódunk a  falu 
életébe. Ápoljuk a testvérváros, Kerekegyháza nyugdíjas klubjával a barátságot. Meg kell említenünk az egyesü-
let mellett működő énekkart, amelynek tagjai az otthoni szerepléseken kívül 2015 novemberében Pozsonyban 

a Kék Templomban magyar szentmisén énekeltek. 
A  klub tagjainak többsége októbertől-áprilisig 
hétfő délután találkozik a  kultúrházban, beszél-
getnek, énekelnek, teáznak, jó hangulatban töltik 
a  délutánt. Gulyáspartit szerveztünk, nyugdíjas 
találkozókon vettünk részt. Minden évben nyáron 
1 napos fürdőzést és ősszel 3 napos kirándulást 
szervezünk. Hogy ezek a kirándulások létrejöhes-
senek anyagilag hozzájárul a helyi önkormányzat 
, amit ezúton is köszönünk. Sajnos, a klubhelyisé-
günk nem megfelelő, kicsi, nem rendelkezik szo-
ciális helyiséggel. A jövőben azt szeretnénk kérni 
az önkormányzattól, hogy segítsen ezt a gondun-
kat megoldani, és tágasabb, megfelelőbb klubhe-
lyiséget találni számunkra.

A helyi nyugdíjas egyesület elnöke Vittek Mária



O činnostiach základnej  
organizácie Csemadoku  
v posledných rokoch
Hlavným poslaním organizácie 
Csemadoku je rozvoj kultúrneho 
života obce a zároveň zachova-
nie kultúrneho dedičstva našich 
predkov. Činnosť organizácie sa 
zameriava hlavne na organizovanie 
rôznych kultúrnych, osvetových a 
spoločenských podujatí. Snaží-
me sa spolupracovať pri reali-
zácii akcii, ktoré sú zastrešené 
obecným úradom. Pri tejto príležitosti 
by som chcela spomenúť na tie roky, 
keď naša organizácia vďaka iniciatíve 
svojich členov odviedli nemalú prá-
cu v bufetoch s občerstvením na 
obecných oslavách. Tým sme 
pomohli financovanie kultúr-
neho programu a zvyšova-
nie jeho úrovne, vystupovanie 
umelcov na koncertoch.

Každý rok zorganizujeme 
novoročný koncert v miest-
nom kostole alebo v kultúrnom 
dome. V obci sme sa snažili pri príleži-
tosti konca fašiangov chovať tradíciu 
a usporiadať fašiangové plesy. Nie-
koľkokrát tieto plesy boli veľmi úspešné, 
avšak čím ďalej, tým je menší záujem. 
Ďalej Csemadok každý rok zorganizuje sta-
vanie mája a majáles a spoločne s obecným 
úradom v mesiaci september oberačkovú 
slávnosť spojenú s výstavou ovocia a zelenín.

V roku 2015 pribudlo 12 mladých členov, 
z toho dôvodu si dovoľujem dúfať, že žezlo 
preberie mladšia generácia a bude pokračovať 
v našich šľapajach.

Predsedníčka organizácie Bognárová Zuzana

A Csemadok Alapszervezet  
tevékenysége helyi szinten  

az utóbbi években
A Csemadok fő küldetése, a kulturális élet fej-
lesztése illetve a kulturális hagyományok meg-

erősítése.
Alapszervezetünk tevékenységét évente janu-

ár elején az újévi koncerttel kezdjük a helyi 
római katolikus templomban vagy a kultúr-
házban, ahol éneklő csoportok, énekkarok 
és szólisták lépnek fel.

A farsangi időszakban jelmezes batyu-
bált, illetve banyabált szerveztünk.

2015-ben szervezetünk vezetőségi tagjai 
megpróbálkoztak a farsangi dőrejárás 

felújításával is kisebb-nagyobb siker-
rel.

Szervezetünk szorosan együttműkö-
dik a nyugdíjas klub tagjaival, így több 

alkalommal közösen könyv- és kézimun-
ka kiállítást szerveztünk.
Minden évben március 15-én az 

1848/49-es forradalomra és szabadság-
harcra emlékezünk a helyi temetőben. 

Ünnepélyes keretek között megkoszorúzzuk 
Bittera Béla főhadnagy sírját.
Május 1-én a kultúrház előtt a szervezet tagjai 

májusfát állítottak és majálist szerveztek.
A múltban együttműködtünk a helyi ön-

kormányzattal, a falunapok alkalmából 
besegítettünk a szervezésbe és a frissítők 
árusításába is. 

Augusztus 20-a alkalmából ünnepélyes 
keretek között megkoszorúztuk a templom 

melletti Szent István szobrot.
Szeptemberi hónapban évente megszervez-

zük a szüreti ünnepséget zöldség –gyümölcs 
kiállítással egybekötve, a műsorban különböző 

folklórcsoportok, szólisták léptek fel.
A tagság részére kirándulások szervezése 

is szerepel a munkatervünkben, több alka-
lommal jártunk a Magas, illetve az Alacsony 

Tátrában és wellness hétvégét is szerveztünk. 
Decemberben karácsonyi vásárral, közös 

vacsorával és színházi előadással egybekötött 
budapesti kiránduláson vettek részt a tagok. 

Örömünkre szolgál, hogy a 2014-2015-ös 
években sikerült fiatalokkal bővíteni a tagság 
létszámát, akik már aktívan besegítnek a Cse-
madok munkájának és a célok megvalósításába 
is. 

Bízunk benne, hogy a jövőben is sikerül foly-
tatnunk az alapszervezetünk működését, és re-
méljük, hogy a stafétát átveszik majd a fiatalabb 
tagjaink.

Bognár Zsuzsanna, a Csemadok gútori  
Alapszervezetének elnöke
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Nie tak dávno, v roku 2000 Hamuliakovo malo takmer 900 obyvateľov. Všetci sa poznali. 
Ale za posledných 16 rokov sa veľa zmenilo. Prisťahovalo sa mnoho nových obyvateľov 
z rôznych kútov Slovenska. A už sa nepoznáme. Preto sme sa rozhodli, že v našom Spra-
vodaji budeme prinášať príbehy ľudí, ktorí sú niečím výnimoční, ktorých životy sa niečím 
neobvyklým zmenili.

Denne stretávame vo svojom okolí mnoho ľudí. Každý 
z nich má svoj jedinečný príbeh. Niektoré z nich po-
známe, pokiaľ stretávame našich známych, a niektoré 
sú pred nami skryté. Ich odkrytie nás veľakrát prekva-
pí, pretože sme ani netušili, čo sa v nich skrýva. Často 
ste možno stretli v našej obci skromného usmievavého 
pána na prechádzke so svojimi dvoma malými psík-
mi. Určite mnohí netušíte, že týmto obyvateľom našej 
obce je jeden z najlepších kardiochirurgov Slovenska 
a prednosta Kliniky kardiochirurgie a primár Odde-
lenia kardiochirurgie Národného ústavu srdcových a 
cievnych chorôb, MUDr. Michal Hulman. 

Ako dlho žijete v Hamuliakove a prečo ste si vybrali 
práve Hamuliakovo?
V  Hamuliakove žijeme 11 rokov. Sťahovali sme sa 
1.5.2005. A prečo? Chceli sme odísť z Bratislavy, našli 
sme si dom, ktorý sa nám páčil, a tak sme sa presťaho-
vali do Hamuliakova

Ako ste sa dostali k medicíne ako takej a hlavne k Va-
šej špecializácii?

Ako študent gymnázia 
som chcel ísť na me-
dicínu. Možno to bolo 
podmienené aj génmi, 
pretože keď som sa do-
stal na medicínu, otec 
mi povedal, že aj on 
chcel ísť niekedy študo-
vať medicínu a  skončil 
ako stavebný inžinier. 
Neviem to celkom pres-
ne vysvetliť, ale stále to 
bolo o  tom, že chcem 
robiť kardiochirurgiu. 

A napokon som sa na ňu po škole dostal, nastúpil som 
a už som tam 31 rokov. Čo sa týka kardiochirurgie ako 
takej, je nás na Slovensku s atestáciou na tento odbor 
možno zhruba 14-16 ľudí. Národný ústav je jediný 
ústav, ktorý robí celé spektrum výkonov a tak lekári, 
ktorí robia všetky zákroky, sú asi štyria alebo piati. Pa-
radoxne hneď dvaja z tohto počtu bývame v Hamulia-
kove. Okrem mňa je to aj môj kolega Martin Beňa. 
Národný ústav je jediné transplantačné centrum a to 
vyplýva aj z toho, že na počet výkonov, ktoré sa na Slo-
vensku robia, to stačí. Pokiaľ pracovisko robí málo vý-
konov, stúpa riziko komplikácií a riziko úmrtia.

Čo vyžaduje Vaša práca? 
Naša práce principiálne vyžaduje hlavne trpezlivosť 
rodiny. Tá trpezlivosť je viazaná hlavne na to, že tie vý-
kony sú relatívne dlhé a hlavne neplánované. Dňom, 
nocou, soboty, nedele, takže tá rodina tým dosť trpí 
a záleží to aj od ich trpezlivosti, ako ten chirurg pri-
stupuje k práci.

Čo by mal človek robiť, aby sa nemusel ocitnúť  
na Vašom operačnom stole?
Zdravo žiť (úsmev). Viete to je komplikovanejšie, lebo 
k  tomuto typu ochorení často vedie aj genetická zá-
ťaž. Čiže, pokiaľ má niekto rodičov alebo starých ro-
dičov, ktorí mali ischemickú chorobu, tak ju bude mať 
pravdepodobne tiež.  Preto tu treba držať prísnu živo-
tosprávu, nechať si kontrolovať tukové látky, choleste-
rol, ktoré spôsobujú vápenatenie ciev, aby ho táto cho-
roba nepostihla. Takže veľmi to záleží od tej geneticky, 
ktorú človek zdedí.

Ako trávite voľný čas, ako relaxujete?
No pokiaľ človek nie je takú uťahaný, že len spí, snažím 
sa byť s rodinou, venovať sa rodine a potom aj neja-
kým osobným koníčkom, ku ktorým v mojom prípade 
patrí golf. A nakoniec máme doma dvoch psov, aj keď 
malých, ale tí tiež vyžadujú to, aby sa s nimi človek 
chodil prechádzať a je to dobré, lebo je to pravidelný 
pohyb. A  to je presne o  tom zdravom štýle, kde od-
búranie stresu je možné len fyzickou aktivitou. Či je to 
prechádzka so psom, bicyklovanie, alebo hranie golfu.

Zhováral sa: Jaroslav Lacuška

MUDr. Michal Hulman, PhD.

MUDr. Michal Hulman, PhD. - počas operácie srdca 
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Nem is olyan régen, 2000 táján Gútornak nagyjából 900 lakosa volt, mindannyian is-
merték egymást. Az utóbbi 16 év alatt sok minden megváltozott. Sok új polgár telepedett 
le községünkben Szlovákia különböző részeiről.  Már sajnos nem ismerünk mindenkit. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy a Hírmondó hasábjain bemutatunk néhány olyan embert, akik 
érdekesek lehetnek számunkra is.

Valamikor mindenki mindenkit ismert Gútoron, és kö-
szöntek is egymásnak, miként minden hasonló faluban. 
Amióta gyarapodott lakóhelyünk, ez már nincs így, pedig 
több értékes polgár megérdemelné, hogy megismerkedjünk 
vele. Például azzal a kedves, mosolygós úrral, aki két kis 
kutyusával sétál csaknem naponta.  Ő az egyik legjobb szí-
vorvos Szlovákiában, éspedig az ismert, pozsonyi székhelyű 
Szív- és Érrendszeri Megbetegedések Nemzeti Intézetének 
elöljárója, a szívsebészeti klinika osztályvezető főorvosa:    
Dr. Michal Hulman. Vele beszélgettünk.

Mikortól él Gútoron és miért éppen ezt a települést válasz-
totta? 
Immár 11 éve élek itt, 2005 május elsején költöztünk ide 
családommal. Hogy miért? El akartunk menni Pozsonyból 
és itt találtunk egy megfelelő házat.

Hogy került kapcsolatba az orvostudománnyal és miért 
éppen ezt a szakterületet választotta? 

Már gimnáziumi tanu-
lóként az orvostudomá-
nyi egyetemet tűztem ki 
célul. Lehetséges, hogy 
ebben is van egy kis ge-
netika, hiszen amikor 
bejutottam az egyetem-
re édesapám elmondta, 
hogy annak idén ő is or-
vos szeretett volna lenni, 
aztán valahogy mégis 
építészmérnök lett belő-
le. Nem tudom pontosan 
miért, de az elejétől foga 
a szívsebészet érdekelt, 
tudtam, hogy ezzel sze-
retnék majd foglalkozni. 
Az egyetem elvégzése 

után ez sikerült is, hiszen 31 éves koromban be is léphet-
tem a klinikára. Ami pedig a szívsebészetet illeti, nálunk 
Szlovákiában ezen a szakterületen körülbelül 14-16 orvos 
rendelkezik szakorvosi képesítő vizsgával (atesztációval). 
A Nemzeti Intézet az egyedüli olyan intézmény, amely szé-
les spektrumú beavatkozásokat végez ezen a téren, itt négy 
illetve öt orvos végzi ezeket a műtéteket. Érdekes módon 
ezekből a doktorokból ketten Gútoron lakunk. Rajtam kí-
vül még kollégám, Martin Beňa is gútori polgár. A Szív - és 
Érrendszeri Megbetegedések Nemzeti Intézete az egyedüli 
intézmény Szlovákiában, amely szívátültetést végez, ez egye-
lőre elegendő a hazánkban elvégzett szívátültetési beavatko-
zások számát tekintve. Ugyanis ha az intézmény nem kellő 
számú beavatkozást végez, emelkedik a szövődmények koc-
kázata, illetve az elhalálozás veszélye. 

Mit követel a munkája? 
Elsősorban a családom türelmét, toleranciáját. Ez főként 
azért fontos, mert a műtétek hosszadalmasak, ezért a szük-
séges idő többnyire kiszámíthatatlan. Hosszú nappalok vagy 
éjszakák, szombatok és vasárnapok egyaránt, ezt megérzi  
a család is. Bizony a családi háttér is befolyásolja, hogy az az 
orvos miként végzi munkáját. 

Miként lehet megelőzni azt, hogy az ember ne kerüljön az 
ön műtőasztalára?
Egészségesen kell élni! 
(nevetés). Tudja, azért ez 
egy kicsit bonyolultabb, 
mert az ilyen típusú be-
tegségeknél többször a 
genetika is meghatározó.  
Amennyiben valakinek 
a szülei, nagyszülei isz-
kémiás szív- és érrend-
szeri - betegségekben 
szenvedtek, akkor nagy 
valószínűséggel ön is ez-
zel küzd majd. Ilyenkor 
szigorú egészséges élet-
módot kell megtartani, 
folyamatosan ellenőrizni 
a zsír-és koleszterin szin-
tet, amelyek az érrendszer elmeszesedését idézik elő. Csak 
így érhetjük el, hogy ne tudjon felülkerekedni a betegség. 
Tehát nagyban függ a genetikától, attól mit is örököltünk. 
De az életmódunktól is.

Miként tölti szabadidejét?
Hát, ha nem vagyok annyira kimerülve, hogy alszom, igyek-
szem minél több időt a családommal tölteni, valamint né-
hány órát szentelni hobbimra, ami számomra a golf. És van 
még két kutyusom is. Igaz kis növésű négylábúakról van 
szó, de ők is megkövetelik, hogy sétálni menjünk, ha lehet, 
akkor naponta. És ez jó, mert ez rendszeres mozgás. Ez az, 
amiről beszéltem, az egészséges életmód, hiszen leküzdeni a 
sok stresszt, ami mindannyiunkra zúdul, csakis mozgással 
lehet. Fő, hogy mozogjunk, akár kutyánkkal sétálunk, ke-
rékpározunk vagy golfozunk.

Beszélgetőpartner: Jaroslav Lacuška 
Fordította: Molnár Anikó, mérnök

MUDr. Martin Beňa 

MUDr. Martin Beňa  
na behu GútorRUN



Keď som išla urobiť rozhovor s  pani Ankou 
Parákovou, vítala ma doma s  Územným 
plánom obce Hamuliakovo. Pravdu po-
vediac, ako inak – pomyslela som si, 
ona s územným plánom žije, už som si 
na to za posledné mesiace ako kolegyňa 
poslankyňa, zvykla. Je jednoznačne najväčšou 
znalkyňou mapy Hamuliakova. 

Ste inžinierkou ekonómie. Ako ste sa 
dostali k oblasti výstavby a územného 
plánovania?

V  Hamuliakove žijem od roku 2002. 
Za poslankyňu obecného zastupiteľstva 
som bola zvolená v  roku 2006 a  sama 
som si vybrala Komisiu pre 
výstavbu, územné plánova-
nie a dopravu. Som detailista, 
mám rada poriadok. Nechcela 
som len kritizovať a  sťažovať 
sa, čo ako by malo byť. To je jednodu-
ché. Pre mňa bolo výzvou urobiť niečo pre to, aby situácia 
bola iná – aby bol poriadok, aby bolo všetko v súlade s naj-
dôležitejším právnym dokumentom rozvoja obce - územ-
ným plánom.

Ako ste sa dostali k umeleckým tortám? Prvý krát som sa 
o Vašich šikovných rukách dozvedela, keď ste v roku 2010 
do vianočného stánku Klubu Zvonček prispeli prekrásny-
mi medovníkmi. Následne sme zorganizovali kreatívne 
poobedie „Veľkonočné kreácie z  marcipánu“ a  taktiež 
zdobenia tort s marcipánom v kultúrnom dome v Hamu-
liakove. Ako sa to celé začalo? 

Vždy som mala blízko k umeniu. Rada maľujem a mode-
lujem. Torty robím už viac ako 30 rokov. Mala som sen - 
chcela som podnikať v tejto oblasti. Ale začala som študovať 
vysokú školu a tento koníček musel ísť bokom. Školu som 
už dávno skončila, vychovala tri deti a  tak som sa vrátila 
k  mojej srd- covej záležitosti. Nerobím to ako zá-
robkovú čin- nosť, ale ako potešenie. Pre mňa to 
predstavuje úžasný relax. Aj keď niekedy je to 
adrenalín, keď tlačí čas a musím stihnúť ter-
mín. 

Dá sa hovoriť o Vašej obľúbe-
nej torte? Je taká? 

Nie. Ešte som nikdy ne-
bola spokojná s  výsled-
kom. Som nesmierne 
náročná na seba a  vždy 

by som vedela čo vylepšiť. 
Dvakrát tú istú tortu nero-

bím. Práve preto ma to tak veľmi 
baví, lebo to nie je manufaktúra 

– je to vždy jedinečné a  je to ume-

lecké. Najradšej mám, keď mi záujemcovia povedia chuť, 
motív, farebnú kombináciu a  detaily už nechajú na mňa 
a vtedy mám veľký priestor na vlastnú realizáciu. Vždy za-

čínam skicou – najprv tortu nakreslím na papier, pri 
zložitejších robím aj maketu, aby som proporčne 

aj technicky doriešila detaily. Veľakrát sa inšpi-
rujem internetom – a to stránkami mojich ob-
ľúbených svetových cukrárov. 

Čo rada modelujete? Máte nejaký rebríček? 

Áno. Najväčšiu radosť mám z  kvetov, z  každého 
lupeňa a z každej žilky, potom detské motívy, po-
stavičky a nakoniec technické veci. Napríklad, keď 
som modelovala lietadlo, stiahla som technický 

list a výkresy daného typu lietadla, naštudovala 
som si ich a podľa nich som urobila vernú 
kópiu z fondánu. Je to nesmierne zaujímavé. 

Raz ste kvetinár-florista, inokedy maliar, 
aranžér, kaderník, potom krajčír alebo 
konštruktér. 

Už dlhé roky prispievate do časopisu 
Torty od mamy (používateľské meno 
AnkaP) a Maminka. 

Áno, celkom často. V týchto časopisoch náj-
dete moje fotorecepty – ktorá torta sa ako robí, 

ale aj moje vlastné recepty – hlavne pre alergi-
kov -bezlepkové a bezlaktózové. 

V októbri 2015 sa v Piešťanoch konala celoslovenská výs-
tava a súťaž tort, medovníkov a ručných prác. Domov ste 
priniesli jedno 1. a jedno 4. miesto.

Prvýkrát som sa prihlásila do tejto súťaže, ktorej sa zúčast-
nilo viac ako 90 amatérskych cukrárov. Témou boli svadob-
né torty. V kategórii „Jedlé torty“ - t.j. všetko je jedlé, som 
sa umiestnila na 1. mieste. Bola to torta zdobená modelova-
nými jedlými kvetmi a ručne maľovanou nevestou a v kate-
górii „Ozdobené makety svadobných tort“ – t.j. základ torty 
je napríklad z polystyrénu, ale poťah a modelovaná ozdoba 
musí byť jedlá, som sa umiestnila na 4. mieste s tortou s 2 
pávmi. 

Torty vyzerajú fantasticky a  viem, že chutnajú úžasne. 
Máte ešte nejaké ciele – nejaké méty? 

Ak raz budem mať na to čas, 
rada by som sa zúčastnila 
celosvetovej výstavy a  súťa-
že v  Londýne. Pred troma 
rokmi som sa bola na to po-
zrieť. A nielen pozrieť sa, ale 
mala som príležitosť zúčast-
niť sa kurzov a stretnúť nie-
ktorých mojich obľúbených 
svetových cukrárov. Učila 
som sa napríklad modelo-
vať od Alana Dunna alebo 
od svetovej jednotky v zdo-
bení tort kráľovskou glazú-
rou, staršieho pána Eddieho 

Spenceho, ktorý robil svadobnú tortu pre princa Charlesa 
a Dianu. Dúfam, raz sa mi podarí zúčastniť sa tejto prestíž-
nejšej svetovej súťaže.

Zhovárala sa: Ing. Juliana Krajčírová
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Najlepšia amatérska cukrárka 
 na Slovensku je Hamuliakovčanka!

alebo Ako sa človek dostane od eko-
nómie cez územné plány až k ume-
leckým tortám? 



Amikor a  beszélgetés céljából meglátogat-
tam Anka Parákovát, Gútor Területrende-

zési Tervével a  kezében foga-
dott. Őszintén szólva – úgy 
gondoltam, ő e tervvel él. Ezt 
már, mint képviselő kolléga, 

az utóbbi hónapok alatt meg-
szoktam. Az egyöntetű, hogy 

Gútoron ő e terv legjobb ismerője. 

Ön közgazdászmérnök. Hogy 
került a területrendezéshez?

Gútoron 2002 óta élek. 2006 
őszén lettem a  helyi ön-

kormányzat képviselője 
és magam választottam 

az Építési, Területren-
dezési és   Közlekedési 
Bizottságot. Nagyon 

rendszerető és pedáns 
vagyok. Nem akartam csak kritizálni és panaszkodni, hogy 
minek hogy kellene lennie. Ez túl egyszerű. Számomra az 
volt a kihívás, hogy tegyek azért valamit, hogy a helyzet más 
legyen – legyen rend, és minden a község területfejleszté-
sének és területrendezésének legfontosabb jogi okiratával 
összhangban legyen.

Hogyan jutott el a művészi kivitelezésű tortákhoz? Az Ön 
kézügyességéről akkor vettem tudomást, amikor 2010-
ben a  Csengettyű /Zvonček/ Klub karácsonyi kiállító 
standján megjelentek a gyönyörű mézes süteményei. Ezt 
követően a „Húsvéti alkotások marcipánból”, valamint 
„Torták díszítése marcipánnal“ címmel alkotó délutánt 
szerveztünk a gútori kultúrházban. Mindez hogy kezdő-
dött?

Mindig is nagyon közel álltam a művészethez. Szeretek fes-
teni és modellezni. Tortákat már több mint 30 éve készítek. 
Arról álmodoztam, hogy vállalkozó leszek ebben a szakmá-
ban. De ekkor már elkezdtem egyetemi tanulmányaimat és 
ezt a hobbit félre kellett tennem. Az egyetemet már régen 
befejeztem, felneveltem három gyermekemet, és akkor visz-
szatértem szívem régi vágyához. Ezt nem mint kereseti te-
vékenységet végzem, hanem saját örömömre. Számomra ez 
a  tevékenység nagyszerű pihenést jelent, bár néha már az 
adrenalin szint növekedésével párosul, ha szorít az időpont.

Beszélhetünk kedvenc tortájáról? Van ilyen?

Nincs. Még sohasem voltam megelégedve az eredménnyel. 
Végtelenül igényes vagyok magammal szemben. Mindig 
tudom, hogy hol lehetne javítani. Kétszer ugyanazt a tortát 
nem készítem. Ezért érdekel ez a tevékenység, ez nem soro-
zatgyártás, minden darab egyedi és művészi. Azt szeretem, 
ha a megrendelő megmondja, milyen ízt kíván, a motívu-
mot, a színösszeállítást és a részleteket rám hagyja - széles 
teret hagyva a  megvalósításnak. Mindig vázlattal kezdem. 
A  tortát papíron megrajzolom, bonyolultabb esetben ma-

kettet is készítek, hogy arányaiban és technikailag is kidol-
gozhassam a részleteket. Gyakran merítek ötleteket az inter-
netről, kedvenc világhírű cukrászaimtól. 

Mit szeret modellezni? Van valamilyen sorrend?

Igen. Legnagyobb örömet számomra a  virágok jelentik, 
minden sziromlevél, erezet. Továbbá a gyermekmotívumok, 
apró alakocskák és végül a műszaki dolgok.  Például amikor 
repülőt modelleztem, az internetről lehúztam az adott típus 
műszaki adatait, rajzait, ezeket áttanulmányoztam, majd en-
nek alapján elkészítettem fondantból a  gép hű kicsinyített 
mását. Ez nagyon érdekes. Az ember egyszer virágszakértő, 
máskor festő, kirakatrendező, fodrász, majd szabó vagy akár 
konstruktőr. 

Már évek hosszú során jelennek meg cikkei: Torták édes-
anyámtól /Torty od mamy/ és a Maminka szaklapokban 
AnkaP fedőnéven.

Igen, gyakran. Ezekben a  lapokban fényképes receptekkel 
dolgozom - arról, hogy melyik torta hogyan készül. De köz-
lök saját recepteket is, főleg allergiások számára – liszt és 
laktózérzékenyeknek.

2015 októberében Pős-
tényben rendezték meg 
a  torták, mézes sütemé-
nyek, kézimunkák szlo-
vákiai versennyel egybe-
kötött kiállítását. Innen 
egy első és egy negyedik 
helyet hozott haza.

Először jelentkeztem ebbe 
a  versenybe, melyen több 
mint 90 amatőr cukrász 
vett részt. A téma az eskü-
vői torta volt. Az „Ehető 
torta“ kategóriában, ahol 
minden részlet elfogyaszt-
ható, első helyet értem el. 
Ez egy virágokkal, kézzel 
festett menyasszonnyal 
díszített torta volt. Az „Es-
küvői torták díszített makettjei“ kategóriában a torta alapja 
polisztirénből készült, viszont a bevonat és a díszítés ehető 
volt. Ebben a kategóriában a negyedik helyen végeztem, a 
tortán két páva ékeskedett.

A torták fantasztikusan néznek ki és tudom, hogy nagyon 
ízletesek. Vannak még további céljai, elképzelései?

Ha egyszer lesz rá időm, szeretnék részt venni a London-
ban hagyományosan megrendezett versennyel egybekötött 
világkiállításon. Három évvel ezelőtt meglátogattam ezt 
a  rendezvényt, nemcsak mint látogató, hanem alkalmam 
nyílt találkozni kedvelt világhírű cukrászaimmal és részt 
venni az általuk szervezett kurzusokon. Tanultam model-
lezni, például Alan Dunntól, vagy a királyi glazúrral történő 
díszítés világranglistáját vezető Eddi Spencetől öregúrtól, 
aki Charles herceg és Diana hercegnő esküvői tortáját készí-
tette. Remélem, hogy egyszer sikerül részt vennem ezen az 
előkelő világversenyen. 

Beszélgetőpartner:  
Krajčírné Nagy Julianna mérnök
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Szlovákia legjobb amatőr cukrásznője 
gútori lakos

Avagy hogyan jut el az ember a közgazdaságtól 
a területrendezési terveken keresztül a művészi 
kivitelezésű tortákig?
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Ako varí moja mama?  
Lepšie ako tvoja!
Vilo a Dávid Habovci – pred rokom Vám tieto mená možno 
nič nehovorili. Tí, ktorí v Hamuliakove bývajú už dlhší čas, si 
možno pamätajú Dávida zo škôlky a školy, pána Vila a pani 
Evu z  pekárne v  Dunajskej Lužnej, stretávali ste sa s  nimi 
v obci. Ale od minuloročnej jesene celé Slovensko vie, že ide 
o najznámejšiu kuchársku dvojicu v súčasnosti. 

Keď sa stretávame, je prvý aprílový deň v roku 2016. Aký 
bol Váš život pred rokom? 
Vilo: Viedli sme bežný život – s manželkou chodili do roboty, 
Dávid chodil do školy, chodil von s kamarátmi, leňošil doma. 

Ako ste sa dostali do Jojkárskej šou „Moja mama varí lep-
šie ako tvoja“? 
Vilo: Manželka mala kolegu, jeho dcéra robí v TV JOJ. Naj-
prv nahovárali moju manželku, aby skúsila túto súťaž, ale 
nechcela o tom ani počuť. Prehovárali aj mňa, ale po nie cel-
kom dobrej skúsenosti spred 3 rokov v inej televíznej kulinár-
skej súťaži, som veľmi váhal. Pravdu povediac, bol to náš syn 
Dávid, ktorý mi celý deň pílil uši a nakoniec ma aj nahovoril. 
Mysliac si, že za pokus nič nedáme. 

Kedy ste začali súťažiť?
Dávid: Minulý rok v auguste sme začali natáčať – v obrov-
ských horúčavách. Prvá časť s nami bola odvysielaná v sep-
tembri. 

A začali ste žať úspech so svojimi receptmi...

Vilo: Áno, zdolali sme celosvetový rekord. S Dávidom sme 
boli v 27 kolách. Dovtedajší rekord bol z Maďarska s 12 ko-
lami. Prišla sa na nás pozrieť aj riaditeľka celosvetovej súťaže 
Freemantle Media. Okrem toho som varil s mojim bratom 
Petrom – mojou dvojičkou a boli aj špeciály. Takže dokopy 
sme boli na obrazovke okolo 70 krát. 

Čím boli Vaše recepty iné? Ako ste dokázali toľkokrát zdo-
lať súperov? 
Vilo: Mnohí hovoria, že bežné veci sme varili so šmrncom. 
Varím od mojich 15 rokov a veľmi rád skúšam a dodávam 
jedlu netradičnosť. 

Ako ste vedeli vždy improvizovať? Dávid zdvihol zvon, 
mali ste ani nie minútu na to, aby ste presne vedeli, čo idete 
variť. 
Vilo: Pred každým vysielaním každý súťažiaci pošle 10 svo-
jich receptov a šéfkuchár sa rozhodne, čo bude základ, ktorý 
bude pod zvonom. Kým som videl len zvon, bol som veľmi 
nervózny, ale potom už nervozita opadla a  išli sme na to. 
Rýchlo som si musel spomenúť na recept (jeden z tých desia-
tich) a ingrediencie. 

Dávid, ako si to prežíval Ty? Otec sa stal známy aj tým, ako 
na teba kričal. 
Dávid: Nie som celkom ľavý v  kuchyni. Vždy som pomá-
hal, takže základné veci som ovládal. Rád varím. Ale musím 
uznať, že to pre mňa bolo dosť stresujúce. A čo sa týka otca 
- jedným uchom dnu, druhým von... už som si naňho zvykol. 

Najprv Vilo varil s  Dávidom, potom s  bratom Petrom, 
medzi tým špeciály a teraz Dávid varí s mamou. V janu-
ári ste vydali knihu s Vašimi receptmi. Kniha bola hitom 
ešte pred vydaním, teraz sa už predalo 15.000 výtlačkov. Už 
niekoľko mesiacov je číslo 1 na trhu.

Vilo: Nápad knihy prišiel veľmi spontánne a realizácia veľmi 
rýchlo. V knihe je 70 receptov mojej mamy a svokry. Sú to 
tradičné recepty. V súčasnosti sa ľudia snažia variť rýchlo. Re-
štaurácie sú plné kuchýň rôznych národností. A pritom zabú-
dame na typické tradičné domáce slovenské recepty. Mojim 
cieľom bolo sústrediť sa na recepty a chute našich mám. 

Bude aj nejaké pokračovanie knihy? 
Vilo: Áno, už pracujem na ďalšej knihe. „Najlepšie recepty 
Vila“ – asi takto by som ju nazval. Ak si zoberiete, že počas 70 
kôl som potreboval 10 receptov na takmer každé kolo, mám 
okolo 200-300 receptov. Základnými surovinami receptov 
mojej druhej knihy budú prepelice, holuby, bažanty, slimáky, 
mušle. Nie každodenné ingrediencie, ale ľahko pripraviteľné 
aj doma v slovenskej domácnosti.

Ako ste prežívali odchod zo súťaže? Boli ste jej súčasťou 
4-5 mesiacov. 
Vilo: So vztýčenou hlavou. 

V súčasnosti osoby, ktoré sú veľa na obrazovke a ľudia ich 
spoznávajú na ulici, voláme celebrity. Cítite sa celebritou? 
Ako táto súťaž zmenila Váš život? 
Vilo: Nemám rád slovo celebrita. Za niekoľko mesiacov sa 
naše životy zmenili, ale človek musí mať určitú pokoru. Som 
známa - viditeľná osoba, ale snažím sa byť taký, aký som bol. 
Naďalej si veľmi rád pochutím na čínskej kuchyni, naďalej sa 
vyberieme do nákupných centier. Je pravda, že kvôli časovej 
zaneprázdnenosti spojenej s natáčaním sme sa museli rozlú-
čiť s našou prácou v pekárni. Nakrúcania zabrali veľa času. 
Nestíhali sme cez deň nakrúcať a v noci pracovať v nočnej 
zmene.
Dávid: Som žiakom 9. ročníka základnej školy v Šamoríne. 
Veľa som vynechal kvôli natáčaniu, musel som to dohnať. Je 
pravda, že v škole ma deti spoznávajú, robia si selfie so mnou. 
A rád by som budúci rok začal študovať gastronómiu. Baví 
ma to. 

Ako trávite Vaše dni v súčasnosti? 
Vilo: Chodím na promo akcie mojej knihy, varím v rôznych 
kútoch Slovenska. Veľmi ma napĺňa robiť radosť ľuďom: spl-
niť sen chlapcovi – onkologickému pacientovi, ktorý je asi náš 
najväčší fanúšik. Pozvali ma do školy do Vranova nad Topľou, 
kde v škole so 700 žiakmi urobili súťaž varenia na podobu Joj-
kárskej a bol som v jednom z tímov. Sú to momenty, ktoré ma 
hrejú pri srdci a hovorím si, že takéto veci by mali spájať ľudí. 

Uvidíme Vás variť aj v Hamuliakove? 
Vilo: Boli sme pozvaní na Deň obce. Ak všetko dobre vyjde, 
stretneme sa 18.6. na námestí v Hamuliakove. Tešíme sa na 
Hamuliakovčanov!

Zhovárala sa: Ing. Juliana Krajčírová
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Hogy főz az édesanyám?  
Jobban, mint a Tiéd!
Habo Vilo és Dávid - egy évvel ezelőtt ezek a  nevek 
nekünk semmit sem mondtak. Azok, akik már régebben 
Gútoron laknak, lehet, hogy az óvodából, vagy az iskolából 
emlékeznek Dávidra. Vilora és nejére Évára pedig a misérdi 
pékségből, találkozhattak velük falunkban is. Viszont a múlt 
év őszétől egész Szlovákia tudja, hogy  az ország legismertebb 
szakácskettőséről van szó. 

2016 április elseje van. Milyen volt az életük egy évvel 
ezelőtt?
Vilo: Megszokott életet éltünk, feleségemmel munkába 
jártunk, Dávid iskolába járt, kijárt az utcára a barátaival, vagy 
otthon lustálkodott.

Hogyan kerültek a JOJ TV „Az én anyám jobban főz, mint 
a Te anyád“ show műsorába?
Vilo: Nejemnek volt egy munkatársa, akinek a  lánya a  JOJ 
televíziócsatornánál dolgozik. Először a nejemet győzködte, 
hogy próbálja meg ezt a versenyt, de ő erről hallani sem akart. 
Velem is próbálkozott, de egy három évvel ezelőtti kellemetlen 
élmény után - egy másik tévécsatorna főzőcske műsorában - 
erősen ingadoztam. Igazat megvallva, Dávid fiunk volt az, aki 
végül is rávett, gondolván, hogy a próbálkozás semmibe sem 
kerül.

Mikor kezdtek versenyezni?
Dávid: Múlt év augusztusában kezdtünk forgatni, óriási 
hőségek közepette. Mivelünk az első részt szeptemberben 
vetítette le a tévé.

És receptjeikkel kezdték aratni a sikereket ...
Vilo: Igen, világrekordot döntöttünk. Dáviddal 27 körben 
vettünk részt. Az eddigi csúcsot magyarországiak tartották 12 
körrel. Eljött minket megnézni a Freemantle Media világverseny 
igazgatónője is.  Ezenkívül főztem ikertestvéremmel, Péterrel 
és voltak speciális körök is, úgyhogy egybevetve körülbelül 
70-szer szerepeltünk a képernyőn.

Miben voltak az Önök receptjei egyéniek? Hogyan sikerült 
ilyen sokszor legyőzni az ellenfeleket?
Vilo: Sokan mondják, hogy az egyszerű ételeket is lelkesedéssel 
készítettük. 15 éves korom óta főzök, szívesen próbálkozom új 
dolgokkal, az ételeknek jelleget adok. 

Hogyan tudtak minduntalan improvizálni? Dávid felemel-
te a fedőt, egy percnyi idejük volt, hogy pontosan tudják, 
mit fognak készíteni.
Vilo: Minden közvetítés előtt mindegyik versenyző leadja 
a maga 10 receptjét és a főszakács dönti el, mi lesz az alapanyag, 
ami aztán a fedő alatt van elhelyezve. Ameddig csak a fedőt 
láttam, nagyon izgultam, de azután az idegesség elmúlt és 
nekifogtunk. Gyorsan fel kellett idéznem a receptet (már mint 
az említett tíz közül) és persze a szükséges hozzávalókat. 

Dávid, Te ezt hogy viselted?  Édesapád azzal is híressé vált, 
ahogyan Veled kiabált?
Dávid: A  konyhában nem vagyok kimondottan balkezes. 
Mindig segítkeztem, az alapvető dolgokat ismertem. Szeretek 
főzni, de be kell vallanom, hogy számomra ez sokszor 
stresszelő volt. Ami apámat illeti, egyik fülemen be, a másikon 
ki .... már megszoktam.

Vilo először Dáviddal főzött, majd ikertestvérével, Péterrel. 
Közben voltak a különkiadások és most Dávid az édesany-

jával főz. Januárban receptjeiket 
könyv formájában is kiadták. 
A könyv már a megjelenése előtt 
is sikeres volt, már 15 ezer pél-
dányban kelt el. Néhány hóna-
pja a könyvpiac első helyezettje. 
Vilo: Az ötlet spontánul jött és 
a  megvalósítás még gyorsabban. 
A  könyv tartalmazza anyám 
és anyósom 70 receptjét. Ezek 
hagyományos receptek. Ma az 
emberek igyekeznek gyorsan 
főzni. A  vendéglők telítve 
vannak különböző nemzetek konyháinak ételeivel, s mellette 
megfeledkezünk saját tipikus, hagyományos receptjeinkről. 
Célom anyáink receptjeinek és ízeinek a megismertetése volt.

Lesz ennek a könyvnek folytatása is?
Vilo: Igen, már a  további könyvön dolgozom: „Vilo legjobb 
receptjei“ -  „Najlepšie recepty Vila“, valahogy így nevezném. 
Ha azt vesszük, hogy a  70 körön keresztül 10 receptre volt 
szükségem csaknem minden körben, körülbelül 200-300 
receptem van. Második könyvem receptjeinek alapja fürjek, 
fácánok, galambok, csigák, kagylók lesznek. Nem mindennapi 
fűszerekkel és hozzávalókkal, de olyanok, melyek otthon egy 
szlovák háztartásban is elkészíthetők.

Hogyan élték át a távozást a versenyből, melynek 4-5 hóna-
pon keresztül a résztvevői voltak?
Vilo: Emelt fővel.

Manapság az olyan személyeket, kik gyakran megjelennek 
a képernyőn, celebeknek nevezzük. Celebeknek érzik ma-
gukat?  Hogy változtatta meg az életüket ez a verseny?
Vilo: Nem szeretem a  celeb szót. Néhány hónap alatt 
megváltozott az életünk, de az emberben kell, hogy legyen 
bizonyos méretű alázatosság. Ismert – sokszor látott személy 
vagyok, de igyekszem az maradni, aki voltam. Továbbra 
is szívesen ízlelem a  kínai konyhát, továbbra is látogatjuk 
a bevásárló központokat. Igaz, hogy a forgatások miatt búcsút 
kellett mondani a pékségi munkánknak. A forgatások nagyon 
sok időt vettek igénybe.  A  nappali forgatások után nem 
győztük az éjszakai szolgálatokat. 
Dávid: A  somorjai alapiskola 9. osztályának a  tanulója 
vagyok. A  forgatások miatt sokszor hiányoztam, amit be 
kellett pótolnom. Igaz, az iskolatársaim felismernek, szelfiznek 
velem. A jövő tanévben tanulmányait a gasztronómiai szakon 
szeretném folytatni.  Érdekel, szeretem csinálni.

Jelenleg hogyan telnek napjaik?
Vilo: Könyvbemutatókra járok, Szlovákia különböző 
tájain főzök. Szívesen szerzek az embereknek örömet, az 
onkológiai beteg fiúcskának az álmát teljesítem, aki azt hiszem 
a legnagyobb szurkolónk. Meghívtak a Vranov nad Topľou-i 
iskolába, az iskolának 700 diákja van. A  JOJ tévé mintájára 
főzőversenyt szerveztek, az egyik csapat tagja voltam. Ezek 
olyan pillanatok, melyek melengetik a szívemet. Azt tartom, 
hogy az ilyen alkalmaknak kell összekötniük az embereket.

Gútoron is látni fogjuk főzés közben?
Vilo: Meghívtak a  Falunapra. Ha minden jól alakul, 
találkozunk június 18-án Gútor főterén. Előre is örülünk 
a gútoriakkal való találkozásnak. 

Beszélgetőpartner: Krajčírné Nagy Julianna mérnök



26

Malé krehké usmievavé dievčatá a  ich veľké úspechy - 
Majstrovstvá Slovenska juniorov, žiakov a  nádejí v  kra-
sokorčuľovaní pre rok 2016 sa pre hamuliakovský kra-
sokorčuliarsky klub „Kraso Hamikovo“ skončili historic-
kým úspechom. V kategórii „Nádeje 8“ vybojovala zlatú 
medailu a  zároveň titul „Majsterka Slovenskej republiky 
v  krasokorčuľovaní“ talentovaná Hanka Čermáková. 
Na krásnom 5. miesto sa na Majstrovstvách Slovenska 
umiestnila ďalšia talentovaná Hamuliakovčanka Laura 
Camilla Herrera Braxator, ktorá preteká vo vyššej vekovej 
kategórii „Nádeje 9“. 

Dievčatá, ako ste sa dostali ku krasokorčuľovaniu? 
Hanka (H): Rodičia ma prihlásili na korčuliarsky kurz 
v  škôlke, keď som mala asi 4 roky. Vtedy som ochorela 
a vynechala asi polovicu. Pani trénerka mi umožnila ho-
diny nahradiť, a ostala som tam doteraz.
Laura (L): Maminka ma prihlásila do letného tábora „Na 
ľade v nálade“. Veľmi sa mi tam páčilo a tak som vstúpila 
do klubu.

Koľko hodín venujete tréningu a s kým? 
H: Na začiatku som trénovala trikrát do týždňa. Teraz 
každý deň okrem nedele, niekedy aj ráno aj poobede. Ok-
rem tréningu na ľade máme aj balet, gymnastiku, špecia-
lizáciu a posilňujeme. 
L: Ja trénujem spolu s  Hankou, tie isté hodiny. Chodí-
me spolu aj do školy. Trénujú nás rovnaké trénerky - Eva 
Križková a Petra Nétryová, najlepšie trénerky na svete :-).

Hanka, gratulujeme k 1. miestu. Je to naozaj obrovský 
úspech. Aký máš ty z neho pocity? 
H: Ďakujem. Chcela som strašne vyhrať. Mala som troška 
trému, no verila som si. Zajazdila som úplne bez chyby. 
Potom išla moja najväčšia súperka Natálka, no ta ma ne-
predbehla. Nemohla som tomu veriť, že som vyhrala.

Ste na pretekoch veľmi nervózne? Koľko máte za sezónu 
pretekov? Veď trénujete celý rok a  potom príde jeden 
pretek – jedna jazda a ta o všetkom rozhodne. 
H: Trému mám troška vždy. Túto sezónu som bola na  
12 pretekoch. Majstrovstvá sú jeden pretek, ktorý sa ne-
musí vždy podariť. Ale dôležité je aj umiestenie v Sloven-
skom pohári, kde som bola túto aj minulú sezónu druhá.
L: Aj ja mám trému, ale keď spustí hudba, tak na to ne-

myslím a korčuľujem. Ja som bola túto sezónu na 10 pre-
tekoch. Na majstrovstvách som verila v  umiestnenie na  
5. mieste, čo sa aj podarilo.

Hanka a  Laura dosiahli zatiaľ najväčšie úspechy, ale 
nemôžeme nespomenúť aj ďalšie talenty: v  kategórii 
„Hviezdičky“ Lucku Čermákovú (dvakrát 2. miesto a raz  
3. miesto), a Scarlet Zmekovú (raz 3. miesto) a v kategó-
rii interpretačné korčuľovanie naša najstaršia korčuliarka, 
Hamuliakovčanka Petra Prítrská (dvakrát 3. miesto). 

V januári 2016 sa v Bratislave konali Majstrovstvá Euró-
py v krasokorčuľovaní. 40 najlepších slovenských kraso-
korčuliarov bolo vybraných ako „flower kids“. Kritériom 
boli výsledky z pretekov a výška 120-140 cm. Za hamu-
liakovský klub mali tú česť Hanka Čermáková, Laura 
Herrera, Lucka Čermáková a  Tamarka Živčáková, ktorá 
okrem iného na otváracom ceremoniáli stvárnila maskota 
ME 2016 „Zimku“. 

Čo bolo pre Vás najväčším zážitkom z ME 2016? 
Hanka: Všetko bolo super. Vystupovali sme aj na otvára-
com a záverečnom ceremoniáli. Keď som zbierala plyšá-
kov, tak som sedela blízko pri ľade a videla som to všetko 
zblízka. Vyzbierané veci sme potom s trénerkou odnášali 
do šatne pretekárom. 
Laura: Mne sa páčilo, že sme celý týždeň robili niečo úpl-
ne iné, už aj príprava bola strhujúca. Keď sme nezbierali 
plyšákov, tak sme sedeli v hľadisku a pozerali sme sa. Na 
konci týždňa sme mohli ísť na tréning s Jozefom Sabov-
číkom.
Lucka: Mne sa najviac páčilo, keď vystupoval Florent 
Amodio poslednýkrát. Sedela som pri ľade a strašne som 
mu tlieskala. Na otváracom ceremoniáli som korčuľovala 
spolu s vílou Ninou Letenayovou.
Tamarka: Splnil sa mi dávny sen o  tom, že raz budem 
môcť stáť po boku najlepších krasokorčuliarov Európy. 
Najväčšmi sa mi zbieranie kvetov a  plyšákov páčilo pre 
náš slovenský pár Federica Testa a  Lukáš Csölley, vtedy 
som mala plnú náruč plyšákov a mohla som ich im odo-
vzdať priamo. Super bolo, keď sa Javier Fernandez, maj-
ster Európy a  sveta za nami šplhal na balkón, len preto, 
aby nám mohol venovať podpis. Bol to krásny pocit byť 
Zimkou a otvárať ME v kraso 2016.

Zhováral sa: Roman Čermák

Úspešný rok malých hamuliakovských krasokorčuliarok 

Hamuliakovo má zlatú medailu v krasokorčuľovaní! 

Hamuliakovské krasokorčuliarky ako „zbieračky kvetov“ 

na Majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní
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T ö r é k e n y , 

fiatal, mosolygós lányok nagy sikerekkel. A  2016-ban 
megrendezett műkorcsolyázó juniorok, diákok és remények 
szlovák bajnokságán történelmi sikert ért el a gútori ,,Kraso 
Hamiko“ műkorcsolya klub.  A  ,,Remény 8“ kategóriában 
aranyérmet és egyaránt szlovák bajnoki titulust harcolt 
ki a  tehetséges műkorcsolyázó lány, Hanka Čermáková. 
Nagyon szép 5. helyezést ért el a  szlovák bajnokságon 
a szintén nagyon tehetséges gútori Laura Camilla Herrera 
Braxator. Laura a  magasabb ,,Remény 9“ kategóriában 
versenyzett.

Lányok, mi vezetett benneteket a műkorcsolyához?
Hanka (H): Mikor 4 éves voltam és óvodába jártam, 
a  szüleim beírattak egy műkorcsolya kurzusra. Később 
megbetegedtem és kihagytam szinte az edzések felét. Az 
edzőm megengedte, hogy bepótoljam az edzéseket. A mai 
napig odajárok.
Laura (L): Anyukám beíratott egy nyári táborba ,,Jókedvűen 
a  jégen“ címmel. Nagyon tetszett és utána be is léptem 
a klubba.

Hány órát szántok edzésekre? És kivel?
H: Az elején három edzésem volt hetente. Most már minden 
nap edzek, vasárnap kivételével. Valamikor reggel és délután 
is. A  jégen történő edzéseken kívül még van balett, torna, 
specializáció és erősítés.
L: Én együtt edzek Hankával, ugyanabban az időben. Egy 
iskolába járunk és ugyanazok az edzők is edzenek minket, 
névszerint Eva Križková és Petra Nétryová, ők a  legjobb 
edzők a világon. :-)

Hanka, gratulálunk az 1. helyezéshez, ez egy hatalmas 
siker. Te hogy éled meg ezt a sikert?
H: Köszönöm. Nagyon szerettem volna nyerni. Kicsit 
féltem, de bíztam magamban. Hiba nélkül szerepeltem. 
Utána jött a legnagyobb ellenfelem, Natálka, de nem előzött 
meg. Hihetetlen volt számomra, hogy nyertem.

Nagyon idegesek vagytok a versenyeken? Mennyi verse-
ny van egy szezon alatt? Egész évben edzéseitek vannak, 
aztán jön egy verseny, egy korcsolyázás, ami mindent 
eldönt.
H: Kis izgalom van mindig. Ebben a szezonban 12 versenyen 
vettem részt. A  bajnokság egy verseny, ami nem mindig 
sikerül. Fontos a Szlovák serlegen való elhelyezkedés is, ahol 

most és a múlt szezonban is második lettem.
L: Én is izgulok, de amikor elkezdődik a  zene nem 
gondolkodok, csak korcsolyázok. Ebben a  szezonban 10 
versenyen vettem részt. A bajnokságon hittem abban, hogy 
az 5. helyen végzek, és ez sikerült is. 
Hanka és Laura érték el eddig a  legnagyobb sikereket. 
De meg kell említenünk még három  sikeres kislányt. 
A  ,,Kiscsillagok“ kategóriában Lucka Čermáková 
kétszer 2. helyezést, egyszer 3. helyezést ért el. Scarlet 
Zmeková harmadik helyezést ért el ezen a  versenyen. 
Az előadó korcsolyázás kategóriában a  mi legidősebb 
gútori műkorcsolyázó lányunk, Petra Prítrská lett kétszer  
a 3. helyezett.

Januárban Pozsonyban került megrendezésre 
a  2016-os Műkorcsolya Európa-bajnokság. A  40 legjobb 
fiatal műkorcsolyázót ,flowerkids“-nek választották. 
A  kritériumok közé tartozott a  versenyek eredménye és 
a  résztvevők magassága (120-140 cm). A  gútori lányok 
közül Hanka Čermákovának, Laura Herreranak, Lucka 
Čermákovának és Tamarka Živčákovának volt szerencséje. 
A virágszedésen kívül Tamarka Živčáková alakította a 2016-
os Eb kabaláját.

Mi volt a legjobb élményetek a 2016-os Eb-ről?
Hanka: Minden szuper volt. Felléptünk a  nyitó és 
a záróünnepélyen is. Mikor a plüssöket szedtem, közel ültem 
a  jéghez, így mindent közelről láthattam. Az összeszedett 
plüssöket és virágokat az edzővel a  versenyzők öltözőibe 
vittük.
Laura: Nekem nagyon tetszett, hogy egész héten valami 
mást csináltunk, a felkészülés is nagyon lekötött. Ha éppen 
nem a plüssöket szedtük, figyeltük a versenyt. A hétvégen 
Jozef Sabovčík edzésén is részt vehettünk.
Lucka: Nekem az tetszett a  legjobban, amikor Florent 
Amodio lépett fel a  végén. A  jégnél ültem és nagyon 
tapsoltam neki. A  nyitóünnepély pedig a  tündér Nina 
Letenayovaval korcsolyáztam együtt. 
Tamarka: Egy álmom vált valóra azzal, hogy Európa legjobb 
korcsolyázóival állhattam a  jégen. A  plüss- és virágszedés 
Frederica Testanak és Lukáš Csölleynek szereplése alatt 
tetszett a  legjobban. Tele volt a  kezem plüssökkel és 
személyesen adhattam át őket. Szuper volt az is, mikor 
Javier Fernandez (Európa-bajnok) felmászott utánunk az 
erkélyre, hogy aláírást adhasson nekünk. Fantasztikus érzés 
volt a bajnokság kabalájának lenni és megnyitni a 2016-os 
Korcsolya Eb-t. 

Beszélgetőpartner: Roman Čermák
Fordította: Veronika Bieliková 

Gútori műkorcsolyázó lányok, mint ,,virágszedők” 
a Műkorcsolya Eb-n

A gútori műkorcsolyázó lányok sikeres éve
Gútor aranyéremmel büszkélkedhet a fiatal  

műkorcsolyázó lányoknak köszönhetően



Hokejový oddiel Hamikovo
Hokejový oddiel (HO Hamikovo Hamu-
liakovo) a Krasokorčuliarsky oddiel (Kra-
so Hamikovo Hamuliakovo) boli založe-
né v  roku 2010. Predsedom sa stal Mar-

tin Liška, úspešný olympionik v cyklistike, ktorého 
zámerom bolo v  hamuliakovskej oblasti ponúknuť 
možnosť športovania na ľade pre deti aj širokú ve-
rejnosť.

V súčasnosti má HO Hamikovo 80 členov a Kra-
so Hamikovo 35 členov, ktorí sa pod vedením pro-
fesionálnych trénerov aktívne a  pravidelne venujú 
špecializovaným tréningom na ľade i  v  telocvični 
a navštevujú aj hodiny tanca a baletu. 

K  náplni práce oddielu okrem spomínaných ak-
tivít patrí aj pravidelné organizovanie kurzov kor-
čuľovania pre materské školy. Veľmi obľúbené sú aj 
denné tábory pre deti, ktoré hamuliakovský oddiel 
organizuje pre deti počas letných školských prázd-
nin a  taktiež pravidelné kurzy základov korčuľova-
nia prebiehajúce počas celého roka určené pre širokú 
verejnosť v Hamuliakove a okolí. 

Aktuálna sezóna 2015/16 končí v priebehu apríla. 
HO Hamikovo malo v súťažiach obsadenú kategó-
riu mladších žiakov a prípravku (4. trieda, 3. trieda 
a  2. trieda). Mladší žiaci odohrali úspešnú sezónu, 
keď skončili na 8. mieste zo 17 tímov. 4. trieda ab-
solvovala turnaje v Čechách a na Slovensku. V Če-
chách vo veľkej konkurencii (Sparta Praha, Slávia 
Praha, Liberec, Jihlava, Chomutov, Pardubice) sme 
vedeli držať krok a skončili sme raz na 8. mieste zo 
16 tímov a 8. mieste z 12 tímov. Na Slovensku boli 
vyrovnané zápasy s Duklou Trenčín, keď rozhodoval 
iba jeden gól o víťazstve a prehre.

Tretiaci a druháci absolvovali turnaje v Čechách 
a na Slovensku. 

Napriek tomu, že HO Hamikovo nemôže počtom 

detí konkurovať iným klu-
bom, úspešne sa každý rok 
zviditeľňuje na Slovensku 
a v zahraničí. 

Kraso Hamikovo
V sezóne 2015/2016 sa kra-
sokorčuliarsky oddiel Kraso 
Hamikovo opätovne zapo-
jil do súťaže Slovenského 
pohára organizovaného 
Slovenským krasokorču-
liarskym zväzom, kde ako 
mladý oddiel získal v súťaži 
klubov 15. miesto z 27 od-
dielov na Slovensku. O toto 
umiestnenie bojovalo 14 mladých krasokorčuliarok, 
ktoré reprezentovali oddiel v kategóriách: Hviezdičky, 
Nádeje 8, Nádeje 9, Nádeje 10, Mladšie žiačky a In-
terpretačné korčuľovanie, pričom ich výkony boli 
kvalitné a umiestňovali sa v rozpätí 1.-20. miesta. Na 
Majstrovstvá Slovenska postúpili 3 pretekárky a vybo-
jovali pre Kraso Hamikovo titul Majsterky Slovenska 
v kategórii Nádeje 8 (Hanka Čermáková z Hamulia-
kova), 11. miesto v kategórií Nádeje 8 (Júlia Kušíko-
vá z Rovinky) a 5. miesto v kategórií Nádeje 9 (Laura 
Herrera z Hamuliakova), kde sa v tejto sezóne stretla 
silná konkurencia pretekárok. 

Do nasledujúcej sezóny 2016/2017 nastúpi kraso-
korčuliarsky oddiel s ďalšími pretekárkami, ktoré sa 
pripoja už k mladým reprezentantkám a pokúsia sa 
úspešne prezentovať mladý nádejný oddiel nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Veľkú podporu majú oddiely od jeho zakladateľa, 
Martina Lišku, ktorého zásluhou sa obec Hamulia-
kovo zviditeľňuje po celom Slovensku a v zahraničí.

Petra Nétryová a Boris Majeský
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A jégkorong szakosztály (HO Hamikovo, Hamuliako-
vo) és a  műkorcsolya szakosztály (Kraso Hamikovo, 
Hamuliakovo) 2010-ben alakult meg. Az elnök Martin 
Liška lett a sikeres kerékpár olimpikon, akinek a célja 
az volt, hogy a gútori és környékbeli gyerekek és a szé-
les nyilvánosság számára lehetővé tegye a „jeges spor-
tok ” űzését.

A HO Hamikovo jelenleg 80 tagot számlál, a Kraso 
Hamikovo pedig 35 főt, akik hivatásos edzők vezeté-
sével aktívan és rendszeresen vesznek részt a speciális 
edzéseken, jégen és tornateremben, sőt tánc- és balett 
órákon is részt vesznek.

A szakosztály munkájához tartozik – az említette-
ken kívül – korcsolyatanfolyamok rendszeres szerve-
zése óvodák számara. Nagyon kedvelt az úgynevezett 
Nappali tábor gyermekeknek, amelyet a  nyári szü-
netben szervez a gútori szakosztály, ugyancsak a kor-
csolyázás alapjaival foglalkozó tanfolyam, amely a gú-
tori és környékbeli nyilvánosság számára egész évben 
működik.

A jelenlegi 2015/16-os évad április folyamán ér vé-
get. A HO Hamikovo versenyekre is benevezett, mé-
gpedig a  fiatalabb tanulók kategóriájába és az előké-
szülőket (4. osztály, 3. osztály, 2. osztály). A fiatalabb 
tanulók sikeres évadot zártak, amikor a  17 csapat 
közül a 8. helyen végeztek. A 4. osztály csehországi és 
szlovákiai turnékon vett részt. Csehországban a kon-
kurencia nagyon erős volt (Sparta Praha, Liberec, Jih-
lava, Chomutov, Pardubice), de tartani tudtuk a lépést 
és 16 csoport közül a 4. helyen végeztünk, 12 csapat 
közül pedig a 8. helyen. Szlovákiában kiegyensúlyozo-
tt mérkőzést játszottunk a Dukla Trenčín-nel, amikor 
egy gól döntött a győzelemről és a vereségről. A har-
madikosok és másodikosok csehországi és szlovákiai 
turnékon vettek részt. Annak ellenére, hogy a  HO 

Hamikovo a  gyermekek számát tekintve nem verse-
nyezhet más klubokkal, minden évben bemutatkozik 
Szlovákiában és külföldön is.

Kraso Hamikovo  
műkorcsolyázó szakosztály 
A  2015/16-os évadban a  Kraso Hamikovo műkor-
csolyázó szakosztály újra bekapcsolódott a „Slovenský 
pohár” - ért (Szlovák serleg) vívott versenybe, amelyet 
a Szlovák Műkorcsolya Szövetség rendezett, amelyben 
mint fiatal szakosztály a  klubok közötti versenyben 
a 15. helyet érték el a 27 szakosztály közül egész Szlo-
vákiában. Ezért a helyezésért 14 fiatal műkorcsolyázó 
lány harcolt, akik a szakosztályt a következő kategóriá-
kban képviseltek: Hviezdičky, Nádeje 8, Nádeje 9, Ná-
deje 10, Mladšie žiačky és Interpretačné korčuľovanie. 
Az ő teljesítményük mintaértékű volt: a  skálán az 1. 
helytől a 20.-ig helyezkedtek el. A Szlovák bajnokságra 
3 versenyző jutott el, és a Kraso Hamikovo számára ki-
harcolták a Szlovákia bajnoka címet a Nádeje 8 kategó-
riában (Hanka Černáková – Hamuliakovo), a Nádeje 
8 kategóriában a 11. helyet (Júlia Kušíková – Rovinka) 
és a Nádeje 9 kategóriában az 5. helyet (Laura Herre-
rová – Hamuliakovo). Mindezt ott, ahol nagyon erős 
versenytársak találkoztak.

A  következő 2016/17 - es évadban a  műkorcsolya 
szakosztály újabb versenyzőkkel vonul fel, akik csatla-
koznak a  fiatalokhoz, azokhoz, akik ezt a  reményteli 
szakosztályt képviselik Szlovákiában és külföldön is. 
A szakosztályok jelentős támogatást kapnak az alapító 
Martin Liškától. Az ő érdeme, hogy láthatóvá teszi Gú-
tor községet egész Szlovákiában és külföldön is. 

Petra Nétryová a Boris Majeský
Fordította: Mgr. Bogár Julianna

Jégkorong szakosztály HO Hamikovo
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Šport v Hamuliakove

Návrat ŠK Hamuliakovo vo veľkom štýle

Hamuliakovský futbal po svojej obrode zažíva nádherné ob-
dobie. Tím zimoval na výbornej druhej priečke po tom, ako 
zaknihoval 9 víťazstiev, 2 remízy a 1 prehru. Toto umiest-
nenie prekročilo všetky predsezónne očakávania. Najlepším 
strelcom jesennej časti sa stal tréner Alexander Molnár a za 
najužitočnejšieho hráča klub vyhlásil Jozefa Labisa. Cez 
zimnú prestávku sa podarilo posilniť tím o ďalších 5 hráčov, 
čo by malo napomôcť k tomu, aby sa udržal v boji o popred-
né priečky.

Chlapci hrajú futbal, na ktorý sa dobre pozerá. O  tom 
svedčí aj návštevnosť, o  ktorej môžeme konštatovať, že je 
najvyššia v celej súťaži. Latka je teda nastavená vysoko a ne-
bude jednoduché udržať ju po personálnej ani finančnej 
stránke. Žiaľ, dnes sa žiaden šport bez peňazí nezaobíde. 
Preto musíme poďakovať našim sponzorom, bez ktorých 
by sme futbal hrať nemohli. Financie si však musíme hľa-
dať aj z iných zdrojov. Preto sa snažíme organizovať verejné 
podujatia, akým bol nočný turnaj Gútor Cup alebo Silvester, 
ktorý bol beznádejne vypredaný. Toto svedčí o tom, že ľudia 
si uvedomujú, že futbal je tu pre nich a bez ich priamej či 
nepriamej účasti by to nešlo. Patrí im veľká vďaka!

Volejbalistkám sa tiež podarilo dať dokopy zopár býva-
lých ligistiek, ktoré boli doplnené o niekoľko bývalých hrá-
čok Hamuliakovského ŠK. Vytvorili tak výborný tím, kto-
rému sa žiaľ nie úplne darí naplniť svoj potenciál. Do veľkej 
miery za to môžu početné zranenia, žiaľ ťažkého charakte-
ru, medzi ktoré patrili zlomeniny prstov, vyvrtnutia členkov 
či natrhnuté šľachy. Aj to svedčí o  tom, že volejbal nie je 
športom pre bábiky, ako si mnohí myslia, a že dievčatá za 
klub odovzdávajú všetko. Musíme teda dúfať, že dievčatá 
budú obchádzať zranenia a  potom dokážu naplno ukázať, 
čo v nich je a hrať - podobne ako futbalisti - o prvé priečky.
V  klube sa za necelý rok spravilo mnoho. Koľko sa toho 
v budúcnosti ďalej podarí, je vždy len otázkou pevnej vôle 
zdolávať prekážky, ktoré športový život prináša. Dúfajme, že 
na toto zdolávanie budú mať naďalej dosť entuziazmu všetci 
zainteresovaní, teda vedenie, hráči, sponzori, fanúšikovia, 
ale aj ostatná športová verejnosť.

Hajrá, Gútor! 
Peter Vass

Az ŠK Hamuliakovo stílusos visszatérése.

A gútori labdarúgás újjászületése után remek időszakot él át. 
A csapat azután, hogy 9 győzelmet, 2 döntetlen és 1 vereséget 
könyvelhetett el, a  kiváló 2. helyen töltötte a  téli időszakot. 
Ez a rangos helyezés felülmúlta az évad előtti összes elvárást. 
Ősszel a legjobb góllövő Molnár Alexander edző volt, a klub 
leghasznosabb játékosának Jozef Labist jelölték meg. A  téli 
szünet alatt a csapat további 5 taggal erősödött, ennek azt kel-
lene eredményeznie, hogy a további küzdelmek során a klub 
a ranglétrán előkelő helyet foglaljon el.

A fiúk olyan futballt játszanak, amelyet jó nézni. Erről ta-
núskodik a mérkőzések látogatottsága, amelyről megállapít-
hatjuk, hogy a legmagasabb az egész verseny alatt. Tehát a léc 
magasan van, nem lesz könnyű megtartani – sem személyi, 
sem anyagi szempontból. Sajnos, ma semmiféle sport nincs 
pénz nélkül. Ezért fejezzük ki köszönetünket támogatóink-
nak, akik nélkül focizni nem lehetne. Az anyagiakat persze 
más forrásokból is keresnünk kell. Ezért igyekszünk nyilvá-
nos rendezvényeket szervezni, amilyen a Gútori CUP éjszakai 
turné és Szilveszter volt, ahol telt ház tanúi lehettünk. Ez arról 
tanúskodik, az emberek tudatosítják, hogy itt a labdarúgás ő 
értük van, de az ő közvetett vagy közvetlen segítségük, részvé-
telük nélkül nem megy. Hála és köszönet nekik!

A kézilabdázó lányoknak szintén sikerült néhány volt li-
gás játékost szerezni, a csapatott feltöltötték volt ŠK Hamuli-
akovo – i játékossal is. Így kiváló csapatot alakítottak, akinek 
még – sajnos – nem mindig sikerül elérniük, amit elterveztek. 
Ehhez nagy mértekben hozzájárul a számos sérülés, amelyek 
több esetben hosszú lefolyásúak, ezek közé tartoznak az ujjtö-
rések, térdficam, ínszalagszakadás. Ez is bizonyítja azt, hogy 
a kézilabda nem babák számára való sport, ahogyan azt so-
kan gondolják. A lányok a klub érdekében sok mindent fel-
áldoznak. Remélnünk kell tehát, hogy a  lányokat elkerülik 
a sérülések, és megmutathatják teljes egészében, hogy mi van 
bennük, és játszani fognak – hasonlóan, mint a focisták – az 
első helyekért. A klubban nem egész egy év alatt sok munkát 
végeztek. Hogy a jövőben mi sikerül - ez mindig az erős aka-
rat kérdése, annak a függvénye, hogyan győzzük le az akadá-
lyokat, amelyeket a sportélet állít elénk. Reméljük, hogy ezek 
legyőzésére lesz elég lelkesedés az érdekeltekben: a vezetés-
ben, játékosokban, támogatókban, szurkolókban és a sportot 
kedvelő közönségben. 

Hajrá, Gútor! 
Peter Vass

Fordította: Mgr. Bogár Julianna

Sportélet Gútoron
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GútorRUN 2016  
17.9.2016
Už pred prvými pretekmi GútorRUN, v roku 2013, v čase, 
keď sme dávali dokopy náš tím, som mala pozitívny pocit 
z plánovaného podujatia. Stretla som totiž príjemných ľudí 
z našej obce, ktorí s plným nasadením 
a konštruktívnymi návrhmi pomáhali toto 
podujatie naštartovať. Všetci správne po-
chopili, že chceme začať tradíciu pretekov, 
ktoré majú pozitívne vplývať na medziľud-
ské vzťahy, zdravie a v neposlednom rade 
pomôžu deťom a dospelým vytvoriť si ak-
tívny vzťah k športu. Našim zámerom bolo, 
aby sa pohybové aktivity a šport ako taký 
stal prirodzenou súčasťou životného štýlu - 
tak pre obyvateľov Hamuliakova, ako aj pre 
občanov z okolitých lokalít.

Sme vďační za podporu našim partnerom, podnikateľom
z Hamuliakova a ďalších miest, taktiež samospráve a občian-
skemu združeniu a rovnako si vysoko ceníme aj pomoc dob-
rovoľníkov. 

Bez nich by totiž 
bolo priam nemožné 
či minimálne roz-
hodne mimoriad-
ne  náročné, bežecké 
podujatie GútorRUN 
úspešne zrealizovať.  
To, že to všetko sku-
točne malo zmysel, 
potvrdzuje aj fakt, že 

počas uplynulých troch ročníkoch sa na GútorRun prihlási-
lo viac ako 1000 detských a dospelých pretekárov. V tomto 
roku, 17. septembra, sa uskutoční v poradí už štvrtý ročník 
známeho podujatia. 
Náš záväzok ostáva opäť nemenný: budeme  sa usilovať o to, 
aby sa pre myšlienku podpory športovania a pre aktívny prí-
stup k športu  ako takému, nadchlo čo najviac ľudí.
Recenzia behu GútorRUN podľa odborného časopisu RUN:
„GútorRUN odporúčame každému bežcovi. Skvele zor-
ganizovaný, s nezameniteľným čarom menšieho behu, 
s prívetivou atmosférou, so skvelým programom pre deti 
i dospelých, v nádhernom prostredí.“

Prihlasovanie od 15. júna 2016 na webovej stránke www.
dobehnima.sk; www.gutorrun.sk, kde nájdete aj propozície. 
Budeme radi, ak sa aj Vy rozhodnete podporiť uvedené po- 
dujatie alebo sa stanete členom realizačného tímu.:-) 

Tešíme sa na Vás!  Ing. Anna Molnárová 
OZ Gútor FUN

GútorRUN 2016 futóverseny  
- szeptember 17-én ! 

Már az első GútorRUN elnevezésű futóverseny előkészüle-
tei során, megalapozott lelkesedéssel vágtam bele az előkészüle-
ti munkába, hiszen tettre kész gútori polgárok vették ki részüket 

a szervezésből.Olyanok, akik nem 
kerestek kifogásokat, hanem aktí-
van dolgoztak annak érdekében, 
hogy sikerüljön egy példaértékű 
sporteseményt szervezni és ezzel 
hagyományt teremteni lakóhe-
lyünkön és régiónkban. Célunk, 
az volt, hogy legalább néhány 
órára összehozzuk a helyi és 
a környékbeli polgárokat és arra 
ösztönözzük a gyermekeket, de 
a felnőtteket is, hogy rendszere-

sen sportoljanak. Ahogy az aktív életmód egyik lelkes magyaror-
szági népszerűsítője, Peterdi Pál mondogatta szellemesen: „A láb 
mindig kéznél van!”
Támogatóinknak - a gútori illetve a környékbeli vállalkozóknak, 
magánszemélyeknek, az önkormányzatnak, a helyi  polgári társu-
lásnak,  valamint a tettre kész önkénteseknek köszönhetően im-
már három évad során sikeres rendezvényt szerveztünk, amelybe 
több mint 1 000 sportolni vágyó kapcsolódott be, állt rajthoz és 
a gyermekek ingyenesen sportolhattak. Az idén is azon dolgo-
zunk, hogy 2016. szeptember 17-én negyedszer is találkozzunk 
és minél többen legyünk, fussunk együtt itt, községünkben.

Végezetül pedig engedjenek meg 
egy rövid értékelést, a RUN szakmai 
folyóirat a következőképp értékelte 
a versenyt:
„A GútorRUN -t minden futónak 
ajánljuk. Kiválóan megszervezett, ki- 
sebb futóversenyek összetéveszthetetlen 
varázsával, egyedi hangulatával, kie-
melkedő programokkal úgy a gyerme-
kek mint a felnőttek számára, mindez 
pedig gyönyörű környezetben.”

Jelentkezni 2016. június 15-től lehet a www.dobehnima.sk; illetve 
a www.gutorrun.sk honlapon lehet. Amennyiben támogatni sze-
retné illetve önkéntesként tudna segíteni, örömmel várjuk jelent-
kezését. 

Molnár Anikó, mérnök
OZ Gútor Fun - polgári társulás17.9.201617.9.2016

Gútor RUN 2015
viac ako 350 pretekárov

Najlepší čas:
 hlavný beh - 10 km – 00:33:34
 hobby beh - 5,6 km – 00:20:14
 easy beh - 2,3 km – 00:10:14
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Ihrisko Gútoráčik dostalo nový šat
Príbeh Gútoráčika na futbalovom štadióne sa začal písať v roku 
2007, keď sa vďaka mnohým rodinám a firmám podarilo vybu-
dovať krásny areál pre deti s pieskoviskom, hojdačkami, lezeckou 
stenou, hrazdou a prvkami na šplhanie. No prejavil sa zub času. 
Niektoré prvky sa zlomili, niektoré boli zničené fyzickou silou… 
Niektoré zariadenia už boli v  stave nebezpečnom pre deti. Po-
sledné dva roky sme sa snažili opraviť, čo sa dalo: vymeniť zhnité 
a zlomené časti, naviezť nový štrk. Avšak to nestačilo. Deti mohli 
využívať stále menej a menej prvkov. 

Minulú jeseň bolo prijaté rozhodnutie, aby sme ihrisko skúsili as-
poň trochu obnoviť. Deň D bol 7.4.2016 , keď po mesiacoch plá-
novania boli osadené nové prvky: pribudla nová hojdačka, nová 
lezecká stena, nová hrazda, a kolotoč pre najmenších. Pieskovisko 
bolo nahradené dvomi fitness prvkami. Rekonštrukciu ihriska vo 
výške 7500 € financovalo Občianske združenie Hamuliakovské deti - 1000 € sme získali ako grant z Nadačného fondu 
Telekom pri Nadácii Pontis a zvyšných 6500 € bolo hradených z 2 % daní, ktoré ste minulý rok venovali nášmu 
občianskemu združeniu. Takže, ak nabudúce budete zvažovať, či 
zaslať 2% nášmu občianskemu združeniu, neváhajte. Pomáhate 
nám robiť radosť všetkým hamuliakovským deťom. Veľká vďaka za 
pomoc pri príprave plochy a osádzaní prvkov patrí zlatým rukám 
pána Petra Schnobla a jeho tímu z obecného úradu. 

Oficiálne otvorenie detského ihriska sa plánuje počas osláv Dňa 
detí 3.6.2016. Srdečne Vás pozývame! 

Letný tábor Hamuliakovo 2016 - už deviatykrát. Deti 
očakávajú cyklovýlety do okolia, kreatívne dielne, 
lanové centrum, lezecká stena, celodenné výle-
ty, veľa srandy a zábavy pre deti od 6 do 17 ro-

kov. Pridaj sa aj ty! Viac informácií nájdeš na  
www.hamuliakovskedeti.sk 

Tešíme sa aj na Teba!

Ing. Juliana Krajčírová

2007

2007

2008

2016

Tento projekt podporil  
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
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Új köntösben a Gútoráčik játszótér 
A  focipálya mellett lévő játszótér története 2007-be 
nyúlik vissza, mikor sok jó embernek köszönhetően 
sikerült a  gyermekek számára szabadidő teret kialakítani 
homokozóval, hintákkal, mászófallal. Sajnos az idő foga 
megtette a magáét és több játszóelem már használhatatlanná 
vált. 

Múlt év őszén úgy gondoltuk, hogy jó lenne a  játszóteret 
felújítani. A nagy napra 2016. április 7-én került sor, mikor 
a  néhány hónapos előkészület után fel lettek állítva az új 
elemek: mérleghinta, mászófal, nyújtó és körhinta a legkisebb 
lurkóknak. A homokozót két fitnesz berendezéssel pótoltuk. 
A  játszótér felújítását a  Gútori Gyerekek Polgári Társulás 
biztosította – 1000 € a  Telekom Alapítványból sikerült 
pályázattal elnyerni. 6500 € a  2% adóból lett fedezve, 
amelyet múlt éven sokan a  polgári társulásunknak folyósítottak. A  jövőben, ha 
valaki is mérlegelni fogja, hogy érdemes-e elküldeni a támogatást, a válaszunk az, hogy érdemes. Így segítenek nekünk 
örömet szerezni a gútori gyerekeknek.

Hálás köszönet illeti Schnobl Péter aranykezeit és kollégáinak segítségét a terep előkészítésénél. 

A játszótér hivatalos megnyitását 2016. június 3-ra, a gútori Gyereknap keretében tervezzük. Mindenkit szeretettel várunk! 

Gútori Nyári Tábor 2016 - már kilencedik alkalom-
mal! Kerékpártúrák, kreatív foglalkozások, él-

ménypark, egynapos kirándulások, jó kedv és 
sok szórakozás várja a  6 - 17 éves korú gyere-

keket. Csatlakozz Te is! Részletes információt  
a www.hamuliakovskedeti.sk honlapon találsz. 

Krajčírné Nagy Julianna

Szeretettel várunk!
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Nezávislý občiansky spravodaj. Zodpovedný vydávateľ: Obec Hamuliakovo, Dunajská 
127, 900 43 Hamuliakovo, tel.: +421 2 45 98 81 28, www.obechamuliakovo.sk. Autorské 

práva vyhradené. Fotografie bez uvedenia zdroja sú majetkom autora príslušného 
článku alebo Obce Hamuliakovo. Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografií a iných 

materiálov len s výhradným a predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa. 

Ponúknite svoje služby a produkty svojim spoluobčanom.
Zaregistrujte sa do bezplatnej databázy na stránke obce.
Bližšie info na: http://www.obechamuliakovo.sk/sluzby-a-
firmy alebo na obecnom úrade.

Ismertessék  meg településünk polgáraival szolgáltatásaikat 
vagy termékeiket!

Hirdessen Ön is községünk honlapján, tüntesse fel 
tevékenységét az itt található ingyenes adatbázisban!
Bővebb  információ:  http://www.obechamuliakovo.sk/
sluzby-a-firmy vagy a helyi hivatalban. 

Remeselníci a podnikatelia 
z Hamuliakova!

Gútori  kisiparosok és 
vállalkozók!

Najlacnejšia reklama 

 je reklama zadarmo!

Döntsön a jó reklám mellett, 

most nem kerül semmibe!
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6. Obsah: len tie najkvalitnejšie kávové zrnká

Poradíme Vám, dodáme a namontujeme:

• Všetky druhy žalúzií
• Vonkajšie a vnútroné rolety
• Markízy
• Siete proti hmyzu

www.kedsvietislnko.sk
info@kedsvietislnko.sk
0907 739 617

Konzultácie u Vás doma
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Osobný a ústretový prístup

D.O.M.A. Tieniaca technika 
Hamuliakovo




