informácie týkajúce sa budúcnosti Vysokej školy
v Sládkovičove.
Na základe doterajších rokovaní sa zástupcovia mesta a vysokej školy dohodli nasledovnom
rozsahu spolupráce:
1.  Budovanie parkovísk a prístupových komunikácií
Mesto vytvorí podmienky a Vysoká škola Sládkovičovo spol. s r.o. z vlastných finančných prostriedkov vybuduje:
• parkovisko na Fučíkovej ulici na úseku
od kaštieľa až ku kostolu v dĺžke 420 m,
s kapacitou 60 parkovacích miest,
• parkovisko v areáli VŠS na Richterovej ulici
s kapacitou 200 parkovacích miest, s tým, že
výkup pozemkov zabezpečí mesto.

Úvod
Vysoká škola v Sládkovičove bola zriadená
dňa 31.5.2005 uznesením Vlády SR č. 430.
Štúdium na vysokej škole bolo otvorené v školskom roku 2005 – 2006. Vysoká škola v Sládkovičove má dve pracoviská a to:
• Inštitút vzdelávania odborov SR na Fučíkovej
ul. č. 269 (kaštieľ),
• Vysoká škola v Sládkovičove na Richterovej
ulici.
Doposiaľ boli otvorené nasledovné fakulty:
•    Fakulta  sociálnej práce,
•    Fakulta verejnej politiky a verejnej správy,
•    Fakulta práva Janka Jesenského.
Vysokú školu v Sládkovičove  v akademickom
roku 2007 – 2008 navštevuje 1740 študentov.
V akademickom roku 2008 – 2009 sa očakáva
nárast  počtu študentov cca na 2500 a v akademickom roku 2009 – 2010 až na 3000 študentov.
Počet študentov denného štúdia v akademickom
roku 2007 – 2008  je 270 a v nasledujúcich rokoch

vzrastie na 570 a v roku 2009 – 2010 sa plánuje
ich počet na 850.
Verejná diskusia
Na jednej strane je to prínos, že v našom meste funguje vysoká škola, na druhej strane mesto
nemá dostatočne vybudovanú infraštrutúru a chýba aj zázemie na fungovanie tejto školy. Chýbajú
parkoviská, stravovacie a ubytovacie kapacity,
ako aj zariadenia potrebné na plynulú prevádzku
vysokej školy, ako sú posluchárne, športoviská
a telocvičňa. Predtým, ako miestna samospráva
rozhodne o budovaní zariadení potrebných pre
vysokú školu, sa poslanci MZ na svojom zasadnutí dňa 22.1.2008 rozhodli otvoriť verejnú diskusiu
k tejto problematike, predovšetkým k umiestneniu
stavieb ubytovacích zariadení. Aby občania nášho
mesta boli informovaní o zámeroch na vybudovanie nevyhnutných zariadení potrebných na
prevádzkovanie Vysokej školy v Sládkovičove,
rozhodli sme sa, že zverejníme všetky potrebné

2.    Budovanie ubytovacích zariadení
V súčasnosti Vysoká škola v Sládkovičove
potrebuje pre svojich študentov okrem ubytovacích kapacít, ktoré   v súčasnosti poskytujú  
občania nášho mesta vo vlastných bytových
priestoroch, aj ďalšie ubytovacie kapacity. Tieto
by mali byť vybudované postupne a ich kapacita
by v roku 2010  mala dosiahnuť  600 lôžok. Ubytovacie kapacity budú vybudované zo súkromných
zdrojov v lokalitách, ktoré budú predmetom verejných diskusií. Investorov bude vyberať miestna
samospráva spolu so zástupcami Vysokej školy
v Sládkovičove. Doteraz na plánovanú výstavbu
boli vytypované dve lokality:
• Internát v areáli Vysokej školy v Sládkovičove na Richterovej ulici s kapacitou 200
lôžok. V  tomto areáli mesto vlastní pozemok
s rozlohou 1,0 ha. Na ubytovacie účely pre
študentov tu vysoká školy plánuje vybudovať 4 x 12 bytových jednotiek a   pre bývanie pracovníkov vysokej školy (pedagógovia
a nepedagogickí zamestnanci) plánuje vybudovať 1 x 12 bytových jednotiek.
• Internát v lokalite „XIVa“ podľa územného plánu mesta Sládkovičovo s kapacitou 200 štu-

     dentov. Táto lokalita (tzv. veľký trojuholník)
s rozlohou 2,0 ha ohraničená ulicami Fučíkova – Budovateľská – SNP, sa nachádza
v blízkosti železničnej stanice. V tejto lokalite
sa plánuje výstavba štvorpodlažnej budovy
s pôdorysnou plochou 1 340 m2 a parkoviskom s tým, že okolie bude upravené a zeleň
a športoviská vybudované v tejto lokalite
budú sprístupnené aj verejnosti, t.j. obyvateľom nášho mesta.

bytovky

3.    Budovanie stravovacích zariadení
V budove VŠS na Richterovej ulici sa nachádza
kuchyňa s kapacitou 500 jedál za smenu a vybudovanie ďalších stravovacích zariadení podľa
potreby zabezpečia podnikatelia mesta.
4     Budovanie zariadení potrebných na prevádzku vysokej školy
Ide o výstavbu posluchární, telocvične a športovísk. Tieto zariadenia budú v areáli vysokej školy
na Richterovej ulici a našim zámerom je vybudovať ich z finančných prostriedkov EÚ. V súčasnosti   prebieha   projekčná príprava s tým, že
o finančné prostriedky EÚ by sa mali uchádzať
mesto Sládkovičovo spoločne s Vysokou školou
Sládkovičovo.
K tomuto materiálu prikladáme:
• Plán zástavby - Urbanistická štúdia na rozšírenie areálu vysokej školy na Richterovej ulici.
Na výkrese je vyznačená jestvujúca budova
vysokej školy s prístupovými komunikáciami.
V návrhovej časti je vyznačené umiestnenie
5 x 12 bytových jednotiek s prístupovou
komunikáciou, ako aj plocha novovybudovaného parkoviska a plánované plochy športovísk. Z výkresu je zrejmé umiestnenie plánovanej telocvične a posluchární. Navrhovaná
hracia plocha v telocvični bude 40 x 20 m
a počet miest v hľadisku 480.
• Plán zástavby lokality „XIVa“ podľa Územného plánu mesta Sládkovičovo, kde je plánované vybudovanie internátu pre študentov
vysokej školy s kapacitou 200 lôžok. K tomuto materiálu prikladáme pohľady a vizualizáciu plánovanej budovy.
Záver
Žiadame všetkých našich občanov, aby v rámci
verejnej diskusie vyjadrili svoj názor k tejto problematike, prípadne uviedli svoje návrhy na ďalšie
lokality vhodnévna umiestnenie stavieb uvedených v bode 2 tohto materiálu (ubytovanie študentov). Ďalšie informácie týkajúce sa budovaní
zariadení potrebných na prevádzkovanie Vysokej
školy v Sládkovičove vám podajú pracovníci MsÚ
Sládkovičovo a primátor mesta.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta
Svoje pripomienky zasielajte na adresu MsÚ
alebo na e-mail:sladkovicovo@zoznam.sk
Verejná diskusia bude uzavretá
5. marca 2008 na verejnom stretnutí
poslancov MZ, vedenia VŠS a občanov
mesta.

stávajúce budovy VŠS

Richterova ul. - areál VŠS ▲

▼ Fučíkova – Budovateľská ul. – SNP tzv. veľký trojúholník

11. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SLÁDKOVIČOVE 22.1.2008
Mimoriadne rokovanie MZ otvoril a viedol
primátor mesta Ing. Anton Szabó. Mestské zastupiteľstvo sa konalo podľa schváleného programu a poslanci na ňom schválili nasledovné
uznesenia:

• navýšenie naviac prác v sume 373 300,- Sk
bez DPH v investičnej akcii intenzifikácia
ČOV Sládkovičovo pre firmu Zonex s.r.o.,
Okružná č. 25, Levice.
• odmenu pre hlavného kontrolóra mesta

JUDr. Zoltána Ružiča vo výške 1 mesačného
platu.
Rokovanie mimoriadneho zastupiteľstva ukončil
primátor mesta.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

12. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SLÁDKOVIČOVE 6.2.2008
Rokovanie MZ otvoril a viedol primátor mesta
Ing. Anton Szabó. MZ sa konalo podľa schváleného programu.
Interpelácia poslancov:
• Mgr. Halásová – poukázala na málo parkovacích miest na sídlisku J. Dalloša, žiadala
prehodnotiť možnosti budovania ďalšieho
parkoviska, primátor mesta odpovedal, že
mesto preveruje možnosti vvbudovania parkovísk vo všetkých častiach mesta,
• Ing. Karsay upozornil na zlý stav chodníka
na Dánoš ako aj na zlý stav vozovky v tejto
časti mesta, poukázal na neosvetlenú časť
Veľkoúľanskej cesty od označovacej tabule
mesta až po obytnú časť, čo je pre chodcov
životu nebezpečné a žiadal prekontrolovať
stav zberových nádob na odpad u obyvateľov, lebo mnohí ju ani nevlastnia a potom sú
tvorcami čiernych skládok – primátor mesta
odpovedal, že sa pripravuje projekt, ktorý
rieši chodníky v meste komplexne. Stav zberových nádob na odpad ako aj separovanie je
kontrolované, ale stále sú nezodpovední obyvatelia, ktorí zanedbávajú svoju povinnosť,
• p. Frantová mala pripomienku k počtu zberných nádob na odpad v rodinných domoch
– primátor odpovedal, že v zmysle platného
VZN mesta jedna zberná nádoba na odpad
je určená pre 5 osôb,
• Mgr. Halásová požiadala o presun skladu CO
materiálu, ktorý sa nachádza v triede Základnej školy S.Petöfiho s VVJM – primátor mesta uviedol, že zodpovedný pracovník MsÚ
vykoná prehliadku priestorov a sklad bude
presťahovaný.
Kontrola plnenia uznesení nebola vykonaná,
nakoľko hlavný kontrolór mesta ukončil s mestom pracovný pomer a je vypísané výberové

konanie na voľbu hlavného kontrolóra mesta.
Poslanci MZ na 12. zasadnutí prerokovali
a schválili nasledovné uznesenia:
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo,
• odsúhlasilo kandidátov na funkciu prísediacich pre Okresný súd v Galante na obdobie
rokov 2008 – 2012,
• voľbu hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo na 100 %-ný úväzok na deň 26.3.2008,
• odpredaj pozemku a zastavanej plochy vedených na LV č. 1705 k.ú. Sládkovičovo pre
Annu Bôrikovú, Hlavná 963, 925 81 Diakovce
za cenu 3 500 000,- Sk,
• pridelenie bytov na Cukrovarskej ulici v Sládkovičove nasledovne:
• byt č. 248/6 pre Ladislava Farkaša,
bytom Cukrovarská 244, Sládkovičovo,
•    byt č. 248/5, pre Ladislava Kukiho, bytom Fučíkova 266 Sládkovičovo,
• byt č. 249/3 pre Františka Lukoviča
a manž., bytom Fučíkova 340, Sládkovičovo,
• byt č. 340/1 (bývalá pošta) pre Oľgu
Čermákovú, bytom Fučíkova 340, Sládkovičovo,
• byt č. 340/2 (bývalá pošta) pre Máriu
Pavlovičovú, bytom Záhradnícka 828,
Sládkovičovo,
• abecedný zoznam žiadateľov o nájomný byt
na rok 2008 podľa izbovitosti,
• aby správu budovy Mestského kultúrneho
strediska v Sládkovičove, Fučíkova č. 973 zabezpečovali Technické služby Sládkovičovo,
• predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia budovy Spojenej školy v Sládkovičove“, zabezpečenie

projektu po schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok, financovanie projektu vo
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 1 milión Sk,
• Štatút vedenia kroniky mesta Sládkovičovo
a do funkcie kronikára mesta Sládkovičovo
schválil Máriu Szabóovú, ktorá bude viesť
mestskú kroniku v obidvoch jazykových mutáciách,
• naviac práce na Kongresovo-informačnom
centre TK VL Sládkovičovo na prepojenie prívodu NN pre technológiu bazénov vo výške
95 393,- Sk bez DPH a na vyhotovenie štrukúrovanej kabeláže vo výške 257 530,- Sk bez
DPH.
Rôzne:
• Primátor mesta informoval o verejnej diskusii
o dobudovaní nevyhnutných zariadení potrebných na prevádzkovanie Vysokej školy
v Sládkovičove. Vyzval občanov, aby vyjadrili
svoj názor k tejto problematike (materiál je na
stránke mesta: www.sladkovicovo.net),
• poslanec p. Brunner poukázal na prínos
existencie VŠ pre mesto a potvrdil záujem
a ochotu zo strany primátora mesta ako aj
poslancov MZ budovať zariadenia VŠS. Poukázal na dôležitosť nájdenia vhodných priestorov pre budovanie a to takých , ktoré budú
vyhovovať ako mestu, tak aj VŠS. K nájdeniu
kompromisu navrhol spoločné stretnutie MZ
s vedením VŠS.
Diskusia:
• Primátor mesta tlmočil pozvánku mesta
Csorvás z Maďarska na „Zabíjačku“, ktorá sa
uskutoční 1.3.2008.
Rokovanie ukončil primátor mesta, ktorý poďakoval všetkým za účasť.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

VAŠE – NAŠE SMETI
Mesto Sládkovičovo má platné dve VZN týkajúce sa odpadov.
• VZN č. 54 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom sa hovorí o tom,
kto je poplatník, určené obdobie, sadzba poplatku, splatnosť poplatku,
oznamovacia povinnosť a zníženie a odpustenie poplatku.
• VZN č. 50 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V tomto VZN sú vysvetlené napr. základné  pojmy,
účel odpadového hospodárstva, nakladanie s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi. Vo VZN sa tiež hovorí, že každý
držiteľ odpadu je povinný používať typ zberových nádob na komunálny odpad  zodpovedajúce systému zberu, ktorý vymedzuje VZN. Pre
držiteľov odpadu (rodinné domy, malé podnikateľské subjekty), ktorí
užívajú len označené zberové nádoby KUKA 110 l, je minimálny počet
1 ks, odporúčaný počet pre 4 – 5 osôb je 1 ks, pre 6 – 10 osôb sú 2 ks.
Interval odvozu pre intervalový systém zberu sa zabezpečuje 1 x za
2 týždne.
Separovaný zber je zber oddeliteľných zložiek komunálnych odpadov.

Priemernej 5 člennej rodine separujúcej papier, plasty, sklo, kov a biologický odpad stačí 1 ks zberovej  nádoby KUKA 110 l, túto informáciu
máme overenú z interných štatistických údajov.
Mimo (vedľa) zberových nádob KUKA 110 l bude odpad od držiteľov
odpadu odobraný len vtedy, ak bude uložený v špeciálnych plastových
vreciach, ktoré si môže držiteľ odpadu zakúpiť v Technických službách
mesta Sládkovičovo.
Pre držiteľov odpadu (bytové domy, väčšie podnikateľské subjekty, organizácie), ktorí užívajú zberové nádoby 1 100 l kontajnery, je minimálny
počet 1 ks pre 25 bytových jednotiek s intervalom odvozu  najmenej 1 x za
2 týždne (prípadne podľa dohody).
Odporúčame prečítať si celé VZN č. 50 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ako aj VZN č. 54 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré sú k nahliadnutiu na mestskom úrade a aj na internetovej
stránke mesta Sládkovičovo.                                                             
Odbor ŽP a IV

IV. FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA
A I. KLOBÁSKOVÝ FESTIVAL

Dobrovoľný hasičský zbor a Spoločná koalícia v Sládkovičove zorganizovali dňa 26.1.2008
IV. Fašiangovú zabíjačku spojenú s  I. Sládkovičovským klobáskovým festivalom. Tradičným miestom podujatia bolo námestie medzi hasičskou zbrojnicou a kultúrnym domom.
Neuveriteľne krásne počasie, fantastická atmosféra, obrovské množstvo prítomných občanov
a skvelá organizácia jednoznačne predurčili, že
v poradí už štvrtý ročník sa vydaril a prítomní
občania sa skvele zabávali. Pôvodne nenápadnáj akcia sa postupne stáva nosným podujatím
fašiangového obdobia každej zimy.
V skromných podmienkach, postavených
hlavne na obetavosti organizátorov, štedrosti
sponzorov a snahe urobiť niečo pre spoluobčanov, sa nám darí obohatiť život v našom meste.
Tradičná fašiangová zabíjačka sa niesla v znamení vynikajúcich gulášov pána Zvolenského
a jeho firmy, klobásy, jaternice a žobrácka kaša
boli v rukách Jána Németha, Františka Rumana, bratov Paulovcov a dobrú kapustnicu navaril Pavol Doval. Uznanie si zasluhujú i naše fantastické dôchodkyne, ktoré napiekli obrovské
množstvo šišiek.
Sme úprimne radi, že po vlaňajších nedorozumeniach nám vyšiel v ústrety Zväz rybárov
v Sládkovičove a zapožičal nám stánky a kotly,
za čo im patrí vďaka. Veď, ako som už spomenul, nerobíme to pre seba, ale pre obyvateľov
nášho mesta. Keby nebolo sponzorov ako
SEMA HŠ, Alexander Bende, Agáta Zelinková,

Pavol Doval, Štefan Mikuš, František Ruman,
Viliam Kurinec, rod. Paulová, B. Zvolenský
a množstvo obetavých nadšencov z hasičského zboru pod vedením Romana Sablera, nebolo by možné uvedenú akciu uskutočniť s takým
pozitívnym ohlasom.
Poďakovanie patrí i mestu, ktoré nám vyšlo
v ústrety a prostredníctvom technických služieb
pomohlo zabezpečiť niektoré dôležité úlohy.
Ocenenie si zasluhuje i ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá pripravila kultúrny program. Žiaľ, pre ochorenie nemohli vystúpiť žiaci
Spojenej školy Sládkovičovo.
Tohtoročná fašiangová zabíjačka bola obohatená o I. Sládkovičovský klobáský festival
dľa vzoru podobných súťaží v Maďarsku a na
južnom Slovensku. Zatiaľ len tak skromne,
nesmelo, ale s odhodlaním oživiť niečím novým tradičnú zabíjačku pripravili sme súťaž
dvojčlenných družstiev. Celkove sa zúčastnilo
sedem družstiev, z ktorých každé dostalo cca
8 kg mäsa a bravčové črevá. V časovom limite 90 minút museli mäso spracovať - pomlieť,
zamiešať a vyrobiť klobásy, ktoré komisia
v zložení - Ing. Marián Halmeš, Alexander
Bende, Ing. Vodička, Ing. Viliam Kurinec a Igor

Márton hodnotila podľa stanovených kritérií
s nasledovným výsledkom:

1. miesto SEMA HŠ
2. miesto Matica Slovenská
3. miesto Poľovníci
4. miesto Stolnotenisti
5. miesto Csemadok

Uznanie a poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa zúčastnili uvedenej súťaže, zvlášť majiteľovi hotela Tevel Igorovi Mártonovi. Veríme, že
budúci ročník sa nám podarí zorganizovať ešte
kvalitnejšie a úspešnejšie.
Štefan Lauko

III. MESTSKÝ PLES

Už po tretíkrát sa plesalo pod taktovkou mesta. Plesovú sezónu v Sládkovičove už tradične
otvára Mestský ples. V priestoroch Vysokej školy v Sládkovičove sa v piatok 11.  januára 2008
stretli milovníci tanca a dobrej zábavy, aby spoločne strávili príjemný večer.
Pekná výzdoba premenila školskú jedáleň na
plesovú sálu. Do tanca hrala hudobná skupina
Remix melódie najrôznejších žánrov, podávalo
sa dobré jedlo, popíjalo výborné víno, tancovalo
sa i spievalo a bohatá tombola potešila mnohých
peknými darčekmi.
Cieľom organizátorov mestského plesu je vybudovať mu renomé udalosti, na ktorej nesmie
chýbať nikto, koho zaujíma život v meste. Mal by
byť neformálnym stretnutím poslancov, pracovníkov mestského úradu a mestských organizácií,
firiem, podnikateľov, občanov a ich hostí. Veď je
to jedna z mála príležitostí, kde sa môžeme všetci spoločne zabaviť.
Kedysi bola plesová sezóna v meste ďaleko
bohatšia. Plesali rybári, futbalisti, školy, interligisti, zväzáci, podniky, požiarnici, poľovníci... Každý
víkend sa v konopárni organizoval nejaký ples
alebo zábava. Dúfame, že tradícia mestských
plesov vás všetkých znovu priláka do víru plesového tanca.                                                     ES

OZNAMY

MESTO SLÁDKOVIČOVO

Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o.
príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníka na pozície:

PRACOVNÍK ÚDRŽBY

Náplň práce: Výkon prevádzkovej údržby strojov a zariadení (vodné
hospodárstvo), budov a areálu kúpaliska.
Požiadavky na uchádzača: SOU s maturitou, resp. SŠ vzdelanie strojárskeho alebo elektrotechnického zamerania. Vedomosti
a zručnosti v oblasti elektriky, mechaniky, zvárania a brúsenia. Prax
a znalosť vyhlášok sú výhodou.

PRACOVNÍK VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Náplň práce: Výkon všetkých operácií súvisiacich s prevádzkou
vodného hospodárstva, kontrola vody a vypracovanie denných
správ o stave vody.
Požiadavky na uchádzača: SOU s maturitou, resp. SŠ vzdelanie
chemického alebo strojárskeho zamerania. Vedomosti a zručnosti
v oblasti chemických procesov, mechaniky a elektriky. Prax je výhodou.
Pokiaľ vás ponuka zaujala, zašlite nám vašu žiadosť a životopis na
adresu:
Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o.
Fučíkova 340, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 12 01 alebo 0911 458 059
e-mail: chuda@vincovles.com

VÝZVA

Vážení občania, v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve vyzývame obyvateľov, ktorí udržiavajú hrobové miesta svojich zosnulých,
aby sa dostavili na správu cintorína v dome smútku z dôvodu uzatvorenia nájomných zmlúv na hrobové miesta a zároveň zaplatenia nájomného za hrobové miesta za rok 2008. Uzatvoriť nájomnú zmluvu
za hrobové miesto je potrebné aj v tom prípade, ak máte už uhradený
cintorínsky poplatok.
Je potrebné priniesť so sebou občiansky preukaz a doklad o poslednom zaplatení poplatku za hroby.             Ján Kováč, správca cintorína

v zmysle § 18 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove č. 170/MZ zo dňa 6. februára 2008 vyhlasuje voľbu
na obsadenie funkcie

HLAVNÉHO KONTROLÓRA
MESTA SLÁDKOVIČOVO

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právnického alebo ekonomického smeru,
• najmenej 5 rokov odbornej praxe,
• znalosť legislatívy oblasti samosprávy.
Iné kritériá a požiadavky:
• riadiace a organizačné schopnosti,
• práca na PC,
• znalosť aspoň jedného svetového jazyka vítaná.
Prílohy, ktoré je potrebné priložiť k prihláške:
• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný životopis prípadne doplnený o referencie,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
podľa §7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi môžu kandidáti
doručiť do 12.3.2008 poštou na adresu:
Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad, Fučíkova č.329, 925 21 Sládkovičovo alebo podať osobne do podateľne Mestského úradu Sládkovičovo v uzatvorenej obálke s uvedením hesla „Voľba hlavného kontrolóra
mesta Sládkovičovo“.
Neúplné prihlášky nebudú akceptované. Voľba hlavného kontrolóra sa
uskutoční v lehote v súlade s § 18 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 26.3.2008.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

MESTSKÁ ŠTATISTIKA 2007
Narodenie:
V roku 2007 sa narodilo celkom 54 detí,
z toho 22 chlapcov a 32 dievčat, čo je o 2 deti
menej ako v predchádzajúcom roku.
Kým v roku 2006 sa narodilo našim občanom
rovnaký počet chlapcov a dievčat, v r.2007 sa
dievčat narodilo o 4 viac a chlapcov o 6 menej.
Najviac detí sa narodilo v júni a auguste, najmenej sa narodilo v januári. Medzi
najobľúbenejšie mená v roku 2007 patrili:
z dievčenských mien – Natália, Alexandra, Laura. Sofia, Zoja a z chlapčenských mien – Lukáš
a Lukas, Adam, Jakub, Dávid a Sebastián.
Možno málokto vie, že meno Natália je ruského pôvodu, v latinčine (dies natalis) znamená deň narodenia alebo skôr z (Christi natalia)
Vianoce, t.j. vianočná. Meno Laura v latinčine
Laurentia (laurus) znamená vavrín, vavrínový
strom – preneseným významom je víťazstvo.
Meno Alexandra je gréckeho pôvodu Alexandros znamená obranca mužov. Meno Sofia
je ruská podoba mena Žofia – v gréčtine sophia
znamená múdrosť a meno Zoja je ruská podo-

ba mena Zoé Zoa – v gréčtine znamená život.
Meno Lukáš – z latinčiny Lucas – z Lucanus
pochádzajúci z Lukánie, meno Adam je starozákonné meno z hebrejčiny znamená – bádám
– prsť, zem, meno Jakub je starozákonné meno
z hebr. Jakagóbh – znamená držiaci sa za pätu
a tiež druhorodený. Meno Dávid je starozákonné meno – asi z asýr. dádu a hebr. dód alebo
z ugaritského davidu čo znamená náčelník
teda kráľ. Meno Sebastián pochádza z latinčiny Sebastianus, z gréčtiny sebastos znamená
úctyhodný, vznešený.
Sobáše:
V roku 2007 bolo v Sládkovičove uskutočnených 22 sobášov, z toho 16 sobášov občianskou formou a 6 sobášov cirkevnou formou.
V poslednom období klesá počet sobášov približne o 3 sobáše ročne.
V roku 2007 oproti predošlému roku klesol
počet sobášov hlavne cirkevnou formou, celkom o 8 sobášov.
Okrem sobášov, ktoré sa konali v našom
meste bolo, ešte uskutočnených 15 sobášov

našich občanov mimo Sládkovičova.
Na druhej strane stúpa počet rozvodov,
v roku 2007 bolo rozvedených 12 manželstiev
našich občanov.
ÚMRTIA: 	
V roku 2007 zomrelo 50 našich občanov,
z toho 20 mužov a 30 žien. Žiaľ, počet úmrtí
stúpol o 7. Oproti minulým rokom, kedy zomieralo viac mužov, v sledovanom roku zomrelo
viac žien. Najviac občanov zomrelo v mesiacoch apríl, jún a september, najmenej v januári,
v novembri a v decembri.
Stav obyvateľstva mesta k 31.12.2007
v roku 2007 bolo:	 	
prihlásených k pobytu 	
150 občanov
narodených  		 54 detí
odhlásených 		 91 občanov
zomretých 		
50 občanov
celkovo vykazujeme prírastok v meste: 		
 			
63 občanov
Celkový počet obyvateľov k 31.12.2007 je 5721
z toho je 2 740 mužov a 2 981 žien.
			
Edita Kyselová

MÁRIA HALÁSOVÁ - POSLANKYŇA MZ
Jednou z nových
tvárí v mestskom
parlamente je pani
Mgr. Mária Halásová, poslankyňa
za SMK, vydatá
mamička
dvoch
už dospelých detí,
zástupkyňa riaditeľky Základnej školy
S. Petőfiho s VaVJM
v Sládkovičove. Nám všetkým je známa, ako
jedna z najlepších a najobľúbenejších pani
učiteliek, výborná nemčinárka, neúnavná organizátorka vzdelávacích a kultúrnych podujatí
a výborná speváčka.
V úvode sa nám rozhodne nepodarilo vymenovať všetky verejno-prospešné aktivity, ktorými sa Marika Halásová zaoberá. Je jedným
z najčinorodejších občanov nášho mesta a preto sa na úvod natíska otázka:
►Čo vás, ženu, ktorá má tak veľa práce,
viedlo k tomu, aby ste si pribrali ešte
ďalšiu neľahkú úlohu – prácu poslankyne MZ v Sládkovičove?
Ak mám byť úprimná, nechcela som ísť do toho.
Oslovila ma SMK, ktorej nie som ani členkou,
a trvalo mi to dlho, kým som súhlasila s kandidatúrou. Necítila som sa natoľko, aby som
vykonávala prácu v mestskom zastupiteľstve,
neverila som si. Veľmi príjemne ma prekvapil
výsledok volieb, keď toľko ľudí prejavilo dôveru mojej osobe. Ďakujem im za to. Klamala by
som, ak by som tvrdila, že táto zmena sa neodrazila v mojom živote na zvýšenom strese, na
nedostatku voľného času pre seba a moju rodinu. No vďaka tejto práce som sa dostala bližšie
k problémom mesta a poznám odpovede, ako
ich riešiť.
►Vaše učiteľské povolanie a bohaté

skúsenosti v tejto oblasti vás predurčili
k práci podpredsedníčky komisie rozvoja vzdelávania mládeže pri MZ v Sládkovičove. Ako hodnotíte situáciu sládkovičovského školstva od materských škôl,
cez základné školy až po strednú školu
a vysokú školu?
Mesto Sládkovičovo môže byť hrdé, že má
vytvorený taký široký priestor na vzdelávanie.
Podľa môjho názoru všetky školy a školské
zariadenia majú úroveň slovenského priemeru.
Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti všetky
školy vyvíjajú mimoškolské aktivity, zúčastňujú
sa predmetových olympiád, literárnych a športových súťaží, kde dosahujú dobré výsledky. Žijeme na území národnostne zmiešanom a   preto každý podľa najdôkladnejšieho
zváženia si môže zvoliť formu vzdelávania na
tej ktorej škole. Chybu vidím v komunkácii školy a rodiny. Nedostatočná informovanosť vedie
k nedorozumeniam. Veľa rodičov vidí riešenie
v preradení svojho dieťaťa do inej školy. Tomu
by sme mali predchádzať.
►Hlavným problémom mesta sú samozrejme základné a materské školy, ktorých
je zriaďovateľom. Čo je z vášho pohľadu
hlavná úloha MZ v tomto volebnom
období v oblasti školstva?
MZ  by  malo zabezpečiť kvalitné vzdelávanie,
výučbu a výchovu v školách a školských zariadeniach, koordinovať spoluprácu škôl na území
mesta, zabezpečiť modernizáciu škôl, podporiť
rekonštrukciu a prestavbu zastaralých budov
ZŠ a MŠ.
►Ktorý takpovediac „neškolský“ problém
nášho mesta si podľa vášho názoru
zaslúži mimoriadnu pozornosť?
Všetky problémy sú závažné a ich riešenie
nevyhnutné. Mňa trápi najviac zlý stav komunikácií a chodníkov, znečisťovanie mesta, neu-

stále sa zvyšujúci vandalizmus a kriminalita,
katastrofický stav sociálnych bytov na Cukrovarskej ulici a nedostatok oddychových zón,
športovísk a parkovísk.
►Aká je vaša spolupráca s voličmi,
s ostatnými poslancami, pracovníkmi
mestského úradu a primátorom mesta?
Myslím si, že vyhovujúca. Voliči – priatelia, známi, bývalí žiaci, rodičia – sa obracajú na mňa
s problémami, ktoré ich trápia. Som rada, že so
mnou komunikujú, nech je to na ulici, v obchode
a či na nejakom podujatí. S väčšinou poslancov
si rozumiem, tolerujeme sa navzájom,ale svoje názory prezentujem otvorene, nesnažím
sa skrývať za názory iných. S pracovníkmi
MsÚ spolupracujem v rámci komisií a ZPOZ.
S pánom primátorom mám dobré vzťahy, je
ochotný vždy pomôcť, ak to potrebujem, ale
aj on využíva moju odbornosť v pracovných
záležitostiach.
►Už rok pracujete v mestskom zastupiteľstve a to je dostatočná doba na malé
bilancovanie. Naplnili sa vaše predstavy
o tejto práci?
Nie. Mám často taký pocit, že za ten rok sme
ešte nestihli nič urobiť, lebo nie všetko sa dá
zviditeľniť. Veľa vecí zostáva nedoriešených.
Dôvodom je, žiaľ, vždy a všade nedostatok
financií.
►Na záver pokladáme vždy tú istú otázku
– Ako si predstavujete „svetlú budúcnosť“ nášho mestečka.
Nie som veľká optimistka, ale verím, že sa
nám podarí pokračovať vo zveľaďovaní mesta
a vytvoriť také zázemie pre obyvateľov, kde sa
budú cítiť príjemne, spokojne a bezpečne.
Ďakujem vám za rozhovor a prajem veľa síl
a  vytrvalosti v poslaneckej práci.

naše školy

DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE ŽIAKOV A RODIČOV
rodičia

žiaci

prihlášky na SŠ, na ktorej sa konajú talentové skúšky (stredné školy sú povinné do
15.1.2008 zverejniť na internete kritériá)

15.2.2008 –  najneskorší termín podania
prihlášky riaditeľovi príslušnej základnej školy,
riaditeľstvo školy musí poslať prihlášku

Dostaviť sa v termíne od 20.3.2008 do
10.4.2008 (presný dátum určí SŠ v pozvánke
na pohovory) na prijímacie pohovory.

prihlášky na SŠ, na ktorej sa nekonajú
talentové skúšky (stredné školy sú povinné
do 20.3.08 zverejniť na internete kritériá)
31.5.2008 – najneskorší termín rozhodnutia
SŠ o uskutočnení 2. kola prijímacích pohovorov

1.3.2008 – najneskorší termín podania
prihlášky riaditeľovi príslušnej základnej školy,
riaditeľstvo školy musí poslať prihlášku na SŠ
do 6.4.2008

Dostaviť sa na prijímacie pohovory v termínoch:
5.5.2008  (pondelok) – prvá stredná škola,
7.5.2008 (streda) – druhá stredná škola.

Prihlášky na 8 – ročné gymnáziá

1.4.2008 – najneskorší termín podania
prihlášky riaditeľovi príslušnej základnej školy,
riaditeľstvo školy musí poslať prihlášku na SŠ
do 6.4.2008

Dostaviť sa na prijímacie pohovory 3.6.2008
(utorok).

Druhé kolo prijímacích pohovorov

Ak žiak nebol prijatý v prvom kole ani na jednu Dostaviť sa na prijímacie pohovory 10.6.2008
strednú školu, prísť do ZŠ a požiadať o vyda- (utorok).
nie ďalšej prihlášky a urýchlene ju zaslať na
SŠ, na ktorej sa uskutoční 2. kolo.
Mgr. Annamária Mészárosová, zástupca riaditeľa SŠ Sládkovičovo

MOMENTKY ZO ŽIVOTA ZŠ S. PETŐFIHO S VJM
Už len ozdoby v triedach nám pripomínajú Vianoce, ale v spomienkach našich žiakov sa ešte stále vynárajú živé spomienky na vianočné
trhy a po nich nasledujúci vianočný program. Za svoju prácu boli odmenení nielen obrovským potleskom, ale i pochvalou. Nadšenie, s ktorým
sa pripravovali na program, budú potrebovať i  naďalej, pretože ich čaká
veľká výzva: zapojiť sa do „putovného bábkového sveta“, dostali sa medzi tých najlepších, vyvolených.
Žiakov našej školy, teda bábkový súbor Diócska, pozvalo združenie
Galantský región na hosťovanie na jednotlivých školách a materských
školách nášho okresu. Je to veľká česť pre našu školu, pretože prácu
bábkového súboru neocenia iba rodičia našich detí, ale spozná ju i širšie
okolie. Prvé predstavenie sa konalo 25. januára na základných a materských školách vo Veľkej Mači, Veľkých Úľanoch a v Jelke. Potom nasledujú: Dolné a Horné Saliby, Vozokany, Mostová, Galanta, Kajal, Čierna

Voda, Kráľov Brod a Trstice.
Nielen naši bábkari sú úspešní, ale i naši speváci zo Sztárparádé,
ktorí dostali príležitosť na vystúpenie nielen v Sládkovičove, ale i v obciach nášho okresu a dostali sa i do Maďarska.
Musíme si uvedomiť, že naši žiaci tieto činnosti vykonávajú vo svojom
voľnom čase a o tom, že to robia naozaj nadšene a úspešne, svedčí i
výsledok okresnej olympiády v nemeckom jazyku, na ktorej aj v tomto
roku získal Richárd Sipos prvé miesto. Pri príprave mu bola nápomocná
pani učiteľka Mária Halásová.
Pedagogický zbor veľmi potešilo, že sa 20 žiakov zapojilo do súťaže
Matematický klokan a do Matematickej korešpondenčnej súťaže, pripravujeme sa i na jednotlivé jarné predmetové súťaže, na ktorých budeme,
dúfajme, opäť úspešní.
Mgr. Zuzana Kovácsová, riaditeľka

PREDVIANOČNÉ AKTIVITY SPOJENEJ ŠKOLY
Vianoce, najkrajšie sviatky, ktorým snáď
všetci s radosťou pripravujeme „pôdu“, svoje
domovy a srdcia. V predvianočných dňoch nás
viac ako inokedy zohrievajú tie isté človečenské túžby a nádeje ako našich starých rodičov
či prarodičov. Vianočné zvyky si uchovávame
ako drahokamy a i keď nás na stoloch obklopuje blahobyt a pod stromčekmi množstvo darčekov – to, čo prežívame v našich srdciach, je
vždy nemenné, jednoduché a pritom tak vzácne. Každý z nás túži počas týchto dní po láske,
pohode, pokoji a obyčajnom ľudskom šťastí.
Podobné pocity prežívajú aj starí a opustení ľudia, ktorí nemajú príbuzných, alebo na
ktorých ich najbližší akosi pozabudli. Preto už
niekoľko rokov spríjemňujeme predvianočné
dni obyvateľom Domova sociálnych služieb
v Košútoch.
Pani učiteľka Mgr. Júlia Mináriková ich spolu so žiakmi našej školy navštívila 19.12.2007.
Starčekovia a starenky netrpezlivo sedeli
v spoločenskej miestnosti a ich oči boli plné
očakávania. Koledy a vianočné piesne im
vohnali do očí slzy a mnohí z nich si zaspievali
spolu s   dievčatami. Na záver im deti rozdali
vianočné pozdravy a vkusné balíčky s vianočným pečivom a salónkami. Pri odchode si deti
aj obyvatelia domova sľúbili, že o rok sa opäť
stretnú a prežijú spolu pár krásnych chvíľ.
Záverom by sme chceli poďakovať pánovi
Skladányimu, ktorý zasponzoroval salónky
a suroviny na občerstvenie, pánovi Brunnerovi, ktorý zasponzoroval dopravu, pani učiteľke

Minárikovej, ktorá pripravila program a napiekla
chutné pečivo a pani učiteľke Krčmárovej, ktorá
so žiakmi na hodinách výtvarnej výchovy zhotovila vianočné pozdravy.
Dňa 20.12.2007 sme v priestoroch pred
Inovatechom usporiadali druhý ročník „Vianočných trhov“. Na túto akciu sme sa chystali od
septembra. Pani učiteľky na hodinách výtvarnej
výchovy, pracovného vyučovania, technickej
výchovy a na krúžkoch zhotovovali z rôznych
materiálov výrobky určené na predaj. V šiestich
stánkoch sa predávali vianočné ozdoby z cestovín, papiera a cesta, vianočné pohľadnice
a   pozdravy, menovky k darčekom, vianočné
ikebany, vianočné zápichy ku kvetom a papierové obrazy na stenu, drobné svietničky s čajo-

vými sviečkami, dekoračné vianočné ozdoby,
anjeliky na stromčeky, rozprávkové chalúpky
z keksíkov, papierové dekoračné srdiečka, vianoční arašídoví panáčikovia, škoricové vianočné ozdoby, maľované a vyšívané obrazy s vianočnou tematikou, obrazy maľované na skle,
ozdobné medovníky a množstvo ďalších pekných ozdôb. Nezabudli sme ani na občerstvenie. Predávali sa cesnakové bochníčky, mastný
chlieb s cibuľou, oškvarkové pagáče s čajom,
mini pizze, medovníčky s čajom, medovina,
varené víno, rôzne druhy zákuskov, pečená
klobása, cigánska pečienka a kapustnica.
Trhy uvádzala slečna Erika Hrdlicová, vianočné koledy nacvičila pani Pellerová a o zábavu
sa postaral aj pán primátor so svojim slávnym
karaoke. Veľmi milo nás prekvapil veľký záujem
o trhy, ako aj účasť predstaviteľov nášho mesta.
Výťažok z trhov použijeme na nákup učebných
pomôcok a na finančnú podporu rôznych aktivít
so žiakmi našej školy.
Záverom by sme chceli poďakovať sponzorom, bez ktorých by sme trhy tak úspešne
nezvládli. Sú to majitelia hotela Tevel – bratia
Mártonovci, manželia Kurincovci, mestský
úrad, Inovatech, technické služby, Mlyn Sládkovičovo – pani Maceková, pani Krátka, pani
Kunová, pani Kivarottová, rodina Dovalovská,
pani Šípošová, pani Kondéová, pani Kakvicová, pani Kováčiková, pani Petrovičová, pani
Müllerová, pani Danielová, pani Rózsová, pani
Víghová a mnohí ďalší.
Mgr. Annamária Mészárosová, zástupca

NEMENNÁ KRV – O RAT SO NAPARUĎOL
Napísať knihu je snom mnohých činorodých
ľudí, ktorí majú potrebu tlmočiť svoje myšlienky, spomienky a názory širokej verejnosti.
Dnes, keď celým knižným obchodom, bohužiaľ,
vládne komercia, je tento sen takmer nesplniteľný. Vydavateľov samozrejme v prvom rade
zaujímajú peniaze, lebo vydávanie kníh je ich
biznis a rozhodne nemôžu podporovať všetky
zaujímavé projekty. Jedným z riešení sú granty,
ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry SR a ktoré
už podporili mnoho zaujímavých titulov.
Náš spoluobčan Ladislav Tavali už píše

mnoho rokov a dlho intenzívne hľadal možnosti
na financovanie vydania niektorého zo svojich
diel. Autobiograficky v nich opisuje život Rómov
v našom meste, ich malé radosti i starosti, ich
problémy v rodine, v škole...
Komisiu Ministerstva kultúry SR, ktorá udeľovala granty pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, jeho literárna tvorba zaujala a v roku
2007 s podporou renomovaného rómskeho
literárneho autora Dr. Dezidera Bangu finančne
podporila vydanie knihy Ladislava Tavaliho,
napísanej v rómskom a slovenskom jazyku

O rat so naparuďol – Nemenná krv.
30. januára 2008 sa v podnikateľskom inkubátore konal slávnostný krst tejto knihy. Úspešnému autorovi prišli blahoželať jeho priatelia,
príbuzní, zástupcovia nášho mesta, ale aj vzácni hostia ako zástupca Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske otázky PhDr. Viliam
Zeman. Čestnú úlohu „krstnej mamy“ spoločne
prijali Mgr. Alica Dömötörová, ktorá bola jazykovou korektorkou a poradkyňou a Ing. Milena
Poláková, ktorá autorovi ochotne pomáhala
s organizačnými problémami s vydaním knihy.
Krstu knihy nechýbalo nič, čo si takáto slávnostná príležitosť zaslúži – kultúrny program,
príjemná atmosféra, chutné občerstvenie,
kvety, blahoželania, radosť z úspešnej práce.
Ukážky z knihy prečítali Mgr. Alica Dömötörová
v slovenskom jazyku a Róbert Botló v rómskom
jazyku. O dobrú náladu všetkých prítomných
sa postarala rómska kapela Ľudovíta Kovácsa
– Nentu.
Na záver chceme aj menom redakcie mestského časopisu pánovi Ladislavovi Tavalimu
srdečne zablahoželať a popriať ešte veľa literárnych úspechov.
Autor knihy touto cestou ďakuje všetkým,
ktorí ho v jeho literárnej práci podporovali a tiež
tým, ktorí ochotne pomohli pri organizovaní krstu, pripravili na túto príležitosť kultúrny program
a občerstvenie – členkám klubu dôchodcov,
pedagógom a deťom zo Spojenej školy v Sládkovičove, pracovníčkam MsKS, Inovatech-u
a hudobníkom.                                              ES

HISTORICKÝ ARCHÍV MESTA
V minulom roku MsKS organizovalo v spolupráci s Mgr. Hildou Pokreis medzinárodnú
konferenciu k výročiu Karola Kuffnera a sládkovičovského cukrovaru. Súčasťou konferencie
bola aj výstava historických fotografií a dokumentov súvisiacich s touto tematikou. Mnoho
zaujímavých dokumentov prezentovali v rámci
svojich prednášok i účastníci konferencie.
Po výstave, ktorú sme pripravili v úzkej
spolupráci s pánom Jozefom Reisingerom a
výstave fotografií z Pitvaroša (pri príležitosti
60. výročia presídlenia), sa nám opäť dostalo
do rúk mnoho zaujímavých materiálov. Už pred
rokmi sme ich začali archivovať v digitálnej forme, ale tentoraz narazili sme na problém. Dnes
má každá vec svoju cenu. Pracovníčky MsKS
zbierali a spracovávali tieto materiály v rámci
svojej pracovnej náplne, ale mnohí prednášajúci na konferencii o Karolovi Kuffnerovi prezentované materiály získali súkromne a často
s nemalými finančnými nákladmi a tak celkom
logicky nesúhlasili s tým, že nám ich jednoducho „posunú“ zadarmo.
V rámci súkromných výskumov, súvisiacich
s mapovaním cukrovarskej úzkorozchodnej
železničky Ponvagli, sme v rôznych archívoch
a privátných zbierkach narazili na ozajstné historické klenoty – mapy, fotografie, dokumenty,
projekty, súpisy majetku majiteľov cukrovaru...
Domnievame sa, že mesto by tieto artefakty
malo zozbierať aspoň v digitálnej forme, lebo

roztrúsené po mnohých inštitúciách a zberateľoch nedávajú ucelený pohľad na históriu
nášho mesta.
Dávame (širokej verejnosti i kompetentným pracovníkom mesta) na zváženie návrh
– vytvoriť historický archív mesta, ktorý by bol
nielen zbierkou všetkých materiálov súvisiacich
s mestom a osobnosťami, ktoré sa tu narodili, žili a pracovali, ale i zdrojom informácií pre
štúdium, prípadne na vydanie publikácie o
histórii Diószegu – Sládkovičova. Vytvorenie

archívu by si samozrejme vyžiadalo nemalé
pracovné úsilie a potrebné by boli i finančné
prostriedky na náklady spojené so získavaním
a spracovaním materiálov.
Ak tento krok neurobíme my, naše deti ho už
neurobia. Presvedčili sme sa o tom, keď sme
v osobe pána Reisingera stratili nadšeného
organizátora.
Máme možno poslednú šancu zmapovať
svoju vlastnú históriu a nemali by sme ju premárniť.                                                                 ES

BARBARA HAŠČÁKOVÁ UŽ ONEDLHO V SLÁDKOVIČOVE
Trojnásobná slávica (zlato – r. 1998, striebro – r. 1999, bronz – r.  2000),
nepolitická osobnosť roka 1998, členka skupiny Maduar, neskôr veľmi
úspešného speváckeho dua Mc. Erik a Barbara – Barbara Haščáková.
Pred pár rokmi sme jej hity mohli počuť takmer vo všetkých rádiách
na Slovensku a v Čechách. Boli na prvých miestach. Nebolo takého
človeka, ktorý by Barbaru nepoznal. So svojim výrazným, zvonivým
a čistým hlasom sa zapísala do pamäte mnohým ľuďom. Dokonca v tom
čase ju označovali ako nástupkyňu Mariky Gombitovej. Neskôr, na konci
roka 1999, sa rozhodla z osobných dôvodov opustiť vody slovenského
soubiznisu a odišla do USA (Florida), kde pôsobí v speváckej kariére
dodnes. Sem-tam si odbehne domov,aby navštívila rodinu, známych.
Keďže sme dlhoroční známi, vždy sa s ňou rád stretnem. A tak tomu
bolo aj naposledy v decembri minulého roka v Piešťanoch, kde Barbara
mala jeden zo svojich koncertov. Aj sme si spolu zaspievali, čo bola pre
mňa veľmi milá a príjemná skúsenosť. Práve tam padla myšlienka, že by
prišla aj Sládkovičovčanom pripomenúť známe a nezabudnuteľné hity
ako napr. Anjel, Keď príde láska, Sen a mnoho ďalších úspešných piesní. Samozrejme, má aj veľa nových, pre dnešnú dobu hudobne veľmi
zaujímavých žánrov, ktoré skomponovala, nahrala a vydala v USA.
Keď som jej navrhol aby prišla, veľmi sa potešila. Opísal som jej náš
nový kultúrny dom vybavený modernou sálou a technikou a už viac som

nemusel hovoriť nič. Bola veľmi nadšená a už teraz sa teší na svoje
vystúpenie v Sládkovičove.
Barbara vydala nový album „Me and me music“, ktorý obsahuje aj
DVD s jej všetkými doteraz úspešnými hitmi. Veľmi vás pozdravuje a teší
sa na stretnutie s vami!                                         Ing. Radovan Kadlečík

VIANOČNÝ KONCERT
Hoci sme už aj zabudli na celý predvianočný
zhon i na pohodu sviatočných dní a netrpezlivo
čakáme príchod jari, chcela by som sa pár vetami vrátiť k jednému, veľmi vydarenému, vianočnému kultúrnemu programu. Po rozpačitých
skúsenostiach z rokov minulých, keď si „každý
sám“ pripravil vianočný program, sme tentoraz
spojili svoje sily a usporiadali spoločný vianočný koncert, na ktorom sa zišli všetci, ktorí chceli
privítať príchod najkrajších sviatkov roku.
V programe vystúpili žiaci i pedagógovia

základnej umeleckej školy, našicu základných
škôl, spevácke zbory z katolíckeho i evanjelického kostola, naše populárne speváčky i členovia divadelného súboru Hahota.
Spievalo sa po slovensky, maďarsky, anglicky, ale i po latinsky. V programe zazneli ľudové
koledy, zborové skladby, aj populárne pesničky s vianočnou tematikou. Babičky z klubu
dôchodcov napiekli chutné cukrovinky, podával
sa aj výborný vianočný punč a všade vládla
krásna vianočná atmosféra.

Dôležité bolo, že tento program pripravili
všetci spoločne. Na javisku i v hľadisku boli
spoločne „matičiari“ i „csemadokári“, katolíci
i evanjelici, deti, rodičia i naše babičky a deduškovia. Tento program bol prísľubom ďalších
spoločných kultúrnych či spoločenských podujatí.
Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí
tento krásny vianočný koncert pripravili.      ES

zo života cirkví

SPOJILA NÁS MODLITBA
Niet nad spoločné stretnutie cirkví iných vyznaní. Tak sme sa tešili
a vyznávali i tentokrát 23.1.2008 v rímsko-katolíckom chráme Božom. Je
tomu už osem rokov, čo sa v Sládkovičove v týždni modlitieb za jednotu
kresťanov stretávame a spoločne modlíme k Pánu Bohu. Je jedno, či je
niekto kresťan evanjelický alebo katolícky – dôležitý je Boh a  Jeho láska,
v ktorej sa spoločne posilňujeme. On nás spája, On v nás prebúdza túžbu po jednote, po modlitbe a Jeho Božom Slove. Témou i tohoročného
ekumenického stretnutia bola modlitba. Z úst kazateľov Slova Božieho

sme počuli svedectvá o tom, že modliť sa k Bohu nie je nikdy márne, lebo
On počuje naše volania. Posilnenie sme načerpali aj zo záverečného
ekumenického sľubu, ktorý za nás všetkých Bohu predniesli – sestra
evanjelická farárka Andrea Lukačovská i brat katolícky farár Ladislav
Šalka. Boh nech si i naďalej obľubuje naše spoločné Bohoslužby, no
predovšetkým naše úprimne veriace srdcia. Nech svet pozná a uverí,
že Boh je láska.
			
autor je člen evanjelického a. v. cir. zboru

TENISOVÝ TURNAJ

Dňa 29. decembra 2007 sa uskutočnil jubilejný 30. ročník novoročného stolnotenisového
turnaja za účasti 60-tich hráčov z Trnavského,
Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Turnaj mal
vysokú športovú úroveň, pretože sa ho zúčastnili aj ligoví hráči.
Víťazi jednotlivých kategórií:
dvojhra mužov:
1.  Šicko Marian, Trenčianská Teplá
2.  Šomogyi Adrián, Sládkovičovo
3.  Páleník Ivan, Dubnica
štvorhry mužov:
1.  Horváth L. + Šomogyi  A.,
     Sládkovičovo
2.  Barinka K. + Škuril M., Sládkovičovo
    + Trnovec
3.  Oppenberger + Šicko, Nové Mesto n/V
    + Trenčianská Teplá
cena útechy:  
1.  Škuril M., Trnovec
2.  Bíró L., Veľká Mača
3.  Oppenberger, Nové Mesto

TABUĽKY PO I. ČASTI

V turnaji amatérov, ktorý sa uskutočnil
po hlavnej súťaži, zvíťazil Jaroslav Jasovský.
Záverom vyslovujem poďakovanie všetkým
našim sponzorom, ktorí nám poskytli vecné
ceny do jednotlivých súťaží. Poďakovanie patrí
i  organizátorom 30. ročníka turnaja, ktorý bol
na vysokej úrovni.
                 Emil Dovalovszkí, predseda odd.

Tabuľka po 1. časti I. liga
por.

družstvo

stret.

V:R:P

zápasy

body

1.

ŠK UFK Nitra „B“

12

12 : 0 : 0

140 : 28

36

2.

Domino Nitra „A“

12

9:1:2

96 : 72

31

3.

STK Nové Zámky „A“

12

8:0:4

96 : 72

28

4.

Gastro GAT „A“

12

6:3:3

91 : 77

27

por.

5.

ŠK UFK Nitra „C“

12

5:4:3

83 : 85

26

1.

Tabuľka po 1. časti súťaže MO
družstvo

stret.

V:R:P

zápasy

body

V. Mača „B“

7

7:0:0

94 : 25

21

Šoporňa

7

6:0:1

90 : 29

19

6.

STK PC Tr. Teplá „A“

12

4:2:6

66 : 102

22

2.

7.

PK Komárno Šahy „A“

12

3:3:6

81 : 87

21

3.

Gastro GAT „D“

7

4:0:3

59 : 60

15

8.

Sládkovičovo „A“

12

4:1:7

76 : 92

21

4.

Sládkovičovo „C“

7

4:0:3

57 : 62

15

9.

Ivanka pri Dunaji „A“

12

4:1:7

73 : 95

21

5.

Sereď

7

3:0:4

60 : 59

13

10.

STK Senec „A“

12

3:2:7

75 : 93

20

6.

V. Úľany „B“

7

2:0:5

42 : 77

11

11.

TJ Trnovec „A“

12

3:1:8

73 : 95

19

7.

Trstice „B“

7

1:0:6

42 : 77

9

16

8.

Pata

7

1:0:6

32 : 87

9

12.

OSTK Továrníky „A“

12

1:2:9

58 : 110

naši seniori

ČLENOVIA KLUBU DÔCHODCOV NEZAHÁĽALI ANI V ZÁVERE ROKU 2007

V dňoch 24.- 25.9.2007 sme roznášali mestské noviny. Snažili sme sa
noviny doručiť do každej domácnosti, aby naši občania boli informovaní
o živote v našom meste. 6.10. sme pomohli vedeniu „Csemadoku“ pri
príprave občerstvenia akciu „Festival oblastných súborov v okrese“.
12.10.2007 sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie s názvom
„Tradície cukrovarníctva v Sládkovičove“ na počesť 140. výročia
založenia cukrovaru a 160. výročia narodenia Karola Kuffnera, zakladateľa cukrovaru.
Aby sme sa v prípade úmrtia dôstojne rozlúčili s našimi členmi, zakúpili sme čiernu zástavu a pri úmrtí bude vyložená pri vchode do KD.
Boli sme prítomní na pripomienkových oslavách 60. výročia vysídlenia
našich občanov do Maďarska, Nemecka a Čiech v roku 1947.
Zúčastnili sme sa akcie usporiadanej politickou stranou Smer v rámci
„Mesiaca úcty k starším“.
Na Katarínu sme pre členov usporiadali posedenie v klube.

Členky klubu upiekli  rôzne suché vianočné cukrovinky pre MsÚ na ich
predvianočné podujatia.
Na Silvestra sme pripravili slávnostné posedenie a dôstojne sme sa
rozlúčili so starým rokom a privítali nový rok.
Okrem konkrétne uvedených akcií sme sa zúčastnili na rôznych kultúrnych podujatiach, výročiach a oslavách, usporiadaných MsÚ Sládkovičovo. V mene všetkých členov KD ďakujeme pracovníkom MsÚ v Sládkovičove  za finančnú a morálnu pomoc.
Chceme sa poďakovať aj našim sponzorom, ktorí nezabúdajú na nás
seniorov a pravidelne nás podporujú buď materiálne alebo finančne.
Menovite sú to: bratia Jalecovci, p. Ladislav Szkladáni, p. Alexander
Bende, p. Ján Kováč, p. Agáta Zelinková, p. Edita Belcáková, p. Mária
Lanczová, p. Agáta Nagyová, majitelia predajne Bigu.
                            
vedúca Klubu dôchodcov

NÁVŠTEVA V DOMOVE DÔCHODCOV
V týchto dňoch, keď sa v duchu už pripravujeme na blížiace sa veľkonočné sviatky, je ťažké priblížiť si atmosféru Vianoc. Avšak nezabúdame
na krásne dni a hodiny, ktoré sme strávili v rodinnom kruhu alebo v  kruhu našich blízkych.
Takýmto krásnym dňom bol pre nás 19. december 2007, kedy sme
navštívili našich bývalých spoluobčanov v galantskom a košútskom
domove dôchodcov. Vyzdobené chodby a priestory domovov už pripomínali blížiaci sa krásny sviatok.
V spoločenskej miestnosti Domova dôchodcov Pátria nás čakali
všetci tí naši známi, ktorým chôdza nerobí problém. Ostatných sme navštívili vo svojich izbách. Žiaľ, boli aj takí, s ktorými sme sa už nemohli
stretnúť. Naši bývalí občania, bolo ich sedemnásť, sa i tento rok veľmi tešili návšteve nášho primátora, pána Antona Szabóa. Porozprávali

sa o časoch minulých a živo sa zaujímali i o všetko nové.
Porozprávali nám o svojich starostiach i radostiach. Poďakovali sa za
to, že mesto si na nich spomenulo i v roku 2007.
Traja obyvatelia košútskeho domova dôchodcov nás prijali taktiež
s veľkou radosťou. Gabika nám porozprávala o láske a starostlivosti,
ktorá ich obklopuje. Naša návšteva bola iba krátka, pretože sa všetci
netrpezlivo pripravovali na spoločný vianočný program. Presvedčili sme
sa, že vedenie obidvoch domovov sa snaží urobiť všetko preto, aby
ich obyvatelia mohli stráviť jeseň svojho života v pohode a spokojne.
V nádeji, že sa nabudúce znova stretneme, sme popriali všetkým našim
bývalým spoluobčanom veľa zdravia a šťastia do nového roku.
Mária Pišiová

SPOMÍNAME
Touto cestou by sme sa
chceli poďakovať všetkým,
ktorí dňa 21.1.2008 odprevadili na poslednej ceste
Annu Juhászovú
rod. Nagyovú.
Eva s rodinou.
Dňa 5.1.2008 uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec
a starý otec
Vladimír Kadlečík.
Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku.
smútiaca manželka s deťmi a vnukom Lukáškom
So smútkom v srdciach
a s láskou spomíname
na našu drahú mamičku
Máriu Sántaiovú,
ktorá nás pred rokom
navždy opustila. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú
spomienku.
smútiaca rodina
S bolesťou v srdci spomíname na našu mamičku,
babičku a prababičku
Máriu Hollósyovú
rod. Magyaricsovú,
ktorá nás navždy opustila 20.2.2007. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú
spomienku pri príležitosti
1. výročia jej úmrtia.
dcéra, zať a vnúčatá
a rodinami
S úctou, láskou a vďakou
si spomíname na 1. výročie úmrtia našej mamičky,
babičky a prababičky
Gizely Víghovej,
rod. Kovácsovej, ktorá dňa
21.2.2007 navždy odišla
z kruhu milovanej rodiny.
syn Karol, dcéry Rozália
a Edita s rodinami.

Dňa 27.2.2008 uplynie
rok, čo nás navždy opustila naša drahá príbuzná
Mária Rohárová.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
smútiaca rodina
S úctou a láskou spomíname na
Ondreja Kakvica,
ktorý nás opustil pred
tromi rokmi.
manželka a dcéra
s rodinou
S hlbokým zármutkom
v srdci spomíname na
milovaných rodičov, starých
rodičov a prarodičov
Viliama Kapuczu,
ktorý nás opustil 8.12.1969
a Etelu Kapuczovú
rod. Szabóovú
ktorá nás navždy opustila
dňa 11.2.2003. V našich
srdciach ostanú stále
s nami. Česť ich pamiatke.
smútiaca rodina.
S hlbokým zármutkom
v srdci spomíname na
10. výročie úmrtia
Zoltána Katonu,
ktorý nás 8.1.1998 navždy
opustil. S úctou spomínajú
manželka, syn a najbližšia
rodina.
S hlbokým zármutkom
v srdci spomíname na
10. výročie úmrtia
Leopolda Frantu,
ktorý nás 17.2.1998 navždy
opustil.
S láskou spomínajú
manželka a deti
s rodinami.
S hlbokým zármutkom
v srdci spomíname
na 10. výročie úmrtia
Juraja Nagya,
spomienku na neho si
navždy zachováme
v srdciach.
smútiaca rodina

