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ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE

Primátor mesta informuje 				
		
o aktuálnych projektoch					
Dobudovanie splaškovej kanalizácie bolo
zahájené
Na stránkach týchto novín sme vás už
informovali o tom, že mesto Sládkovičovo
získalo nenávratné finančné prostriedky
z Európskej únie vo výške 15 780 000 € na
dobudovanie splaškovej kanalizácie a na
výstavbu novej čistiarne odpadových vôd
(ČOV).
V septembri tohto roku bola zahájená
výstavba dobudovania splaškovej kanalizácie.
V mesiaci október sa začína aj s výstavbou
novej čistiarne odpadových vôd na Košútskej
ceste. Zahájeniu prác predchádzala zdĺhavá
administratíva, náročné verejné obstarávanie na dodávateľa stavby víťazom, ktorej po
elektronickej aukcii sa stala spoločnosť ZIPP,
s. r. o., Bratislava.
V súčasnosti sa buduje splašková kanalizácia na Devátovej a Mierovej ulici a na
Dánoši.
V zmysle plánovaného harmonogramu by
práce mali pokračovať na Richterovej, Železničnej a Záhradníckej ulici a taktiež dodávateľ stavby by mal ešte v tomto roku zahájiť
práce na druhej strane Fučíkovej ulici. Písať
o tom, že čo by mal robiť, je namieste. Budovať kanalizáciu v tomto roku na Dánoši sme
vôbec neplánovali, napriek tomu sa dodávateľ stavby rozhodol zahájiť práce aj v tejto
časti mesta. Zahájeniu prác (okrem Dánoša)
predchádzalo informačné stretnutie občanov dotknutých ulíc. V zasadačke Technologického inkubátora Inovatech sme podávali
podrobné informácie o plánovanom postupe
prác občanom dotknutých ulíc. Vtedy som
upozornil každého, že je zámerom mesta
Sládkovičovo ako objednávateľa realizovať
práce tak, aby sme čo najmenej obmedzili
každodenný život obyvateľov dotknutých ulíc.
Zároveň som upozornil aj na to, že v skutočnosti môže byť všetko inak, čo sa aj stalo.
Po zahájení prác sme zistili, že údaje
a následné vytýčenie inžinierskych sietí sú
nepresné a v skutočnosti rozvod vody, plynu
a telekomunikačné siete sú vedené inde, ako
to ich správca udával. Najväčšie problémy sú
zatiaľ na Devátovej ulici a na spojovacej ulici
medzi Devátovou ulicou a Fučíkovou ulicou.
Žiaľ, tu sme museli zmeniť trasu splaškovej kanalizácie, v dôsledku čoho sa počas
výstavby tieto ulice stali neprejazdnými.
Ako sme už predtým napísali doba výstavby je 24 mesiacov, výstavba kanalizácie sa
dotkne každého občana tohto mesta nielen

obyvateľov ulíc, v ktorých sa buduje splašková kanalizácia. Žiadam od vás trpezlivosť.
Tento projekt môže byť len vtedy úspešný
keď budeme spolupracovať a spoločne riešiť vzniknuté problémy. Za vaše pochopenie
vám vopred ďakujem.
Prístupová komunikácia pre priemyselný
park – západ
Mesto Sládkovičovo vypracovalo v rámci
výzvy Ministerstva hospodárstva SR na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb
na rok 2011 projekt Prístupová komunikácia pre priemyselný park – západ, Sládkovičovo. Projekt bol len čiastočne úspešný
a na rekonštrukciu časti prístupovej cesty
a na rekonštrukciu mosta cez Stoličný potok
sme dostali finančné prostriedky vo výške
550 260,61 €.
Predmetom pôvodného projektu bolo riešiť prístupovú komunikáciu pre Priemyselný
park – západ v Sládkovičove. Tento projekt
obsahoval Návrh okružnej križovatky na ceste I/62, napojenie cesty III/0622 na okružnú
križovatku a súčasne jej rozšírenie na šírku
7,5 m pre potreby zväčšenej intenzity nákladnej dopravy do priemyselného parku Západ
a rekonštrukciu jestvujúceho mosta cez Stoličný potok na ceste III/0622.
Okružná križovatka má riešiť odbočenie
na Veľké Úľany zo štátnej cesty Sládkovičovo – Senec a umožniť pre nákladnú dopravu
plynulý prístup do priemyselného parku.
Rekonštrukcia mosta rieši výmenu nosnej konštrukcie, rozšírenie úložných prahov
a vybudovanie rovnobežných krídiel. Búracie
práce obsahujú kompletnú demontáž oceľovej
nosnej konštrukcie mostu vrátane vozovkových vrstiev, zábradlia a ozdobných parapetných múrov. Na odbúrané úložné prahy sa
vybuduje nová časť opory, rozšírené železobetónové úložné prahy a krídla sa zhotovia
z gabiónových konštrukcií. Nosná konštrukcia mosta je navrhnutá z vopred predpätých
tyčových prefabrikátov prierezu „I“, výšky
600 mm a dĺžky 10 980 mm so spriahajúcou železobetónovou monolitickou doskou hr.
200 mm.
Na základe vyjadrenia Pamiatkového
úradu Trnava oceľová konštrukcia mosta
bola vyhotovená v roku 1904, technológia
nitovania je jedinečná a z toho dôvodu ho
pamiatkový úrad navrhuje zachovať ako
technickú pamiatku a vystaviť ho niekde
na území mesta. Po predchádzajúcich rokovaniach skúmame (pokračovanie na str. 2)
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Pásmo poézie a hudby Zrkadlenie
duší, 24. novembra 2012 o 17.00 hod.
v Inovatechu, vstup zadarmo
Pletky, divadelné predstavenie
divadla Thália z Košíc (v maďarskom
jazyku) 25. októbra 2012 o 19.00 hod.
v Inovatechu, vstupné 6 €
Elmoldani, jaj de nehéz,
súbor Hahota (v maďarskom jazyku)
10. novembra 2012 o 18.00 hod.
v Inovatechu, vstupné 4 €
65. výročie založenia MO Matice
slovenskej 17. novembra 2012
v jedálni vysokej školy
Divadelné predstavenie komédie
Rozhodcovia (hrajú Tomáš Maštalír,

Vladimír Kobielsky a Branislav Bystriansky)

21. novembra 2012 o 19.00 hod.
v Inovatechu, vstupné 10 €

Hahota bál, 24. novembra 2012
od 19.00 hod. v jedálni vysokej školy,
vstupné 10 € (s večerou)
Multikultúrny festival
(Osveta Galanta)
27. novembra 2012 o 18.00 hod.
v Inovatechu vstup, zadarmo
Muzikál Evanjelium o Márii
(v maďarskom jazyku) 7. decembra 2012
o 19.00 hod. v Inovatechu, vstupné 5 €
Mestský Vianočný koncert
14. decembra 2012 o 18.00 hod.
v Inovatechu, vstup zadarmo
Predpredaj lístkov v Inovatechu
v pracovné dni od 8.30 do 17.30 hod.
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Oznam pre dôchodcov
Mesto Sládkovičovo ani tento rok nezabudlo na starých občanov nášho mesta
a tak ako každý rok, aj v roku 2012 im
chce prispieť malou výpomocou k blížiacim sa sviatkom. Aj tento rok to bude
peňažný príspevok pre obyvateľov nášho
mesta, ktorí v roku 2012 dovŕšia 70 rokov svojho života a starších.
Prosíme dôchodcov nášho mesta, ktorí v roku 2012 dovŕšia 70 rokov svojho života a starších, aby sa od 19. do
23. novembra 2012 prihlásili v pokladni
mestského úradu, kde si môžu prevziať
peňažný príspevok.
Je potrebné preukázať sa občianskym
preukazom. Kto si zo zdravotných dôvodov nemôže prevziať peniaze, môže tak
urobiť ním poverená osoba. Aj v tomto
prípade je potrebný občiansky preukaz
dôchodcu.
Mária Pišiová

Primátor mesta informuje o aktuálnych
projektoch (pokračovanie)
(pokračovanie zo str. 1) most umiestniť
v zeleni na Fučíkovej ulici.
Dňa 11. októbra 2012 bola uzavretá štátna cesta III/0622 a 12. októbra 2012 boli
demontážou oceľovej konštrukcii mostného telesa zahájené práce na tejto stavbe.
V súčasnosti platí obchádzka na Veľké Úľany a keď prichádzate od Bratislavy do priemyselného parku západ sa môžete dostať len
cez mesto.
V súčasnosti nám žiaľ chýbajú finančné
prostriedky vo výške 1 000 000 € na vybudovanie okružnej križovatky výstavbu, ktorej
plánujeme realizovať v roku 2013 s podmienkou, že získame nenávratné finančných
prostriedky EÚ.
Voľné stavebné pozemky v lokalite IBV
Budovateľská
Dlhé roky pripravujeme Individuálnu bytovú výstavbu (IBV) v lokalite vedľa štátnej
cesty Sládkovičovo – Pusté Úľany za židovským cintorínom. Máme vypracovanú projektovú dokumentáciu, vyňatie pôdneho
fondu a uskutočnilo sa niekoľko stretnutí

so záujemcami, ktorí chceli odkúpiť stavebné pozemky. Pôvodný veľký počet záujemcov
klesol potom keď sa záujemcovia dozvedeli,
že cena stavebných pozemkov bude 40 €/m2.
Táto cena bola vypočítaná na základe skutočnosti, že pozemky od pôvodných vlastníkov treba odkúpiť za 6,65 €/m2, k tejto cene
bola pripočítaná cena inžinierskych sietí na
základe verejného obstarávania.
Veľmi dôležitá informácia je, že treba odkúpiť väčšiu plochu parciel, ako bude plocha
pozemkov na predaj (rozdiel sú cesty, chodníky a zeleň). Pôvodný projekt bol vypracovaný na vybudovanie 51 stavebných pozemkov.
Tento bol korigovaný na alternatívu vybudovať len jednu ulicu s počtom pozemkov 17.
V súčasnosti je osem záujemcov na odkúpenie pozemkov. Dlhé roky sme evidovali žiadosti na odkúpenie stavebných pozemkov
a teraz nedokážeme naplniť jednu ulicu?
Sú voľné stavebné pozemky a záujemcovia sa môžu hlásiť na MsÚ Sládkovičovo
u Bc. Attilu Oravca na telefónom čísle:
0903 221 088.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

OZNAMY
Grantové projekty
Mesto Sládkovičovo oznamuje kultúrnym,
športovým a spoločenským organizáciám,
občianskym združeniam i jednotlivcom, že
žiadosti o príspevky z mestského grantového fondu je potrebné odovzdať na mestskom
úrade do 31. októbra 2012. Formulár žiadosti
nájdete na www.sladkovicovo.sk.

Byty na Cukrovarskej ulici
Primátor mesta oznamuje občanom, že
všetky informácie ohľadom sociálnych bytov
na Cukrovarskej ulici vám podá správca bytov – príspevková organizácia mesta Technické služby Sládkovičovo, J. Dalloša 1189,
925 21 Sládkovičovo.

Poplatky
Pripomíname občanom, aby nezabudli
včas zaplatiť poplatky za odvoz tuhého komunálneho odpadu a mestské dane.
Občanom, ktorí majú splátkový kalendár,
zdôrazňujeme, že ho musia bezpodmienečne
dodržiavať a plniť si svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Novela zákona o správnych poplatkoch
S účinnosťou od 1. októbra 2012 bol novelizovaný zákon NR SR
č.145/1995 Z. z. v znení neskorších prepisov o správnych poplatkoch,
ktorým parlament schválil zvýšenie správnych poplatkov za rôzne potvrdenia, zápisy, pečiatky od úradov a súdne poplatky. Z dôvodu tejto
zmeny došlo k zvýšeniu desiatok správnych poplatkov, ktoré sa dotknú
obyvateľov aj podnikateľov v rôznych oblastiach života a čakajú nás
vyššie poplatky v dôsledku zmeny sadzobníka správnych poplatkov
najmä v oblasti stavebnej činnosti, všeobecnej správy, dopravy, podnikania. Pre vašu informáciu zverejňujeme výšku najfrekventovanejších
správnych poplatkov, ktoré vyberá mesto a týkajú sa stavebného úradu
a matričného úradu.
V oblasti stavebnej činnosti sa správne poplatky zvyšujú nasledovne:
• poplatok za vydanie stavebného povolenia na stavbu rodinného
domu vzrastie z 33 € v závislosti od obostavaného priestoru
stavby tak, že za stavebné povolenie na dom do 600 m3 ostáva
poplatok 33 € a za každých 100 m3 vzrastie o 20 €,
• poplatok za návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia do
600 m3 bude 16,50 a za každých 100 m3 sa navyšuje o 10 €,
• dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom
a o dodatočné povolenie zmeny stavby – trojnásobok základnej
sumy bežného povolenia,
• žiadosť o stavebné povolenie na zmeny stavieb pred dokončením rodinného domu z 23 € na 100 €,
• stavebné povolenie na stavbu garáže z 23 € na 30 €,
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• drobné stavby, udržiavacie práce, úpravy, rekonštrukcie a opravy bez stavebného povolenia, ohláška stavebnému úradu, ktoré
bolo doteraz bezplatné sa spoplatňuje správnym poplatkom vo
výške 10 €.
V oblasti všeobecnej správy sú zvýšené poplatky nasledovne:
• osvedčenie podpisu na listine z 0,50 na 1,50 €,
• osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu z 3 €
na 5 € za každý odtlačok a podpis,
• vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého výpisu z knihy
narodení, manželstiev a úmrtí z 1, 50 € na 5 €,
• zmena mena alebo priezviska (ak nejde o meno maloletých detí
ani o hanlivé a neosobné meno) 100 €,
• žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky zo 16,50 € na 25 €.
Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný do 30. septembra 2012,
vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do tohto dátumu. Všetky zmeny jednotlivých položiek správnych poplatkov sú uvedené v tejto
novele zákona v Zbierke zákonov.
V rámci novely zákona o správnych poplatkoch sa mení aj zákon
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, pričom sa
tento poplatok zvyšuje z 3 na 4 €.
Rovnako sa na základe novely posúva termín zrušenia kolkových
známok z januára 2013 na január 2014.
Ing. Mária Gubíniová, vedúca správneho odboru MsÚ
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19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove 22. augusta 2012
Zasadnutie otvoril a rokovanie viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 17. a 18.
MsZ vykonala hlavná kontrolórka mesta
JUDr. Andrea Klabuzai. Poslanci kontrolu
vzali v plnom rozsahu na vedomie.
Poslanci MsZ schválili:
• odpredaj pozemkov v celkovej výmere
14 436 m2 za cenu 6,64 € m2 Občianskemu
združeniu Orechová alej Sládkovičovo,
Richterova 1108, Sládkovičovo,
IČO: 42290261, nakoľko ide o prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9 a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
z dôvodu, realizácie investičného zámeru
IBV Budovateľská Sládkovičovo (1. etapa),

• prekládku VN vedenia v lokalite IBV
Budovateľská Sládkovičovo podľa projektovej dokumentácie a právoplatného stavebného povolenia.
Diskusia:
• primátor mesta informoval prítomných
o projekte Kanalizácie a ČOV, v rámci ktorej
budú práce začaté na Devátovej ulici,
• poslanec Brunner sa kriticky vyjadril o neplatičoch v bytoch na Fučíkovej ulici,
• poslanec Bende navrhol riešiť túto situáciu
výpoveďou z nájmu,
• poslankyňa PhDr. Pethőová požiadala
hlavnú kontrolórku mesta o vypracovanie
a predloženie prehľadu vykonaných kontrol
a zistených skutočností,
• poslanec Ing. Lauko požiadal o orezanie
prekážajúcich konárov v cintoríne a po-

zitívne sa vyjadril k rekonštrukcii domu
smútku,
• poslankyňa Frantová upozornila na poškodenú orientačnú tabuľu na Fučíkovej ulici,
• poslanec Ing. Karsay sa kladne vyjadril
o akcii veteránov 4. augusta 2012, nespokojnosť vyjadril k nízkej účasti obyvateľov.
V závere primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval prítomným za účasť a pozval
všetkých prítomných na kladenie vencov pri
príležitosti SNP, Vatru ústavy a na ďalšie pripravované akcie v mesiacoch august a september 2012.
Mgr. Katarína Štefunková,
prednostka MsÚ

Spojená škola s MŠ Sládkovičovo
(Školská 1087)
Začiatok septembra je neomylne spätý
s časom, keď žiaci prichádzajú z rôznych kútov
sveta opäť do školy, aby sa zvítali so svojimi
spolužiakmi, učiteľmi a známimi. Prváčikovia
prišli v sprievode svojich rodičov a po prvýkrát
zasadli do školských lavíc a deviataci zasadli
do lavíc naposledy. Dňa 3. septembra 2012
pani riaditeľka školy Mgr. Adriana Farkašová
za prítomnosti učiteľov, žiakov a hostí, slávnostne otvorila nový školský rok 2012/2013.
Oboznámila ich s organizačnými pokynmi.
Žiakom našej školy sa prihovoril aj pán primátor mesta. Všetkým zaželal veľa úspechov.

ným pomáhali rodičia. Stmievalo sa, čo sme
využili ísť navštíviť rozprávkový les, do ktorého
inak nesmieme.
A je tma a chladno. Na ihrisku sú už lavičky,
premietacie plátno a nedočkavé deti, aby si na
záver dnešného dňa pozreli rozprávku o vlkoch
s názvom Alfa a Omega. Po rozprávke sme sa
spokojne rozišli domov s tým, že o rok sa stretneme znova. Veď v škole je tak super.
Ďakujeme pani učiteľkám, že nám a rodičom pripravili krásne popoludnie a večer, ujom
školníkom za pomoc a tetám kuchárkam za
teplý čaj.
Vanda zo 4. B

Aj v škole je nám dobre,
bolo na pozvánke, ktorú nám rozdala pani
učiteľka. Športové hry, opekačka a na záver
kino v prírode nás prilákalo v piatok 21. septembra 2011 o 17. hodine do školy.
Po príchode som zistila, že sú tam deti, rodičia a hlavne moje kamarátky. Naše stretnutie
sme oslávili poriadnou naháňačkou. S pani
učiteľkou Manekovou sme si tancom zaspomínali na školu v prírode. Potom sme si v zmiešaných družstvách zahrali futbal. Náš „tréner
a rozhodca“ pán Šimko, musím povedať, že bol
dobrý, podporoval obidve družstvá. Nechýbal
mu ani najdôležitejší nástroj – píšťalka.
Po toľkom behaní sme poriadne vyhladli. Aj
plápolajúci ohník nám pripomenul, že je čas
opekať si. Niektorí si opekali špekáčiky, slaninku, chlebík alebo aj nič. Tým menej šikov-

Cezpoľný beh
Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov ZŠ pre rok 2012 sa konali v Galante dňa
26. septembra 2012. Trojčlenné družstvá dievčat a chlapcov z našej školy si zmerali svoje sily
s ostatnými žiakmi nášho okresu.
Relax na Relaxe
V rámci Európskeho týždňa mobility sa
dňa 22. septembra 2012 žiaci z krúžku Relax
zapojili do iniciatívy spopularizovať alternatívne druhy dopravy a to pešej dopravy. Peši
sa vybrali s pani učiteľkou Mgr. Boženou Krullovou do Ekoparku Relax. Cieľom žiakov bola
ochrana životného prostredia, pozorovanie
jesennej prírody a relax. Na záver nesmela chýbať tradičná opekačka.
PaedDr. Eva Bodová

Úspech našej ZUŠ na medzinárodnom
akordeónovom festivale
V dňoch 4.–7. októbra 2012 sa v Dunajskej
Strede uskutočnil 22. ročník Medzinárodného
akordeónového festivalu, ktorý organizuje
Metodické centrum pre akordeón Marty Szokeovej pri bratislavskom Konzervatóriu pod patronátom C. I. A (Confederation Internationale
des Accordeonistes) IMC – UNESCO. Súťaž hodnotila medzinárodná porota zložená z akordeonistov zo šiestich krajín
V A kategórii komornej hudby na tejto
prestížnej súťaži zvíťazilo duo Vivien Fehérová a Samuel Bednár zo ZUŠ Sládkovičovo.
Súčasťou festivalu boli tri večerné koncerty,
na prvom sa predstavil Antonio de Luca, na
druhom Vladimir Pligovka a Michilo Demeniv,
tretí koncert patril víťazom jednotlivých kategórií.
Víťazstvo detí z našej ZUŠ v medzinárodnom
meradle je pre nás a naše mesto nesmierne cen
né.
Andrea Takácsová
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Už sa to začalo...
Základná škola S. Petőfiho s VaVJM a materská škola sa opäť hlásia
Je koniec sladkého ničnerobenia, naši žiaci
sa opäť vrátili do školských lavíc a začala sa
pre nich práca.
• 28. augusta sa pedagógovia základnej školy
zúčastnili na kladení vencov na počesť SNP.
• 1. septembra sa naši prváci zúčastnili
celoslovenského slávnostného otvorenia
školského roka v Galante. Po otvorení boli
maďarskí žiaci na ekumenickej bohoslužbe
požehnaní, následne odzneli slávnostné
príhovory. Po slávnostnej časti nasledoval
program. Deti sa so škôlkou lúčili pesničkami, ale zaspievali i o škole. Podujatie bolo
veľmi dojímavé nielen pre deti, ale aj pre ich
rodičov.
• 3. septembra pani riaditeľka Mgr. Mária
Halásová a pán primátor Ing. Anton Szabó
slávnostne otvorili školský rok 2012/2013.
Žiakom a pedagógom popriali veľa síl, zdravia a vytrvalosti.
• 9. september je pamätným dňom holokaustu. Žiaci našej školy ako i pedagógovia si
uctili pamiatku obetí minútou ticha.
• 19. septembra malo Združenie rodičov pri
ZŠ prvé zasadnutie, na ktorom sa prerokovali a schválili plánované programy.

• 24. a 25. septembra sme zorganizovali
tradičný zber papiera. Žiaci usilovne chodili
po uliciach mesta, aby pozbierali čo najviac
papiera.
• 27. septembra boli žiaci na futbalovom
turnaji prípravkárov, aby podporili našich
malých futbalistov. V ten istý deň sme mali
prvé rodičovské stretnutie, na ktorom sme
vyhodnotili minulý školský rok a predstavili
plány na tento rok.
• 28. septembra boli žiaci 1.–5. ročníka na
dopravnom ihrisku v Šali. Deti si tento deň

užili, riadili sa podľa pokynov a osvojili si
dopravné predpisy.
Mgr. Katarína Baloghová

Nedvědi v Sládkovičove – splnený sen
Každý „kultúrnik“ má svoj sen o tom, čo by chcel pre svojich divákov zorganizovať a snom mnohých kultúrnikov je usporiadať koncert legendárnych umelcov. Tentoraz sa to podarilo k všeobecnej
spokojnosti. Veď ani v mnohých ďaleko veľkých okolitých mestách
si netrúfli usporiadať koncert Honzu a Frantu Nedvědovcov a nám,
v malom Sládkovičove, sa to podarilo.
Ako sa to robí?
Musíte „ukecať“ manažérov, aby pristúpili na pre nich nie celkom
výhodné podmienky. Manažéri chcú mať svoje isté a tak je pre nich
najjednoduchšie uzatvoriť zmluvu na 4 000 € a organizátori snažte
sa. Agentúra Štúdio 77 ponúkla zmluvu na percentá a to rozhodlo.
Potom musíte urobiť „veľkú“ reklamnú kampaň nielen v meste, ale
aj v okolitých mestách a obciach. Musíte sadnúť do auta a oplagátovať každý voľný roh v okrese, vyrobiť neprehliadnuteľný transparent,
zasypať internet a sociálne siete pozvánkami, osloviť všetkých svojich známych a ich známych. Potom sa musíte modliť, aby sa vypredala celá sála, lebo financie sú neúprosné. Keď sa vám toto všetko
podarí, ešte stále nemáte vyhrané, lebo ako vieme – aj keď urobíte
všetko dobre, vôbec vám to ešte nezaručuje kladný výsledok.
Aj keď už máte lístky skoro vypredané, stále si s obavami kladiete

otázky: Čo keď sa ľudia nebudú baviť? Čo keď budú diváci čušať
a Nedvědovci, zvyknutí na svojich „skalných“ českých divákov, budú
znechutení, že hrajú do prázdna?
Potom príde deň „D“. Dorazia technici, manažéri, hudobníci
i hviezdy programu. Tu musím povedať, že Honza a Franta Nedvědovci aj napriek tomu, že v Čechách ich koncerty trhajú rekordy
v počte divákov a vypredali aj Strahovský štadión, sú veľmi milí
chlapi a hlavne perfektní profesionáli bez hviezdnych manierov.
Rozhodne tu nechcem popisovať, ako koncert prebiehal. Tomu, kto
tam nebol, to asi ťažko opíšem a tí, čo tam boli, vedia svoje. Ohlasy
boli iba pozitívne a trojnásobný standing ovation ešte táto sála nezažila.
Chcem poďakovať všetkým divákom, sládkovičovským i cezpoľným, za to, ako krásne spievali a dokázali Nedvědovcom, že ani
naša dvadsaťročná štátna rozluka neubrala nič na ich popularite.
Ako vidno, pre toho, kto takmer pol storočia robí nádhernú hudbu
plnú ľudskosti, radosti, lásky a pravdy, nejaké smiešne čiary na
mapách nič neznamenajú. Nespievali iba tí skôr narodení, ktorí na
nedvědovských pesničkách vyrástli, ale aj mladučké Ninky-fanynky.
Účinkujúci i diváci podali úžasné výkony.
Honza a Franta všetkým svojím
fanúšikom ďakujú
a na záver odkazujú:
Na Terchovej, u Žiliny, u Košic,
všude zpívali jsme,
vyli jako na měsíc.
S kapelou jsme projeli
snad celej svět,
ale Slovensko, my ľubime ťa
tady a teď.
Eva Sudová
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Ako nám zmokla Vatra ústavy
No veru trochu nám zmokla. Počasie nerešpektuje ani štátne sviatky,
ani slávnostné chvíle, ani kultúrne podujatia a tak sme sa na tohoročný
program organizovaný mestom Sládkovičovo v spolupráci s MO MS pri
príležitosti 20. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky pozerali
chvíľami spopod dáždnikov.
To nám však neprekážalo a naši verní diváci si pozreli pekný a dôstojný program. Divákov privítal primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý
predniesol slávnostný príhovor a zapálil vatru. V kultúrnom programe
vystúpila spevácka skupina Matice slovenskej z Košút, ktorú vedie
pani Zita Štefíčková, vypočuli sme si výber z básní v podaní Mgr. Alice
Dömötörovej, potešil nás šoporňanský detský folklórny súbor Važinka,
ľudová hudba Muzička taktiež zo Šoporne a speváci populárneho sládkovičovského divadelného súboru Hahota.
Je nám iba ľúto, že daždivé počasie odradilo divákov, ktorým by sa
pekný kultúrny program určite páčil. 			
ES

Týždeň židovskej kultúry
realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2012
Už iba tí najstarší Sládkovičovčania sa pamätajú na predvojnové a vojnové roky a ich
spomienky sú pre nás veľmi vzácne, okrem
iného aj preto, že v nich ešte počuť židovské
mená, ktoré dnes čítame už iba na náhrobkoch a pamätníku v našom židovskom cintoríne. Na tomto pamätníku je uvedených
104 mien našich spoluobčanov, ktorí zomreli
v koncentračných táboroch.
Väčšina z nás pozná hrôzy holokaustu iba
zo školského dejepisu, literatúry, publicistiky či filmovej tvorby. Každý z nás však určite
videl filmy ako Denník Anny Frankovej (Alex
Segal, 1961), Romeo, Júlie a tma (Jiří Weis
1960), Sofiina volba (Alan Pakula, 1982), Jób
lázadása (Barna Kabay, 1983), Schindlerov
zoznam (Steven Spielberg, 1993), Musíme si pomáhat (Jan Hřebejk,
2000), Pianista (Roman Polanski, 2002), či úsmevný Život je krásny
(Roberto Begnini, 1997). Ich spoločnou témou je holokaust a každý
z nich je svojráznou výpoveďou o tragickom osude židovského národa
počas II. svetovej vojny. Je preto nepochopiteľné, že časť slovenskej
verejnosti ešte i dnes verejne prezentuje svoje protižidovské názory
a hanobí pamiatku obetí holokaustu.
Podujatia ako Týždeň židovskej kultúry si kladú za cieľ pravdivo
informovať verejnosť o histórii i odkaze holokaustu a zároveň prezentovať židovskú kultúru na Slovensku.
Galantské osvetové stredisko a mesto Sládkovičovo zorganizovali
na začiatku septembra takúto spomienkovú akciu v kuffnerovskom
kaštieli. Veď kde inde by sme si mali pripomínať osudy Židov, ak
nie v dome nášho najúspešnejšieho občana – baróna Karla Kuffnera
de Dioszegh, veľkého podnikateľa, vynálezcu, zberateľa a mecenáša,
ktorý z nášho mestečka vybudoval centrum európskeho cukrovarníctva. Práve židovskej rodine Kuffnerovcov vďačí naše mesto za svoju (dnes už zašlú a takmer zabudnutú) slávu.
Dr. Martin Korčok na tomto spomienkovom podujatí predniesol
prednášku na tému Holokaust v Seredi, v ktorej sa zaoberal históriou

seredského koncentračného tábora a vybudovaním Múzea holokaustu v Seredi. Hudobne podujatie spestril spevák židovských
piesní Ervín Schönhauser v doprovode
akordeonistky Mgr. Sone Radulovej. Bolo
dojemné, že po viac ako 75 rokoch v diószeckom kaštieli znelo Shalom Aleichem.
Touto spomienkou sme vzdali hold pamiatke Diószegčanov, ktorých životy skončili v koncentračných táboroch, Hedvige
a Mariane Kuffner, ktoré zomreli v Auchwitzi
a všetkým obetiam holokaustu.
Ďakujeme všetkým divákom, ktorí si našli
čas a strávili spolu s účinkujúcimi príjemný večer.
Podujatie bolo realizované s podporou Úradu splomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a Vysokej školy Sládkovičovo.
						
ES

Návšteva divadelného predstavenia SND

Skrotenie zlej ženy od Williama Shakespeara
Keď sme sa rozhodovali, či usporiadať
zájazd na divadelné predstavenie, jedna
z našich členiek nám vnukla myšlienku: ,,Čo
takto usporiadať zájazd s ďalšou organizáciou.“ Nápad sa nám zapáčil a tak v nedeľu
16. septembra 2012 v autobuse, ktorý smeroval do Bratislavy, sedeli členovia MO MS
a Jednoty. Niektorí boli členmi oboch organizácií. Bolo pekné jesenné počasie, rozhodli

sme sa teda ísť do Bratislavy trocha skôr
a prežiť tam príjemné nedeľné popoludnie.
Niektorí si zvolili prechádzku pri Dunaji, ďalší
blízke nákupné centrum. Cieľom našej cesty
bola však návšteva divadelného predstavenia
v SND. Vybrali sme hru od Williama Shakespeara Skrotenie zlej ženy. Je to slávna
komédia, ktorá v tejto verzii vyznela ako paródia na heslo: ,,Keď ideš k žene, vezmi si bič.

Napokon čo iné, ak ti chýba rozum?“ Účinkovali tam známi herci, ktorí sa pod režijnou
taktovkou Petra Mikulíka skvele zhostili svojich úloh. Všetci sme boli spokojní s výberom
divadelnej klasiky. Domov sme sa vracali príjemne naladení, s množstvom emócií. Snáď si
niečo podobné niekedy zopakujeme.
Zuzana Zelinková
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Jókaiho divadlo Komárno – Sári bíró
realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2012
Dňa 3. októbra 2012, po dlhom čase (21
rokov), opäť hosťovalo v našom meste Jókaiho divadlo z Komárna. Divadelná hra Sári
bíró (Richtárka Šári) od Zsigmonda Móricza je
z hľadiska žánru komédiou, ktorá sa vyznačuje satiricky ladeným humorom. Mnoho
replík pripomínalo obecenstvu našu súčasnú
dobu, pretože to, čo platilo pred mnoho rokmi,
je aktuálnym aj v súčasnosti.
Je nám ľúto, že predstavenie si prišlo
pozrieť iba toľko ľudí, pretože herecké obsadenie tejto hry bolo naozaj výnimočné. Hrali
v nej osobnosti ako Mátyás Dráfi, Mari Varsányi, či dobre známy Attila Mokos. Dúfame,
že sa na ďalších predstaveniach, ktoré sa ešte
v tomto roku uskutočnia, stretneme s oveľa
početnejším obecenstvom ako teraz.

P. S. Ešte iba toľko, keď sme sa rozhodli, že navštívime divadelné predstavenie, snažme sa
správať kultúrne, nekomentujme nahlas dej, ani ostatné udalosti na javisku. Ruší to nielen hercov, ale i ostatných divákov. 					
-szm-

Otvorenie Antonius senior centra v Sládkovičove
Dňa 6. septembra 2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Antonius
senior centra, ktoré sa nachádza na Seredskej ceste v Sládkovičove.
Novovybudované sociálne zariadenie, ktoré bolo vybudované pomocou
fondov Európskej únie, ponúka svoje sociálne služby v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení a dennom
stacionári. V zariadení sú zabezpečené komplexné sociálne a zdravotné
služby s celodennou starostlivosťou a celoročným pobytom.
Dvojpodlažná budova disponuje výťahom a celé priestorové vybavenie
je riešené bezbariérovo. V zariadení sa nachádzajú slnečné jednolôžkové a dvojlôžkové izby, s celkovou kapacitou 73 lôžok. Všetky izby majú
vlastné sociálne zariadenie. Lôžka sú polohovateľné s antidekubitnými
matracmi, napojené na centrálny komunikačný systém. Ďalšie vybavenie
izby tvorí moderný, funkčný nábytok, konkrétne: stolíky, tapacírované
stoličky, nočné stolíky s vysúvacou odkladacou plochou, skrine, vešiakové steny s poličkou, poličky. Vo všetkých izbách je pripojenie na internet
a centrálnu televíznu anténu.
Odborný tím so skúsenosťami v práci so seniormi svojim klientom ponúka: sociálne služby s celodennou starostlivosťou so zameraním na stimulačné a preventívne programy, individuálny prístup k ich potrebám,
monitorovanie, rešpektovanie a riešenie problémov. V senior centre sú vytvorené priestory pre sebarealizáciu klientov, život v zariadení je prispôsobený domácim podmienkam. Zariadenie podporuje integráciu klientov
v prirodzenom prostredí v prepojení na otvorenú komunitu mesta. Starostlivosť o klienta je cielene individuálna, zameraná na podporu jedinca,
jeho rodiny a širšieho sociálneho zázemia.
Ing. Milena Poláková

OZ Dôstojnosť
a tolerancia
Toto OZ bolo založené v roku 1997 v snahe
zabezpečiť realizáciu projektov, ktoré by napomohli riešiť problémy marginalizovanej skupiny
občanov v našom meste. Na začiatku sa členom
OZ podarilo realizovať niekoľko zaujímavých
podujatí, ale z rôznych bližšie nešpecifikovaných dôvodou, sa tvorivý potenciál členov takpovediac vyčerpal a činnosť stagnuje.
Chceli by sme touto cesto osloviť občanov,
ktorí by mali záujem a dobrú vôľu pomôcť, aby
sa nám ozvali a pomohli nám oživiť prácu OZ.
Tretí sektor má dnes veľké možnosti realizovať
zaujímavé projekty na podporu marginalizovaných skupín našich spoluobčanov a získať na
ne financie z rôznych fondov. Bola by škoda túto
možnosť nevyužiť a pomôcť aspoň tým, ktorí si
to zaslúžia.
kontaktný tel.: 0905 863 495
ES
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Kvetinová
výzdoba mesta
Už tu máme október a všade sa pripravujú
rozpočty na rok 2013. Mal by som otázku, či
prosbu pre tvorcov rozpočtu mesta. Bolo by
možné, aby peniaze, ktoré tečú do rozpočtu
ako poplatky za ubytovaných, boli použité na
skrášľovanie mesta, na výsadbu kvetinových
záhonov a na ich údržbu? Podľa mňa je smiešne (a je to aj hanba), že iba pred Inovatechom
sú vysadené aké-také kvety a „skrášľujú“ ho
plastové muškáty na stĺpoch. To má byť kvetinová výzdoba pred budovou, kde sa konajú
akcie ako promócie VŠS, na ktoré prídu ľudia
z celého Slovenska? V okolitých mestách a dedinách (Galanta, Sereď, Veľké Úľany, Tomášikovo,...) sa na kvety peniaze nájdu? Cieľom
môjho príspevku je, aby naše mesto bolo krásne, aby sa tu ľudia cítili ešte lepšie.
Ing. Ladislav Takács

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme pánovi primátorovi Ing. Antonovi Szabóvi, pánovi Viliamovi
Brunnerovi a ďalším predstaviteľom mestského zastupiteľstva za pomoc pri vykonaní prác na budove evanjelického a. v.
cirkevného zboru a to konkrétne pri obnove
bočnej štítovej steny. Pán Boh nech vám vynahradí vašu pomoc.
S vďakou Andrea Lukačovská a členovia
evanjelického a. v. cirkevného zboru

dopisovatelia

Inovatech voňal ovocím
výstava ovocia a zeleniny a vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku
a zároveň sme odovzdali ceny. Na prvom mieste sa umiestnila rod. Nagyová z Nového
Dvora, na druhom p. Patrik Bertók zo Sládkovičova a na treťom mieste sa umiestnila
rodina Kučeráková z Nového Dvora.
Hodnotené boli aj vystavované exponáty, ktorých bolo 96 od 20 vystavovateľov. Prvé miesto
počtom 70 hlasov získal maskot výstavy,
Tekvičák, ktorého vyrobila p. Némethová z Nového Dvora, druhé so 48 hlasmi
ozdobný kôš s tekvicami od rodiny Tóthovej z Dánoša a na treťom mieste sa umiestnila počtom hlasov 38 Levanduľová nálada
od Dariny Nogovej zo Sládkovičova. Všetci

Tak, ako aj po iné roky, aj tento rok, (už
po siedmykrát) MO SZZ zorganizovala výstavu ovocia a zeleniny s poradenskou službou.
Po dôkladnej organizačnej príprave členovia
výboru naaranžovali prinesené ovocie, zeleninu a kvety a v sobotu 15. septembra 2012
o 10.00 hod. sme otvorili prvý deň výstavy. Prví
traja návštevníci boli milo prekvapení, keď sme
im odovzdali malé darčeky.
V rámci výstavy sme uskutočnili aj vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku

získali krásne ceny, ktoré iste využijú vo svojich záhradkách.
Ako doplnok výstavy sme vyčlenili priestor aj
pre krásne práce p. Benedeka Sárkána z Malej Mače, p. Tóthovej z Dánoša ako aj pre výrobky z včelieho vosku, medu a propolisu od
p. Ing. Tatára z Nového Dvora. Veľmi vhodným
a patriacim na túto výstavu bol kútik so sortimentom zeminy, ktorú vyrábajú a plnia v sládkovičovskej firme EBA, ktorej za poskytnuté
vzorky veľmi pekne ďakujeme.
Vážení občania, chcel by som touto cestou
poďakovať všetkým, ktorí ste prišli navštíviť
výstavu (bolo vás 213) a svojou účasťou ste
nám dodali elán do ďalšej práce
a všetkým, ktorí sa zúčastnili ako
vystavovatelia. Poďakovanie patrí
aj súťažiacim v súťaži o najkrajšiu
predzáhradku.
Veľká vďaka patrí aj MsÚ Sládkovičovo za finančný príspevok
z ktorého sme nakúpili ceny pre
súťažiacich, ako aj za výdatnú pomoc pracovníkom Inovatechu a TS
Sládkovičovo. Všetkým ešte raz
veľká vďaka.
Ján Németh, predseda MO
SZZ Sládkovičovo

Exkurzia sa vydarila
členovia MO SZZ navštívili firmu Zelseed v Hornej Potôni
Dňa 19. septembra 2012 si členovia MO SZZ naplánovali v súlade s plánom práce
na rok 2012 uskutočniť exkurziu do Zelseed Horná Potôň. Je to firma, v ktorej sa
zaoberajú šľachtením nových odrôd zeleniny, výrobou a predajom semien zeleniny. Po
príchode 13 člennej skupiny záhradkárov sa nás ujala Ing. Rusnáková, ktorá nás previedla areálom a svojim výkladom o činnosti tohto pracoviska a samozrejme aj odpoveďami na naše otázky nás tak zaujala, že sme si ani neuvedomili že ako ten čas ubehol.
Počas občerstvenia v zasadačke firmy sme navštívili aj malú predajničku semien,
kde sme si nakúpili rôzne zeleninové semienka. Približne o 13.00 hod. sme exkurziu
ukončili s pocitom, že sa oplatilo prísť a obohatiť svoje vedomosti o rady, ktoré sme
získali. V mene všetkých nasich záhradkárov chcem poďakovať Ing. Dugovičovi, riaditeľovi firmy, že nám umožnil absolvovať túto exkurziu, že nám každým rokom poskytujú krásne exponáty z ich pestovaného sortimentu a v neposlednom rade. Ing.
Rusnákovej za jej pútavý výklad a zoznámenie nás s činnosťou Zelseed Horná Potôň.
			
Ján Németh, predseda MO SZZ Sládkovičovo

Pamiatka zosnulých

Akí to ľudia žijú
v našom meste?

5. a 10. výročie
Mestský úrad v Sládkovičove vás pozýva na spomienkové
podujatia z príležitosti Pamiatky zosnulých.
Dňa 2. novembra 2012 o 16.00 hod. k ucteniu 10. výročia úmrtia
vášho príbuzného a v ten istý deň o 17.00 hod. k ucteniu
5. výročia úmrtia vášho príbuzného do obradnej siene Domu
smútku v Sládkovičove

Edita Kyselová
matrikárka

Veľa som nad tým rozmýšľala, či mám vôbec napísať, ale veľmi ma táto
nepríjemnosť naštvala. Kúpila som krásnu chryzantému na babkin hrob.
Zvláštna farba, dobrá cena, prečo nie. Položila som kvetináč do keramického obalu, síce nie do nového, ale pekného a odniesla som kvetinu na
cintorín. Bolo to v sobotu. No v pondelok, keď sme šli kvetinku poliať, už
tam nebola. Niekomu sa asi zapáčila a aj s obalom – šup ho domov alebo
možno išla na predaj, či na nejaký iný hrob. Neviem, čo si o tom myslíte,
ale podľa môjho názoru je to strašné.
Ako sa niekto môže tešiť z vecí, ktoré šlohne na cintoríne? Predsa sa to
tam dáva tým, ktorých sme mali radi a ktorí nás neviedli k tomu to, aby
sme kradli na cintoríne. Keď som sa s tým nahnevane zverila iným, skoro
od každého som dostala tú istú odpoveď – aj nám sa to už stalo. Nuž, čo
k tomu dodať. Sme už naozaj takí bezcitní a cynickí, že nemáme rešpekt
ani na cintoríne?
Podotýkam, nestalo sa nám to po prvýkrát a to nehovorím o ukradnutých kahancoch a o vosku vyliatom na kamennú dosku hrobu. Treba
sa nad tým zamyslieť a asi treba sledovať, čo sa u nás deje na cintoríne.
-szm-
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Čo sa od jari udialo v Klube seniorov Sládkovičovo
naši aktívni seniori informujú o svojich podujatiach
V máji sme oslávili Deň matiek. Ako každý
rok sme toto podujatie pripravili spolu s mestským úradom a dôstojnej oslavy sa zúčastnilo 77 členov klubu. Popriať matkám všetko
najlepšie prišiel primátor mesta Ing. Anton
Szabó, prednostka MsÚ Mgr. Katarína Štefunková, pani Mária Pišiová a účinkujúci,
ktorí pre nás pripravili krásny program.
Dňa 16. mája 2012 sme boli na výlete
v Sklenných Tepliciach, Banskej Štiavnici
a Svätom Antole, ktorého sa zúčastnilo 42 členov klubu a všetci si chválili výborné počasie
a pekný výlet.
Členovia klubu využívajú aj možnosť kúpania vo wellnes bazéne, kde sme boli šestnásť
krát a všetci si veľmi chvália túto aktivitu
a využívajú ju.
Na pozvanie klubu dôchodcov Zlatý dážď
z Veľkých Ulian sa 37 našich členov zúčastnilo na ich Juniálesovej oslave.
Zúčastnili sme sa ako diváci na Sládkovičovských kultúrnych dňoch a s radosťou sme
pri tejto príležitosti privítali hostí z Csorvásu,
o ktorých sme sa pekne postarali.
Krásne júnové počasie sme využili, keď sme
týždeň spoločne pobudli na poľovníckej chate
vo Vincovom lese, kam sme pozvali aj priateľov z Veľkých Ulian. Podujatia sa zúčastnilo
39 členov, pre ktorých mestský úrad zabezpečil voľný vstup na termálne kúpalisko a tak
sme si všetci užili vodu i slniečko. Ďakujeme
vedeniu mesta i poľovníckemu združeniu za
krásny týždeň prežitý na čerstvom vzduchu
v prírode.
V júli sme pre našich jubilantov, ktorí sa
v tomto roku dožili 70, 75, 80 a 85 rokov, pripravili posedenie, na ktorom sa zúčastnilo
dvanásť členov klubu.
Veľkým dňom pre nás bol 20. júl 2012, kedy
sme oslavovali 35. výročie založenia Klubu
dôchodcov v Sládkovičove. Mestský úrad
a členky klubu pre všetkých zorganizovali
v jedálni na VŠS výbornú oslavu, na ktorú
prišlo 83 členov a hostí, ktorí prišli osláviť
toto krásne výročie. Teší nás, že sme mohli
zabezpečiť účasť aj našim najstarším členom,

ktorí boli ocenení. Mali sme aj veľa gratulantov vrátane 24 hostí z Csorvásu vrátane
primátora M. Szilágyiho s manželkou. Nechýbali ani predstavitelia nášho mesta – primátor
Ing. Anton Szabó, Mgr. Katarína Štefunková,
Mária Pišiová, poslanci a členovia ZPOZ,
ktorí pre nás pripravili krásny program.
Okrem ocenení, ktoré všetkým členom, ktorí
pôsobia v klube už viac ako 20 rokov odovzdal primátor mesta (ich mená boli uvedené
v článku v minulom čísle časopisu) odovzdala
pani J. Pelecová kytice trom predsedníčkam
klubu – pani Márii Kopáčikovej, Violke Chudej
a Marte Budayovej. Nálada bola výborná, do
spevu i k tancu hral Lacko Gál a všetci sa na
oslave výborne cítili.
V auguste sme zorganizovali výlet do prírody a 44 členov klubu strávilo krásny slnečný
deň na Relaxe.
Pri príležitosti 68. výročia Slovenského
národného povstania sme sa v hojnom počte
zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov pri
pamätných tabuliach.
Veľmi sa nám vydaril aj výlet do Skalice,
kde sa nám venovala sprievodkyňa, ktorá nás
zoznámila s históriou tohto pekného mesta.

Každý rok v septembri oslavujeme meniny
a nakoľko najviac je v klube Márií, oslavujeme všetky mená v tento sviatok. Zišli sme
sa v reštaurácii Jamajka, kde pre nás bolo
prichystané chutné občerstvenie, tombola
i hudba k tancu a spevu. Zišlo sa nás spolu 65
a navštívila nás i sociálna pracovníčka mesta
pani Mária Pišiová.
Na pozvanie klubu dôchodcov z Csorvásu
sme sa v septembri vybrali na výlet do družobného mesta, kde nám naši priatelia pripravili bohatý program. Navštívili sme susedné
mesto Gyula, kde sme si prezreli hrad a mesto
a csorvásania nás pozvali aj do krásnej storočnej cukrárne. Potom sme cestovali do
Békesskej Csaby, kde sme si prezreli najväčší
evanjelický kostol v strednej Európe a v Slovenskom dome nás privítala jeho riaditeľka,
ktorá nám premietla film a porozprávala nám
o histórii mesta. V nedeľu sa na tržnici, kde
sme aj obedovali, konala súťaž vo varení haláslé. Počasie nám prialo, hostitelia boli veľmi
milí a my sme mali z vydareného výletu iba
samé krásne zážitky. Ďakujeme všetkým,
ktorí nám umožnili zúčastniť sa tohto výletu.
za vedenie klubu Marta Budayová

Grilfest Ivančice
Čo o klobáskovom klube a jeho účasti na festivale napísali v Ivančiciach
Predĺžený víkend 28.–30. septembra 2012 bol v Ivančiciach v znamení Svätováclavských
trhov a 2. ročníka akcie Ivančický Grilfest, ktorého se zúčastnilo šesť odvážnych tímov.
Za zmienku určite stojí účasť Klobásového klubu mesta Sládkovičovo z nášho slovenského
partnerského mesta, ktorý verejnosť nadchol prípravou úžasných klobáskových špecialít na
grile. Pripravili nielen zážitky chuťové, ale zaujali i svojim priateľským vystupovaním a prezentáciou svojho súťažného tímu. Spolupráca medzi našimi mestami je aj vďaka tomuto občianskemu združeniu na vynikajúcej úrovni.
Myšlienka Grilfestu sa zrodila v roku 2011 a práve v Sládkovičove, kedy sme sa spolu s bývalým manažmentom hotela Besední dům zúčastnili sládkovičovskej súťaže vo varení haláslé.
Uvedomili sme si, že naše partnerské mesto dokáže ponúknuť hneď dve zaujímavé gastronomické akcie, ktorých sa môžu zúčastniť amatérske tímy z radov verejnosti a prezentovať svoje
kuchárske umenie. Vždy vo februári organizujú Klobáskový festival a v júni súťaž vo varení
haláslé (maďarská rybacia polievka). Vtedy sme si povedali: Prečo vlastne Ivančice nemajú
podobnú akciu? Tak sa zrodila myšlienka usporiadať súťaž v grilovaní.
Ale späť k súťaži. V sobotu okolo obeda, keď už porotcovia súťaže rozhodli, uskutočnilo sa na
pódiu vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien. Na treťom mieste sa umiestnil tím Řeznovičtí kanci, druhé miesto obsadil Klobásový klub Sládkovičovo a víťazom Girlfestu sa
stal SRKLA tím. Klobásový klub sa po vyhlásení výsledkov vzdal svojej ceny v prospech dobročinných účelov a poukaz na odber mäsa v hodnote 2 000 Kč venoval Školskej jedálni Ivančice,
ktorá pripravuje pokrmy pre deti ivančických škôl.
prevzaté z www.ivancice.cz
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Vzdali sme hold hrdinom
Slovenského národného povstania
„Slovenské národné povstanie sa navždy zapísalo do novodobých
dejín slovenského národa, keď 29. augusta 1944 slovenskí vojaci na
čele s veliteľom Goliánom prešli do hôr k partizánom.“ Týmito slovami
otvoril primátor mesta Sládkovičovo Ing. Anton Szabó pietny akt a spomienku na SNP, v úvode ktorého zaznela hymna a básne v slovenskom
a maďarskom jazyku, ktoré recitovali Alica Dömötörová a Enikő Tyukós.
Primátor mesta vyzval predsedu Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Galante Ing. Jozefa Jánskeho k predneseniu slávnostného
príhovoru. Pán Jánsky zdôraznil význam SNP, ako i jeho priebeh a vo
svojom príhovore vzdal hold účastníkom SNP zo všetkých národov, ktorí
v povstaní bojovali za potlačenie fašistickej nadvlády v Európe. Záverom
zdôraznil, že odkaz SNP sa musí dostať do povedomia našej mládeže,
ktorá vyrastá v mierovom živote.
Za pochodu padlých revolucionárov zástupcovia mesta Sládkovičovo
ako i politických strán KSS a ĽS–HZDS položili pietne vence. Na záver
primátor mesta poďakoval za hojnú účasť obyvateľom mesta, poslancom
mestského zastupiteľstva, pedagógom a mládeži, čím oslavy 68. výročia
SNP ukončil.
		
Arpád Dömötör

Hrajkovia oslavovali
3. narodeniny
V utorok 12. septembra 2012 cupkali malí aj veľkí
hrajkovia na poriadnu oslavu. Detské centrum Hrajkovo oslavovalo 3. narodeniny.
Program bol veselý, tancovačka pre najmenších divoká,
dobrôtky od maminiek výborné. Najvzácnejšími hosťami
boli deťúrence, no všetkých nás poctila prítomnosť pani
prednostky Mgr. Kataríny Štefunkovej. Pán primátor Ing.
Anton Szabo sa kvôli povinnostiam zastavil len na krátko,
ale veľmi si vážime jeho záujem. Oslávenec neostal bez
darčekov a tak za všetky veľmi pekne ďakujeme!!!
Vykročili sme do štvrtého rôčka a veríme, že bude aspoň
taký podnetný, radostný a hravý ako ten tretí. Budeme radi, ak ho
prežijete spolu s nami. Pozývame všetky maminky, ktoré majú chuť
spestriť si materskú alebo rodičovskú dovolenku, majú dobré nápady,
chuť podeliť sa o to, čo vedia a kým sú, alebo by len radi priložili „ruku
k dielu“, aby sa stali jednou z nás – členkou Detského centra Hrajkovo.
S radosťou vás medzi sebou privítame.
Tešíme sa na všetky rodinky a pozývame vás na návštevu do

Hrajkova.
Veríme,
že si vaše detičky,
ale aj vy toto miesto
obľúbite. Pripravili
sme pre vás tvorivé
dielne, v októbri Šarkaniádu, v novembri
Lampiónový sprievod a v decembri
privítame Mikuláša.
Okrem toho otvárame programy pre deti aj pre maminky. Bližšie informácie o nich
a ďalších aktivitách nájdete na našej novej adrese: dc-hrajkovo.webnode.sk alebo na Facebooku.
V tomto roku začíname budovať pri Hrajkove detské ihrisko pre najmenších. Ak máte chuť akýmkoľvek spôsobom pomôcť nám v tomto
malom dielku, už vopred vám ďakujeme.
Jarmila Ivanová

Poradňa advokáta
spoločné nebytové priestory
Otázka: Ako sa majú nájomníci a majitelia bytov správať v spoločných nebytových priestoroch (chodby, schodiská,
pivnice)? Niektorí sa sťažujú, že susedia
si na chodbách a schodiskách robia sklad
nepotrebných vecí (nábytku, kočíkov, bicyklov, chladničiek,...), čo je nielen neestetické, ale aj nebezpečné v prípade nejakej
havárie.
Odpoveď: Je potrebné uvedomiť si, že v bytovom dome majú vlastníci jednotlivých bytov aj spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a zariadeniach domu, prípadne aj
k pozemku. Spoločnými časťami bytového
domu sú základy, strecha, chodby, obvodové
múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné
konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločný skladovací priestor, chodba, plynomerňa,
hromozvod, spoločná TV anténa, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak
sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne

tomuto domu. S každým vlastníckym právom,
aj s právom podielového spoluvlastníka spoločných častí a zariadení bytového domu sú
spojené jednak práva a jednak i povinnosti.
V prípade, ktorý popisujete, si zrejme podieloví spoluvlastníci neuvedomujú, že spoločné priestory môžu užívať všetci podieloví
spoluvlastníci podľa veľkosti svojich spoluvlastníckych podielov, z čoho im vyplývajú aj
povinnosti na údržbu spoločných priestorov,
čo zahŕňa napríklad upratovanie, ale aj rekonštrukciu, ak si to ich stav vyžaduje. Napríklad, ak je potrebná oprava strechy alebo
fasády, mali by všetci spoluvlastníci znášať
tieto náklady podľa veľkosti svojich podielov.
Rovnako je to aj s pravidelným upratovaním
bytového domu. V súčasnej dobe nie je výnimkou, že pre zaneprázdnenosť jednotlivých
spoluvlastníkov, to zabezpečuje externá firma
alebo osoba, ktorú si spoluvlastníci platia.
Čo sa týka skladovania nepotrebných veci
v spoločných priestoroch, je opäť potrebné zohľadniť podiely jednotlivých vlastníkov,
napr. v spoločných pivničných priestoroch by

ste mali zabrať len
toľko, koľko vám ako
spoluvlastníkovi patrí. Na schodištiach
a pri únikových východoch by sa nemali skladovať žiadne veci,
pretože schodište a únikový východ sú projektované tak, aby vyhovovali podmienkam
požiarnej bezpečnosti. Mnohí vlastníci si tento fakt neuvedomujú a počítajú s tým, že keď
nebol v bytovom dome požiar alebo iný havarijný stav doposiaľ, nebude ani v budúcnosti.
Toto sa však vylúčiť nedá a preto v záujme zachovania napr. požiarnej bezpečnosti, je potrebné nechať voľné schodište ako aj únikový
východ, aj keď sa vám zdá, že je dostatočne
veľký aj po tom, čo ste si tam umiestnili nepotrebný nábytok. Tento priestor bol projektovaný tak, aby boli dodržané všetky parametre
bezpečnosti a treba ho rešpektovať a zabezpečiť jeho priechodnosť pre prípad vzniku situácie, kedy môže zachrániť život či majetok.
JUDr. Alexandra Machanová,
advokát, machanova@machanova.sk
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Sládkovičovský hokejbalový Eagles tím
partia športových nadšencov, ktorým chýba ihrisko
V októbri 2011 sme si len tak pre zábavu boli
zahrať hokejbal, na ktorý nás pozvali priatelia. Bol to krásny zážitok, ktorý nás nadchol
a hneď sme začali uvažovať o tom, že by sa
hokejbal mohol hrať aj Sládkovičove. Ale ako
to už býva, stoja pred nami prekážky, lebo
v našom meste nemáme ihrisko, ktoré by spĺňalo hokejbalové parametre a vybavenie. Hrať
hokejbal je pre nás náročné, pretože musíme
cestovať do Pácu pri Cíferi, no veríme, že ak
by sa u nás vytvorili podmienky, určite by sa
našlo veľa nových hráčov i priaznivcov a to
hlavne medzi mládežou. Myslíme si, že projekt
hokejbalu v Sládkovičove by sa mal podporiť,
pretože tento šport prispieva k zvyšovaniu
pravidelnej telovýchovnej aktivity mládeže
i dospelých a účelnému využívaniu voľného
času.
Naše doterajšie aktivity: dňa 7. apríla 2012
sme sa zúčastnili turnaja, ktorý organizoval
HK Pác a ako nováčikovia sme podali celkom
slušný výkon a obsadili sme pekné 3. miesto.

Dňa 22. septembra 2012 sa v Páci uskutočnil
turnaj, ktorého sa zúčastnili mužstvá: Pác S,
Pác M, Cífer, Jablonec, Pusté Úľany a Sládkovičovo. Prebojovali sme sa až do finále, kde
sme iba tesne podľahli Jabloncu 2:3. V decembri sa chystáme na Mikulášsky turnaj do Pustých Úlian.
Boli by sme veľmi radi, keby
sme aj my mohli usporiadať turnaj a pozvať súperov do Sládkovičova, ale na to by sme potrebovali
vytvoriť hokejbalový stánok, ktorý
nám tak veľmi chýba. Určite by sa
dal využiť aj pre iné športy ako
napríklad basketbal, hádzanú,
volejbal, nohejbal, tenis a pod.
Náš tím: brankár Tomáš
Rajčány, obrancovia Radoslav
Kakvicz, Peter Lancz, Róbert
Nagy a Róbert Piši, útočníci Belovič (Belo), Marián Šido, Roman
Koroš, Ľubo Harsanyi a Viťo

Malovec a ďalší príležitostní hráči Ivan Barcuch, Jozef Macháč, Artúr Krull, Tomáš Jozsa
a Marian Bednár.
Bližšie info: www.hbc-eagles-sladkovičovo.
sk alebo Radoslav Kakvicz, tel. 0911 052 278
spracovala ES

Sládkovičovský futbal
V rozpočte mesta Sládkovičovo na rok 2012
je na činnosť FK Slavoj vyčlenených 8 000 €,
na prevádzku ihriska a budovy FK Slavoj
16 000 € (bohužiaľ budova, ktorá je v havarijnom stave je žrútom nákladov) plus mzdové
náklady správcu ihriska, správcu multifunkčného ihriska a manažéra. V časoch, keď
z každej strany znie: „Šetrite, šetrite, šetrite!!!“
už aj na zasadnutiach mestského zastupiteľstva počuť kritiku, či je vôbec správne podporovať futbalový klub.
V snahe priniesť občanom objektívne informácie, oslovili sme pána Dušana Heribana,
aby nám dal stručné a vecné informácie,
ktoré by čitateľom priblížili súčasnú situáciu
v mestskom futbalovom klube.
Začneme od tých najmenších  –  sládkovičovská prípravka je zameraná na veľký
počet malých adeptov futbalu. Momentálne
máme 28–30 chlapcov rok narodenia 2002
a mladších, ktorí hrajú okresnú súťaž. Tá
sa hrá turnajovým systémom a naši chlapci
patria k tej lepšej polovici. Trénujú dvakrát
týždenne pod vedením Dušana Heribana
a cez víkendy hrajú súťaž. Trénujú nielen na
veľkom ihrisku, ale aj na umelom trávniku
a v zime chodia do telocvične, teda podmienky
majú v Sládkovičove naozaj dobré. Mnohí
z malých chlapcov, ktorí trénujú v prípravke,
sú talentovaní, čo však občas znamená, že
už v takomto mladom veku prestupujú do
lepších klubov. Tento pohyb talentov smerom
do lepších klubov, ktoré hrajú vyššie súťaže
a majú pre hráčov lepšie podmienky, je však
vo futbale samozrejmý.
V mužstve starších žiakov (ročníky 1997–
2001) má FK Slavoj 18 hráčov, ktorí hrajú
Majstrovstvá okresu Galanta. V minulom
ročníku nám 10 chlapcov postúpilo do dorasteneckej kategórie a tak tu došlo ku generačnej výmene. Nový mančaft sa iba „zabeháva“
a tak sme momentálne na chvoste tabuľky.
Tréneri Benko a Heriban však veria, že aj
títo chlapci sa vypracujú na úroveň svojich

str.  10

• ŽS 5/2012

predchodcov, ktorí sa dvakrát po sebe v súťaži
umiestnili na 2. mieste. Starší žiaci trénujú
tiež dvakrát týždenne, cez víkend hrajú majstráky a okrem toho absolvujú všetky školské
turnaje.
Naši dorastenci (ročníky 1994–1996) sú
momentálne najkonsolidovanejší tím. Majú
dobré vekové zloženie a perspektívu, že
v budúcej sezóne môžu zaútočiť na čelo
tabuľky majstrovstiev okresu. Momentálne sú
v strede tabuľky, ale zlepšujú sa. Dorastencov
dvakrát týždenne trénuje Lórant Pokorný.
No a na záver sme si nechali informácie
o A mužstve FK Slavoj. Súťažný ročník
2012/2013 je pre nás prelomový. Ešte nedávno
sme bojovali o stred tabuľky v IV. lige a dnes
sme na chvoste okresnej súťaže. Všetci hráči
nášho A-čka odišli hrať do okolitých dedinských klubov, kde im ponúkli podstatne lepšie ekonomické podmienky. Rozhodne sme
chceli zachovať futbalové A mužstvo a tak sme
museli postaviť celkom nový mančaft. Momentálny káder je zostavený z hráčov B mužstva,
ktorí hrali za Malú Maču, z ďalších domácich

odchovancov, ktorí už nehrali súťažne a hráčov sládkovičovskej Interligy. Na hosťovaní
máme štyroch hráčov zo susedných obcí. Na
zložení nového mužstva má veľkú zásluhu
Ing. Michal Horváth, ktorý „lanáril“ jednotlivých hráčov. Nakoľko pre pracovné vyťaženie
nemôže mužstvo trénovať, prizvali sme k spolupráci skúseného Janka Pisára zo Serede
a Miško Horváth mu robí asistenta. Zatiaľ je
bilancia ich zápasov negatívna, ale výbor robí
všetko preto, aby sa sládkovičovský futbal
udržal a stabilizoval. To však chce veľa trpezlivosti a úsilia všetkých zainteresovaných.
Priznávame, že situácia futbalu v Sládkovičove nie je ružová, ale naši mladí futbalisti,
ich nadšenie a zápal pre hru, sú našou nádejou a perspektívou. Dúfame, že mesto, sponzori i naši fanúšikovia budú mať pochopenie
a trpezlivosť. Veríme, že sa spoločne dočkáme
zlepšenia.
Na záver pozývame sládkovičovských fanúšikov, aby prišli povzbudiť našich malých
i veľkých futbalistov.
podľa informácií Dušana Heribana ES

Rodiny na vode
Na záver letných prázdnin pripravila TJ Junior štvordňový splav Malého Dunaja. Tohtoročný splav sa konal už po 33. raz a za tie roky
sa ho zúčastnili stovky milovníkov vodáckej
turistiky a pobytu v prírode. Od svojich začiatkov je určený pre rodiny s deťmi. Od 16.
do 19. augusta 2012 si 46 účastníkov užívalo
táborenie na brehu Malého Dunaja v malebnej
obci Vlky pri Tomášove. V piatok absolvovali
26 kilometrový splav z Vlkov k vodnému mlynu v Jelke. V sobotu ďalší splav z Novej Dedinky
do Vlkov. Účastníci si vychutnávali aj romantiku večerných táborákov pri speve so sprievodom
gitary. Voľné chvíle boli spestrené športovými hrami a súťažami. Rodinný splav Malého Dunaja
bol vyvrcholením vodáckej sezóny v našej TJ, ktorú ukončíme Silvestrovským splavom Malého
Dunaja, so začiatkom o 10.00 hod. pri reštaurácii Ister v Novej Jelke.
Mgr. Pavol Macura

šport

Na margo...
Žiada sa vysvetlenie zmeny projektu Memoriál Ladislava Józsu na Futbalový turnaj prípraviek. A to aj napriek tomu, že som dostala radu,
že niet čo vysvetľovať, nakoľko celý pôvodný
projekt málokoho zaujal, takže zmena, prípadne zánik memoriálu je na okraji pozornosti
verejnosti. Zámerom organizovania memoriálu
bola snaha Michala Pethőa a PhDr. Terézie
Pethőovej založiť nadáciu Ladislava Józsu na
podporu futbalu v Sládkovičove. Ale v zmysle
príslovia „Veľa kuchárov presolí polievku“, sa
vyššie uvedené osoby obišli a celé sa to zmenilo
na projekt pána primátora už bez nadácie.
Zúčastnila som sa ako hosť spolu s rodinou
a priateľmi manžela na 1. ročníku tohto podujatia. Bola to vydarená akcia a oceňovala
som záujem o športovca vynikajúcej úrovne,
bývalého občana nášho mesta, ktorý bol na
svoje rodisko a rodákov hrdý aj v čase svojho
pôsobenia v I. lige.
Verila som tomu, že aj vďaka tejto akcii si
mnohí uvedomia, že Laco v československom
futbale veľa dosiahol – trikrát bol Kráľom ligo-

vých strelcov a stal sa ligovým strelcom Stovkárom.
Po druhom ročníku som vedela, že takto to
ďalej nemôže pokračovať (neskorý jesenný termín, organizovanie na poslednú chvíľu, slabá
propagácia). V 3. a 4. ročníku som sa zapojila
do prípravy turnaja s podporou pána Dušana
Galisa, splnomocnenca Úradu vlády. Sponzorsky prispeli bratia Jalecovci (ako každý rok)
a turnaj sa tešil aj záujmu divákov, kamarátov
ako Janko Pelec, Števo Lauko, Ferko Ruman,
bývalých futbalistov, rodiny a blízkych.
Piaty ročník bol už memoriálom pre nikoho.
Znovu nevhodný čas, prekladanie termínu. Priznám sa, že som čakala prehodnotenie pôvodného úmyslu, aby sa z umelej akcie stal znovu
projekt hodný Ladislava Józsu. V nadchádzajúcej dobe som si uvedomila, že s projektom pre
nikoho nesúhlasím a svoj názor som vysvetlila pánovi primátorovi a písomne aj športovej
komisii pri MsZ. Zmena sa však neudiala a po
opätovnom upozornení sa memoriál „zmenil“ na
turnaj prípraviek.

Nikdy som nebola proti športu, ale k organizovaniu turnaja, ktorý nesie meno významného športovca, by sa malo pristupovať so
všetkou úctou a výhrady mám k prístupu
organizátora k mojej osobe. Vždy som bola
zapálená pre spoluprácu s mestom a nakoniec som si vypočula od poslanca a bývalého
funkcionára futbalu: „Koho zaujíma nejaká
Józsová?“ Tak teda tú nejakú Józsovú prestal
zaujímať verejný život mesta.
Po žalostnom úpadku futbalu v Sládkovičove
by s týmto mojím rozhodnutím súhlasil aj Laco.
On bol športovcom telom aj dušou a vždy konal
v zmysle fair play. A ja konám tiež tak.
Futbalovému hnutiu v meste želám úspešnejšie dni a verím, že nastane obdobie, keď
znovu budem hrdá na to, že sa hrá na počesť
Ladislava Józsu, výnimočného futbalistu
a dobrého kamaráta. Hádam sa zmení aj
postoj pána primátora a možno dokáže akceptovať aj iný pohľad na vec a niekedy pripustí
možnosť prijať aj iný názor občana.
Ida Józsová

Benzinol Cup 2012

Reakcia na článok

na Novom Dvore

Na margo...

Tento ročník turnaja bol jubilejný desiaty a dlho som uvažoval, čím
by mohol byť odlišný od predchádzajúcich, až napokon zvíťazil nápad
pozvať desať mužstiev. Doteraz vždy štartovalo 5 alebo 6 družstiev.
Samozrejme, ako to chodí v dnešnom svete, všetko bolo o financiách, lebo
dnes si každý podnikateľ aj nepodnikateľ dvakrát rozmyslí, čo a akou
sumou podporí. Generálny sponzor turnaja – čerpacia stanica Benzinol na Lúčnom Dvore mi však vyšla maximálne v ústrety a prípravy
mohli začať. Všetko sme naplánovali na sobotu 1. septembra 2012.
Mužstvá sa podľa pravidiel fair play rozlosovali do dvoch skupín, pre
ktoré sme pripravili dve minifutbalové ihriská. V skupinách sa hralo
systémom každý s každým, 2 × 10 minút a o konečné poradie sa hralo
na základe umiestnenia v skupine.
Prvé miesto vybojoval Kryt Team, ktorý vo finále porazil Boldog
3:1, tretie miesto získali AFK Arabi Bratislava, ktorí o 3. miesto porazili
Benzinol Team 6:1. Ďalšie poradie bolo nasledovné: Nový Dvor, Šaľa,
FC Nám sa nechce Nový Dvor, AC Gitano Sládkovičovo, Sz. V. B. Malinovo a Pusté Úľany. Najlepším strelcom sa stal Martin Mader z AFK
Arabi, ktorý strelil 8 gólov, najlepším brankárom bol Erik Buchlík z Kryt
Teamu, najlepším hráčom Dávid Huszár z Boldogu a objavom turnaja sa
stal Marek Sliacky z Benzinol Teamu.
Aj napriek občasnému dažďu môžem smelo povedať, že turnaj dopadol veľmi dobre, hrali sa vynikajúce zápasy, padalo veľa gólov, ľudia sa
bavili, guláš bol skvelý (vďaka mojej svokre Helenke Némethovej, mojej
manželke Janke a Erike Hudákovej), preto sa tak po ňom zaprášilo.
Na záver sa chcem poďakovať rozhodcom Ľubomírovi Tuškovi a Dušanovi Bogárovi za skvelé výkony, za ozvučenie a hudbu Paľovi Šajbenovi
z Veľkého Grobu, pánovi primátorovi Antonovi Szabovi za podporu, dievčatám a ženám z bufetu, chlapom a chlapcom, ktorí mi pomáhali pred,
počas a aj po skončení samotného turnaja a najväčšia vďaka patrí generálnemu sponzorovi z Benzinolu pánovi Martinovi Čepeľovi. Ďakujeme
Martin. Verím a dúfam, že sa o rok uvidíme opäť na ďalšom ročníku.
Športu zdar a futbalu zvlášť! 		
Janko Urbánek

Článok pani Idy Józsovej sa zrodil v duchu miestnej politiky. Do futbalového turnaja mladých hráčov, ktorý bol venovaný pamiatke Ladislava
Józsu sa každý rok zapojilo minimálne sto hráčov, trénerov a funkcionárov mládežníckeho futbalu a nemálo divákov zo základnej školy. Akú
väčšiu úctu môžeme legendárnemu futbalistovi vzdať, ako tú, že sme
mu na jeho počesť dali vyhotoviť a osadiť pamätnú tabuľu. Pani Józsová
ju dala odmontovať s odôvodnením, že je v blízkosti toaliet. Pani Józsová, žiaľ, nepozná budovu FK Slavoj, toalety sú trochu ďalej. Obyčajný
človek, keď pozrel na tabuľu, spomenul si na veľkého hráča a určite
nemyslel na toalety. Čo sa týka termínov, už na začiatku sme sa dohodli,
že futbalový turnaj bude na jeseň po zahájení školského roka.
Osobne ľutujem to, čo sa stalo, ale tí, ktorí majú trochu viac informácií vedia, že všetky problémy začali po ukončení funkcie pani Józsovej
ako zástupkyne Materskej školy Budovateľská.
Tento prípad je už uzavretý, rešpektovali sme rozhodnutie pani Idy
Józsovej. Mesto Sládkovičovo aj v budúcnosti každý rok zorganizuje futbalový turnaj mladých hráčov s nádejou, že len oni môžu zmeniť budúcnosť sládkovičovského futbalu.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Naši stolní tenisti
začali novú súťažnú sezónu
Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkovičovo oznamuje občanom nášho
mesta, že sa začalo súťažné obdobie 2012–2013. Do súťaží už nastúpili
tri naše družstvá dospelých a jedno družstvo žiakov. Naše A-čko bojuje
v II. lige KSST Trnava a hneď v úvodnom zápase sme porazili Hlohovec na ich pôde 3:15, Veľké Úľany 6:12, Majcichov doma 17:1 a je na
3. mieste. Naši B-čkári hrajú v IV. lige, kde je momentálne na 10. mieste
a sládkovičovské C-čko bojuje v okresnej súťaži. Naši starší žiaci hrajú
II. ligu B, kde sú momentálne na 4. mieste.
Domáce zápasy sa budú hrať v telocvični Spojenej školy
väčšinou v sobotu o 10.00 hod. žiaci a o 16.00 hod. dospelí. Srdečne pozývame všetkých milovníkov zelených stolov
a malých bielych loptičiek, aby prišli povzbudiť sládkovičovských športovcov.
Emil Dovalovszkí, predseda oddielu
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šport / inzercia

Ing. Mária Pethőová,
osobnosť, v ktorej sa spája láska k prírode s vrcholovým športom
Sládkovičovčania dobre poznajú Mariku – rybárku, ktorá bola
v roku 1987 majsterkou Slovenska v love rýb udicou a členkou
českosloslovenskej reprezentácie. Keď sme sa dozvedeli, že sa
v dôchodkovom veku vrátila k súťažnému športu, zaujímalo nás,
ako táto aktívna seniorka naštartovala svoju druhú kariéru.

►Aká dlhá bola tvoja športová prestávka a čo ju zapríčinilo?
Športové rybárstvo je láska na celý život. Ako registrovaná pretekárka v love rýb udicou som sa k tomuto športu vrátila v roku 2009
po 18 rokoch. Túto dlhú prestávku zapríčinili predovšetkým rodinné
dôvody, nakoľko som sa musela starať o svojich blízkych.
►Aký bol návrat k športovej kariére?
Neľahký. Rybársky šport za tie roky neuveriteľne napredoval,
hlavne výstroj je veľmi moderná. Zmenilo sa aj to, že v Sládkovičove
nemáme pretekárske družstvo a tak ma pod svoje krídla prijali priatelia v Dunajskej Strede.
►Ako sa ti podaril comback?
Rybári sú dobrí kamaráti ako všetci pri vode a keďže som s nimi
nikdy nestratila kontakt, ochotne mi pomohli v neľahkých začiatkoch. Sama žena ani nemôže trénovať a preto si veľmi vážim ochotu Šaňa Psotu, Norberta Németha, Štefana Menyhárta či Ladislava
Ježa, ktorí mi v začiatkoch pomáhali a pomáhajú doteraz.
►Prvá sezóna sa ti vydarila?
Veru áno, v lige žien, ktorá je najvyššou slovenskou súťažou, som
v roku 2010 obsadila 3. miesto. Rok na to som bola tretia na majstrovstvách Slovenska a kvalifikovala som sa do slovenského reprezentačného tímu.
►Kde momentálne pôsobíš?
Som členkou Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
v Sládkovičove. So súhlasom vedenia našej organizácie som prestúpila z pretekárskeho tímu Dunajskej Stredy do Komárna. Dôvodom
prestupu boli lepšie dlhodobé športové výsledky Komárna. V Komárne ochotne prijali moju ponuku stať sa členkou ich tímu. Prišla
som zasa medzi svojich starých známych a medzi komárňanskými
pretekármi sa aj napriek svojmu veku (som najstaršia z tímu) cítim
výborne a cením si, že kolegovia sa so mnou vždy ochotne podelia
o svoje skúsenosti.
►Odborníci vedia, že nedávno sa v holandskom Leeuwardene konali majstrovstvá sveta v love rýb udicou. Boli tam aj
naše pretekárky?
Účasť ženského reprezentačného tímu na tomto vrcholnom podujatí bola schválená, ale tri týždne pred majstrovstvami bola pre nedostatok financií odvolaná. To ma rozladilo, ale neodradilo.
Sama som sa vybrala do Holandska ako akreditovaná dopisovateľka odborného slovenského rybárskeho časopisu. Zažila som krásne preteky na kanále v Leuwardene, kde som sa stala takpovediac
„hosťujúcou“ členkou českého tímu. České rybárky nakoniec zvíťazili a získali titul majsteriek sveta v love rýb udicou. Ja som s nimi
bola priamo pri vode a sledovala celé preteky.
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Bol to veľký zážitok a dúfam, že nabudúce nebudú na majstrovstvách sveta chýbať ani slovenské pretekárky.
►Rybárska sezóna končí a preto nás zaujíma, ako dopadla tá
tvoja súťažná sezóna?
Opäť veľmi úspešne, lebo na jesennom kole ligy žien v love rýb
udicou vo Veľkých Kapušanoch som po súčte celoročných výsledkov
získala zlatú medailu a pohár víťazky ligy za rok 2012.
►Srdečne blahoželáme, ale zaujíma nás ešte jedna rovina
tvojej práce – ako sa ti darí odovzdávať svoje dlhoročné skúsenosti novým adeptom rybárstva?
Darí sa mi to v rodine, veď všetkých päť mojich vnúčat sa venuje
rybárstvu. Posledné tri roky sa venujem aj ďalším deťom. MO SRZ
Sládkovičovo, do ktorej patria aj okolité obce, mala ambíciu zintenzívniť prácu s mládežou a základná škola v Pustých Úľanoch nám
vytvorila dobré podmienky na fungovanie rybárskeho krúžku.
Naša práca sa síce začína v učebni, ale najviac času trávime pri
vode. Deti sa učia nielen základom rybárstva, ale aj láske k prírode. Chytáme ryby, veď o tom je rybárstvo, ale vždy ich vraciame do
vody. Rodičia oceňujú to, že deti sa odtrhnú od televízorov a počítačov a s radosťou idú do prírody. Táto práca ma veľmi teší a verím,
že z detí, ktoré ma vždy nadšene čakajú pred školou, vyrastú dobrí
rybári.
Marika, ďakujeme ti za rozhovor a prajeme veľa športových
úspechov. Tvoj príbeh môže byť príkladom pre mnohých seniorov, že vyšší vek nie je prekážkou v aktívnom živote a aj po
šesťdesiatke sa dá nielen športovať, ale aj s radosťou odovzdávať
svoje bohaté skúsenosti deťom. Čas, ktorý tráviš s priateľmi pri
vode, ti isto prináša veľa krásnych zážitkov a športové úspechy
ti robia radosť.
rozhovor pripravila ES

kronika mesta

Kronika mesta 						
Zosobášili sa
Tibor Szász (Bátorové Kosihy)
a Monika Kovácsová (Sládkovičovo)
Zoltán Szemeth (Malá Mača )
a Kvetoslava Némethová (Sládkovičovo)
Ladislav Lencsés (Horná Kráľová)
a Janka Šuľanová (Sládkovičovo)
Róbert Ruman (Sládkovičovo)
a MUDr. Kristína Ďuríková (Sládkovičovo)
Lukáš Polák (Galanta)
a Miroslava Nedomová (Sládkovičovo)
Ing. Juraj Molnár (Nitra-Zobor)
a Mgr. Zuzana Hajnalová (Sládkovičovo)
Daniel Sárkány (Sládkovičovo)
a Simona Miková (Bernolákovo)
Marek Švihran (Sládkovičovo)
a Bc. Zuzana Hájková (Bratislava)

Ján Balšan (Veľké Zálužie)
a Marcela Žigová (Sládkovičovo)
Martin Zborovjan (Prešov)
a Eva Kralovičová (Sládkovičovo)
Peter Szilágyi (Sládkovičovo)
a Martina Páleníková (Voderady)
Marek Sabo (Gáň)
a Zuzana Štiaková(Sládkovičovo)
Edmund Zuzák (Sládkovičovo)
a Adela Horváthová (Sládkovičovo)
Peter Jobbágy (Galanta)
a Lenka Kollárová (Trnava)
Peter Ignác (Rožňava)
a Erika Sárkányová (Sládkovičovo)
Peter Galamboš (Sládkovičovo)
a Lucia Benková (Žarnovica)
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom.

Narodili sa
Leila Zamrawe, nar. 17. augusta 2012
Noémi Haniková, nar. 24. augusta 2012
Emma Reviľáková, nar. 27. augusta 2012
Radoslav Kuki, nar. 29. augusta 2012
David Bartaloš, nar. 1. októbra 2012
Zdravie a šťastie na štarte do života.
Navždy nás opustili
Radovan Karika, (80) 17. augusta 2012
Anna Čambálová, (86) 4. septembra 2012
Ernest Lau, (62) 9. septembra 2012
Milan Ružička, (71) 12. septembra 2012
Helena Bachratá, (58) 30. septembra 2012
Helena Kukiová, (70) 2. októbra 2012
Gabriela Kokavcová, (87) 5. októbra 2012
Nech odpočívajú v pokoji.

Spomíname						
S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme všetkým, ktorí na
poslednej ceste odprevadili nášho milovaného manžela, otca,
deda a pradeda Vidora – Radovana Kariku, ktorý nás navždy
opustil 17. augusta 2012 vo veku nedožitých 81 rokov. Ďakujeme
za slová útechy, vence a kvety, ktorými ste sa snažili zmierniť
náš žiaľ. smútiaca manželka a dve dcéry s rodinami
S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme všetkým, ktorí
odprevadili na poslednej ceste nášho milovaného manžela, otca
a starého otca Milana Ružičku, ktorý nás opustil 12. septembra 2012 vo veku 71 rokov. Ďakujeme za úprimné slová útechy,
vence a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
smútiaca manželka, dcéra a syn s rodinami
S hlbokým žiaľom v srdci sme si pripomímenuli 1. výročie
úmrtia Judity Lachatovej,
ktorá nás navždy opustila 21. septembra 2011.
dcéra Paula, vnúčatá a pravnúčatá a celá rodina
Dňa 26. septembra 2012 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš
otec Jozef Franta, ktorý nás svojimi múdrými radami a ochotou
vždy každému pomôcť. Spomíname na teba s vďačnou láskou.
dcéra a syn s rodinou
S hlbokým zármutkom a s láskou spomíname na Zoltána Maceka,
ktorý nás 4. októbra 2011 navždy opustil. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku pri prvom výročí jeho úmrtia.
smútiaca rodina
Dňa 14. novembra 2012 uplynie rok, čo nás navždy opustil
milovaný manžel, brat, syn, švagor
Imrich Slíž. Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
smútiaca manželka a celá rodina
So smútkom v srdciach si pripomíname 1. výročie úmrtia našej
milovanej dcéry, sestry, manželky a tety
Evy Marancsíkovej, rod. Szilágyiovej
a milovanej mamky, babky, prababky a praprabaky
Olgy Katonovej, rod. Zelinkovej
smútiaca rodina

S hlbokým zármutkom v srdci si dňa 13. októbra 2012
pripomíname 2. výročie úmrtia nášho drahého
Štefana Daniho.
manželka, synovia a dcéra s rodinami
S hlbokým žiaľom v srdciach sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a deda
Jozefa Preisingera, ktorý nás navždy opustil 25. októbra 2009.
manželka a syn s rodinou
S hlbokým zármutkom v srdci spomíname pri 4. výročí úmrtia
na Elemíra Riga.
Spomienku na neho si navždy zachováme v srdciach.
smútiaca manželka, synovia a dcéra s rodinou
Dňa 13. augusta 2012 uplynulo päť rokov od úmrtia nášho
milovaného manžela, otca a deda
Františka Rumana.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Dňa 26. novembra 2012 uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Michal Dvoržák. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S hlbokým zármutkom spomínajú manželka, dcéra, syn a vnuk.
S hlbokým smútkom v srdciach a s láskou spomíname na našu
drahú babičku Helenu Tóthovú, rod. Sárkányovú, ktorá nás
navždy opustila 21. októbra 2002. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku pri 10. výročí jej úmrtia. synovia s rodinami
V tomto roku uplynulo 10 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
Viktor Sliva.
S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.
S láskou v srdci si spomíname na drahého brata, otca
a manžela Štefana Nagya,
pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia.
sestra, dcéra Janka a manželka
Dňa 8. októbra 2012 uplynulo 15 rokov od chvíle, čo nás navždy
opustil manžel, otec, dedo a pradedo Augustín Kokavec.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina
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ich odovzdajte v knižnici v Inovatechu. ● kontakt: 0905 863 495
Vydavateľ mestského spravodaja Život v Sládkovičove / Diószegi élet týmto v súlade s § 6 ods. 3 Tlačového zákona oznamuje, že jeho jediným vlastníkom k 31. 12. 2009 bolo mesto Sládkovičovo
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Futbalový turnaj malých prípravkárov
Vo štvrtok 27. októbra 2012 sa na ihrisku
FK Slavoj Sládkovičovo konalo veľké stretnutie malých futbalistov – turnaj, ktorého
sa zúčastnili mužstvá FK Slavoj Sládkovičovo, FK Lokomotíva Trnava, FC Spartak
Trnava a FC Nitra.

Malých športovcov v na ihrisku FK Slavoj
privítal primátor mesta a plná tribúna fanúšikov s transparentmi, farebnými bambuľami
a vuvuzelami, ktorými sa vyzbrojili žiaci sládkovičovských škôl, aby podporili domáci tím.
Hoci na ihrisku hrali iba malí chlapci, všetko
bolo ako na veľkom
športovom podujatí.
Turnaj vyhrali futbalist z FC Spartak
Trnava, hoci len
o skóre a odniesli
si zo Sládkovičova
krásny zlatý pohár.
Najlepším strelcom
turnaja bol Sebastian Nebyla z FC
Spartak Trnava, ktorý strelil desať gólov.
Domáci prípravkári získali tretie

miesto, čo je v takej náročnej konkurencii
výborný výsledok.
Škoda, že slávnostné vyhlásenie výsledkov
a odovzdávanie pohárov a cien už sledovali iba
obetaví rodičia malých futbalistov.
Pozitívom podujatia je, že malí futbalisti si
v peknom počasí (nebola ani zima, ani teplo)
zahrali na výbornom trávniku, získali nové
skúsenosti a prežili v našom meste príjemný deň. Želáme im veľa športových úspechov
a krásnych zážitkov na zelenom trávniku.
ES

Úspechy našich
mladých hasičov
Hasičský šport má v Sládkovičove dlhoročnú tradíciu, ktorú mali aj iné športy
a voľnočasové aktivity, o ktorých už ani
nepočuť. Malí hasiči sú však výnimkou,
pretože majú stále takpovediac „plný
stav“ a úspešne sa zúčastňujú hasičských
súťaží vo všetkých kategóriách.
Iba v tomto roku získali toľko pohárov
a diplomov, že už ich ani nemajú kde vystavovať. Kto by mal mať lepší prehľad
o ich úspechoch ako Peter Hraško – ich neúnavný a obetavý tréner. Práve jeho sme
poprosili, aby nám pomohol zhrnúť tohoročnú úspešnú sezónu.
Naši starší žiaci vyhrali okresné kolo súťaže Plameň, pohárovú súťaž v Abraháme, na
krajskej súťaži Plameň v Uníne sa umiestnili
na krásnom 2. mieste, v Suchej nad Parnou
sa pohoršili a boli až 4., ale nedávno to vylepšili zlatým pohárom zo súťaže v Tomašikove.
Mladší žiaci boli na okresnej súťaži Plameň 4., takisto v Abraháme získali 4. miesto
a v Tomašikove boli na 5. mieste. Za staršími
chalanmi síce trochu zaostávajú, ale usilovne
trénujú a na rok si už určite začnú voziť zo
súťaží poháre a nie tie nešťastné „zemiakové“
medaily.
Dievčatá si priniesli bronzový pohár zo Suchej nad Parnou a v Kráľovej pri Senci boli
na 4. mieste.
Naši dorastenci vyhrali okresné kolo v Jelke a v Suchej nad Parnou získali pohár za
3. miesto.
Branný pretek hasičských družstiev
V sládkovičovskom Vincovom lese sa v septembri konal branný pretek pre malých hasičov, ktorí súťažili v disciplínach: streľba,
hod granátom, uzly, hasiace prístroje, vedrová striekačka, rozvíjanie hadíc, vodorovné
lano a v štafete. Domáci zvíťazili skoro vo
všetkých kategóriách a pridali jedno druhé
miesto. V konkurencii siedmich hasičských
zborov (okrem domácich súťažili deti z Dyčky,

Jelky, Blatného, Tomášikova, Šenkvíc a Suchej nad Parnou) naši chlapci i dievčatá obstáli so cťou. Vyzdvihnúť musíme aj výkony
našich najmladších hasičských pretekárov,
ktorých prezývajú „pelenkáši“ (to sa však nezakladá na pravde, žiadne plienkové ochranné prostriedky už dávno nepoužívajú). Celú
dlhočiznú trať poctivo absolvovali a nezľakli
sa ani jednotlivých disciplín.
Okrem samotných
pretekárov na tom
má najväčšiu zásluhu ich tréner Peter
Hraško, ktorý s nimi
každý týždeň trénuje a jazdí na súťaže.
Poďakovať chceme
aj všetkým organizátorom, ktorí celý
deň makali na tom,
aby si deti krásny
deň v prírode poriadne užili a štedrým
sponzorom.
Najväčším pozitívom sládkovičovskej
hasičskej mládeže
je, že deti trávia čas

spolu, cvičia na čerstvom vzduchu, jazdia na
preteky a tak spoznávajú nové miesta a nových priateľov. To, že tak výborne reprezentujú naše mesto, je iba čerešnička na torte.
My občania máme istotu, že nám vyrastá
nová generácia schopných odborníkov, ktorí
si budú vedieť poradiť nielen pri požiari, ale
i v prípade nehôd alebo havárií.
ES

