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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Sládkovičovo
1. Úvod
Základné údaje o spracovaní rozvojového dokumentu
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo (ďalej len „PHSR
mesta Sládkovičovo“) je základným programovým dokumentom podpory regionálneho
rozvoja na lokálnej úrovni. Nadväzuje na príslušné strategické dokumenty a programové
dokumenty podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni. Na národnej
úrovni ide predovšetkým o Národný strategický referenčný rámec (NSRR), Program
rozvoja vidieka (PRV) a operačné programy (OP) a na regionálnej úrovni o Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja (PHSR TTSK).
PHSR mesta bude slúžiť hlavne na zvýšenie účinnosti strategického plánovania a prípravy
projektov v programovacom období 2007 – 2013 Slovenskej republiky (SR). Cieľmi
PHSR mesta sú:
1. zabezpečiť prenesenie predstáv samosprávy, organizácií, podnikateľov
a občanov, do rozvojového dokumentu,
2. zabezpečiť podkladový materiál k žiadostiam o finančnú podporu zo štátnych
a európskych fondov pre mesto, podnikateľov a neziskové organizácie,
3. splniť povinnosť, ktorú ukladá mestu „§10 zákona č.503/2001 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja“,
4. zvýšiť účinnosť strategického plánovania a prípravy projektov.
PHSR mesta Sládkovičovo obsahuje:
· analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na území mesta,
· hlavné problémy, potreby mesta, smery rozvoja a ciele,
· priority a opatrenia smerujúce k zabezpečeniu rovnováhy v rozvoji mesta,
· úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej
infraštruktúry, starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre
a v ďalších oblastiach rozvoja,
návrh finančného a administratívneho zabezpečenia, resp. inštitucionálneho zabezpečenia
indikátorov monitorovania a hodnotenia rozvoja mesta.
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo“ (ďalej: PHSR
mesta Sládkovičovo) bol vypracovaný podľa zákona „NR SR č. 351/2004 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja“ v zmysle uplatnenia princípu programovania, subsidiarity
a partnerstva a v nadväznosti na §10 zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja. Rozvojový dokument bol vypracovaný v rámci realizácie projektu s názvom
„Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo“.
Financovanie projektu bolo podporované z Operačného programu Základná infraštruktúra
─ Opatrenie 3.3 ─ Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej
politiky (č. zmluvy: 2006-OPZI-33-TT-0101). Spracovateľom dokumentu bolo Fórum
centra pre regionálny rozvoj zo Šamorína.
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Základná charakteristika mesta
Mesto Sládkovičovo je najmenšie z troch miest (Galanta a Sereď) okresu Galanta,
k 31.12.2006 malo 5670 obyvateľov. Kataster mesta má celkovú rozlohu 2909,49 ha.
Mesto
leží
v strede
juhozápadného
Slovenska,
v Trnavskom kraji a v obvode
Galanta.
Je
dôležitým
regionálnym
centrom
Podunajského regiónu v oblasti
hospodárskej,
dopravnej
a v oblasti cestovného ruchu.
Mesto leží v kóte 17°38´
západnej geografickej dĺžky
a 48°12´ východnej geografickej
šírky. Je výhodne situované
a dobre prepojené s významnými
mestami západného Slovenska
( Bratislava 42 km, Nitra 38 km,
Trnava 28 km, Galanta 7 km,
Šaľa 22 km a Dunajská Streda 35 km). Západnú hranicu katastra mesta tvoria katastre obcí
Veľké Úľany a Pusté Úľany, severnú hranicu tvoria obce Abrahám a Malá Mača,
severovýchodne sa nachádza obec Veľká Mača, východnú hranicu tvorí galantská mestská
časť Hody a na juhu susedí s chotármi obcí Čierny Brod a Košúty. Z hľadiska sídelného
systému je mesto zaradené k subregionálnym centrám. Zo sídelných rozvojových osí sa na
území mesta nachádza os regionálneho významu Senec – Pusté Úľany – Sládkovičovo –
Galanta – Šaľa. Obce a mestá Slovenskej republiky boli v zmysle rozhodnutia ministra
výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 15. júna 2006 začlenené do inovačných a
kohéznych pólov rastu. Podľa územnej koncentrácie patrí mesto do kohézneho pólu rastu,
ktorý je mimo záujmového územia inovačných pólov rastu.
Prvé písomné zmienky o Sládkovičove (Diószegu) nachádzame v listinách kráľa
Belu IV. z roku 1252. Pomenovanie osady údajne pochádza z „orechového lesa“, ktorý sa
v obci nachádzal. V roku 1301 bola pánom obce rodina Miklóša Dudvágya, ktorého
predkovia tu už dlhšiu dobu hospodárili. V roku 1582 obec dostala štatút mesta
a v 17. storočí prechádzala cez Diószeg tzv. kráľovská cesta (Via régia). Mesto malo
právo organizovať jarmoky a vyberať mýta. V tomto období tu stáli dve významné budovy
─ kostol a kaštieľ. V roku 1850 bola vybudovaná železnica, ktorá spojila dnešnú
Bratislavu s Budapešťou. V týchto rokoch dochádza v meste k priemyselnému rozvoju.
V roku 1870 Diószegu obnovili štatút mesta. Dve svetové vojny v 20. storočí
a hospodárske krízy zmenili mesto. Na úroveň hospodársky rozvinutého malého mestečka,
prevažne s potravinársko – spracovateľským priemyslom a poľnohospodárstvom, sa
Sládkovičovo vypracovalo v období od roku 1948 až do roku 1989.
Tabuľka 1.1: Základné charakteristiky mesta Sládkovičovo
názov okresu
názov kraja
štatút obce
PSČ
telefónne smerové číslo
prvá písomná zmienka o meste
priemerná nadmorská výška – v m

Galanta
Trnavský
mesto
925 21
31
1252
121

5

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo, 2008

celková výmera územia mesta – v ha
počet obyvateľov v r. 2006

2909,49
5 670

Zdroj: vlastný zber
Samospráva, orgány mesta a činnosť mestského úradu
Hlavnú úlohu pri rozvoji mesta zahrávajú nasledovné orgány:
- primátor,
- mestské zastupiteľstvo,
- komisie mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta
Je najvyšším výkonným orgánom mesta.
Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo predstavuje zastupiteľský zbor mesta, zložený z poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na funkčné obdobie štyroch rokov, ktorý
má vyhradené právo rozhodovať o najdôležitejších veciach. Vo funkčnom období 2006 –
2010 má Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove 13 členov.
Komisie mestského zastupiteľstva
Komisie pôsobia ako stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mesta. Sú zložené
z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom.
Vo funkčnom období 2006 – 2010 fungujú pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove
nasledovné komisie:
Ø Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku a
regionálnej politiky,
Ø Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP,
Ø Komisia rozvoja vzdelávania mládeže,
Ø Komisia kultúry,
Ø Komisia sociálna a bytová,
Ø Komisia dopravná , cestovného ruchu a verejného poriadku,
Ø Komisia športu a telesnej kultúry,
Ø Komisia mandátová a o ochrane verejného záujmu.
Činnosť Mestského úradu Sládkovičovo, ktorý sa nachádza na Fučíkovej ulici,
zabezpečujú nasledovné odbory:
Ø Finančný odbor,
Ø Správny odbor,
Ø Odbor výstavby a životného prostredia,
Ø Spoločný stavebný úrad Sládkovičovo.
Základná legislatíva mesta
Samospráva mesta Sládkovičovo funguje na základe zákona NR SR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Základným
dokumentom činnosti samosprávy je štatút mesta. Činnosť samosprávy, miestnych
neziskových organizácií, podnikateľov a obyvateľov mesta, ale aj samotný rozvoj mesta
výrazne určujú uznesenia mestského zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenia
(ďalej: VZN), ktoré sú schválené mestským zastupiteľstvom. Na území mesta sú platné
nasledovné VZN:
§ VZN č. 48/2005 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta,
§ VZN č. 49/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb,
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§
§
§
§
§
§
§
§

VZN č. 51/2006 o pamätihodnostiach mesta Sládkovičovo,
VZN č. 52/2006 o štatúte Mestskej polície Sládkovičovo,
VZN č. 53/2006 o dani z nehnuteľnosti na rok 2007,
VZN č. 54/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady,
VZN č. 55/2007 o určení názvu ulice,
VZN č. 56/2007 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská mesta Sládkovičovo,
VZN č. 57/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach,
VZN č. 58/2007 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov.
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2. Ekonomické a sociálne východiská
2.1 Socio-ekonomická analýza (audit zdrojov)
Analýza sa zameriava na identifikáciu hlavných disparít a rastového potenciálu
v oblasti ekonomického rozvoja, ľudských zdrojov, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
a základnej infraštruktúry.
2.1.1 Rozvojový potenciál a ľudské zdroje
Prírodné danosti
Mesto Sládkovičovo sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, v strednej časti
Podunajskej nížiny, 7 km severozápadne od obvodného mesta Galanta, na nive Dudváhu,
v nadmorskej výške 121 m. Administratívne je začlenené do Trnavského kraja
a do obvodu Galanta. Mesto svojou rozlohou 2909,49 ha má siedme najväčšie katastrálne
územie v obvode Galanta, kde sa nachádza celkom 33 obcí a 3 mestá. Územie má nížinný
charakter s vysokým podielom ornej pôdy, nízkou lesnatosťou a veľmi nízkym podielom
vodnej plochy. Severovýchodne od mesta sa na okraji lesa nachádza chránené prírodné
územie Sládkovičovská piesková duna. Na území mesta sa nachádza celkom 10 prírodných
hodnôt (tabuľka 2.1.1-1). Územie mesta bolo osídlené už v neolite, o čom svedčia
archeologické nálezy. Na území dnešného Sládkovičova bolo pôvodne viacero osád. Mesto
sa nachádza v najteplejšej a najproduktívnejšej poľnohospodárskej oblasti Slovenskej
republiky. Priemerná stredná teplota vzduchu je okolo 9,5° C a priemerné ročné zrážky sa
pohybujú okolo 560 mm.
Tabuľka 2.1.1-1: Prírodné hodnoty mesta
názov
parky
chránené
územia
chránený
strom
jazerá
potoky, rieky
lesy

počet /
popis (napr. súčasný stav, možnosť využitia v rámci CR)
ÚZPF *
výmera
(áno / nie)
1-1,20 ha Park Sládkovičovo, chránený areál od roku 1983
nie
1,10 ha Prírodná rezervácia Sládkovičovská Duna od roku 1982
nie
2 ks Platany za parkom, stav chránených stromov – ohrozený
1 Štrkové jazero Vincov les – rybolov
4 Dudváh, Stoličný potok, Šárd, Čierna Voda
1 Vincov les

nie
nie
nie
nie

Zdroj: Mestský úrad
Pôda
Územie mesta je nižinného typu s vhodnými pôdnymi a klimatickými
podmienkami pre poľnohospodársku činnosť. Pôdno-ekologickým podmienkam
zodpovedá i štruktúra osevných plôch. Charakteristické je pestovanie pšenice ozimnej,
jačmeňa jarného, kukurice na zrno, hrachu a slnečnice. Nakoľko živočíšna výroba už
neprebieha, tak svoje dominantné postavenie v pestovaní stratili v minulosti typické silážne
plodiny lucerna a kukurica. Plochy ornej pôdy sú viac-menej nestabilné plochy PPF. Sú
v podobe intenzívne obhospodarovaných veľkoplošných honov bez nelesnej stromovej
a krovinnej vegetácie a trvalých trávnych porastov. Trvalé trávne porasty nie sú
charakteristickým typom využitia katastrálneho územia, lebo vývoj tohto územia
podmienili vhodné klimatické podmienky a úrodné pôdy. Záujmové územie patrí
do kukuričnej oblasti a charakterizuje ho predovšetkým poľnohospodárska výroba. V jej
dôsledku sa trvalé trávne porasty vyskytujú len na brehoch tokov. Trvalé trávne porasty,
8
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lemujúce brehy potokov, sú značne ovplyvnené ľudskou činnosťou, a to hlavne v blízkosti
zastavaného územia a komunikácií. Vinice zaberajú iba nepatrný podiel z celkovej výmery
záujmového územia. Záhrady predstavujú len pridomové záhrady, lebo záhradkárske osady
nie sú vytvorené. V pridomových záhradách sa pestuje ovocie, zelenina alebo okrasné
rastliny. Na území sa nachádzajú 2 ovocné sady: Máriina záhrada a súkromný ovocný sad.
Vo využití pôdneho fondu (tabuľka 2.1.1-2, graf 2.1.1-1 – 2.1.1-4) 72% predstavuje
orná pôda, 13% zastavaná pôda a 5% lesná plocha. Katastrálne územie tvoria len 3%
vodnej plochy a 4% trvalých kultúr. Z hľadiska rozdelenia katastra mesta 77% tvorí
poľnohospodárska pôda a zvyšok nepoľnohospodárska pôda. Poľnohospodársku pôdu tvorí
až 95% ornej pôdy a 5% trvalých kultúr, ktoré predstavujú vinice, záhrady a ovocné sady.
Z nepoľnohospodárskej pôdy 55% zaberie zastavaná pôda, 22% lesná plocha a 12%
ostatná plocha. Napriek tomu, že cez mesto tečie potok Dudváh, vodná plocha tvorí len
11% nepoľnohospodárskej pôdy.
Tabuľka 2.1.1-2: Využitie pôdneho fondu v obci za rok 2004
spolu

2 909,49

poľnohospodárska pôda (ha)
nepoľnohospodárska pôda (ha)
orná
trvalé TTP spolu lesná
vodná zast.
ostat
spolu
pôda
kultúry
plocha plocha pôda plocha
2 119,01 108,38 1,90 2 229,29 150,21 75,10 372,94 81,95 680,20

Zdroj: Štatistický úrad SR Krajská správa v Trnave
Graf 2.1.1-1: Pôdny fond mesta Sládkovičovo
Pôdny fond mesta Sládkovičovo

Vodná plocha
3%
Lesná plocha
5%

Zast. pôda
13%

Ostat pôda
3%

TTP
0%
Orná pôda
72%

Trvalé kultúry
4%

Graf 2.1.1-2: Pomer poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy v meste
Pôdny fond mesta Sládkovičovo

Nepoľnohosp.
pôda
23%
Poľnohosp. pôda
77%

9

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo, 2008

Graf 2.1.1-3: Poľnohospodárska pôda
Zl ož e nie poľnohospodárske j pôdy v me ste
Sl ádkovičovo

T rvalé
kultúry
5%

TTP
0%

Orná pôda
95%

Graf 2.1.1-4: Nepoľnohospodárska pôda
Zlož enie nepoľnohospodárske j pôdy v me ste
Sládkovičovo

Ost at pôda
12%

Lesná
plocha
22%

Vodná
plocha
11%

Zast. pôda
55%

Klimatické pomery
Mapa klimatických oblastí klímu charakterizuje ako suchú. Priemerná januárová
teplota býva nad mínus 3o C (tabuľka 2.1.1-3). Teplú klimatickú oblasť charakterizuje viac
ako 50 letných dní (max. teplota vzduchu min. 25o C) a začiatok žatvy ozimnej raži je pred
15. júlom. Slnečný svit vo vegetačnom období je nad 2000 hodín. Vysoký výpar a nízke
zrážky 550-600 mm za rok. Výsušné vetry zapríčiňujú najmä v jarnom období, že územie
je jedným z najsuchších na Slovensku. V letnom období spadne 55 percent zrážok (320
mm), avšak je pozorovaný malý počet dní so zrážkami nad 1 mm (90 dní/rok) (tabuľka
2.1.1-4). Počas krátkodobých lejakov spadne aj 70 mm zrážok za 24 hodín. Najviac zrážok
padne v mesiacoch máj, jún a júl – priemerne za mesiac 59,3 mm zrážok. Pomerne teplá
klíma zapríčiňuje, že počet dní so snehovou prikrývkou je malý (tabuľka 2.1.1-5). Prvé
sneženie sa môže vyskytnúť okolo 4.11. a posledné začiatkom apríla. Prvý deň
so snehovou pokrývkou sa môže vyskytnúť okolo 4.12. a posledný začiatkom marca.
Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou dosahuje hodnotu okolo 35 dní za rok.
Priemerná ročná teplota územia je do 10°C. Najteplejší mesiac júl dosahuje priemerné
teploty nad 20° C. Pozorovaná maximálna teplota širšieho regiónu dosiahla 38 stupňov
a minimálna mínus 35° C. Dĺžka vykurovacieho obdobia dosahuje priemerne 211 dní
za rok. Prevládajúcim smerom vetra je SZ (28 %), nasleduje SV (13%) a S (12,8%).
Tabuľka 2.1.1-3: Priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu v ° C
mesiac
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI: XII. rok
teplota
-2,1 -0,2 4,6 10,5 15,4 19 20,5 19,6 15,7 10 5
0,6 9,9
(o C)
Zdroj LUKNIŠ a kol.

amplit.
22,6

Tabuľka 2.1.1-4: Priemerný počet dní so zrážkami 1,0 mm a viac
mesiac
I.
II. III. IV. V. VI. VII VIII. IX. X.
počet dní 6,9 6,9 6,8 6,7 8,1 7,6 7,3 6,9 4,9 7,0
Zdroj: LUKNIŠ a kol.

XI. XII. rok
8,8 8,5 86,4

Tabuľka 2.1.1-5: Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou
mesiac
I.
II. III. IV. V. VI. VII VIII. IX. X.
počet dní 13,3 11,1 3,6 Zdroj: LUKNIŠ a kol.

XI. XII. rok
0,4 6,6 35,0
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Geológia
Mesto sa nachádza na severnom okraji Podunajskej panvy. Geologickú stavbu
charakterizuje neogénne súvrstvie, ktoré môže dosiahnuť hĺbku až 4000 metrov.
Sedimentačný cyklus sa začal v bádene morskou transgresiou, ktorá bola spojená
aj s andezitovou vulkanickou činnosťou. Sarmatské sedimenty vznikli v brakickom
morskom prostredí a postupne prechádzajú do sladkovodných sedimentov panónu a pontu.
Kvartér predstavujú hlavne fluviálne sedimenty, v ktorých sa môžu vyskytovať aj spraše
z obdobia interglaciálov vrchného pleistocénu (Pristaš at al. 2000). Nerastné suroviny
predstavujú len štrkopiesky. Keďže tvoria podstatnú časť podložia, tak ich zásoby sú ťažko
vyčísliteľné. Začiatkom 60-tych rokov prebiehal na širšom okolí mesta neúspešný vrtný
prieskum na uhľovodíky (vrt v Diakovciach). Zistili však prítomnosť termálnej vody, ktorá
je od 70-tych rokoch využívaná na rekreačné účely. Z tohto profituje aj mesto, lebo v časti
Vincov les bol v prvej polovici 80-tych rokov odvŕtaný prieskumný geotermálny vrt, ktorý
sa v súčasnosti využíva pre účely termálneho kúpaliska.
Lesy a dreviny
Lesná plocha sa nachádza na 150,21 ha,
čo tvorí 5% celého katastra. V dôsledku
intenzívneho
hospodárenia
je
väčšina
katastrálneho územia mesta odlesnená a sú
zachované len malé zvyšky pôvodnej vegetácie.
Najväčšiu
plochu
lesného
spoločenstva
predstavuje nížinný lužný les „Vincov les“ (viď
na obrázku). Porasty pôvodne predstavovali
brestovo-dubový les
so zastúpením brestu
drsného a v terénnych depresiách s topoľom
bielym. Ďalšie lesné spoločenstvo lužných
porastov je obdobného charakteru ako na Malom Dunaji, ale s tým rozdielom, že ide
o kvalitatívne menšie plochy a užšie pásy porastov pozdĺž vodných tokov Dudváh, Šárd
a Stoličný potok. Sprievodné prvky zelene sú sporadické, tvorené najmä agátom, vŕbou
bielou, jelšou lepkavou, javorom poľným, domácimi druhmi topoľov, šípovkou, okrasou
okolíkatou a inými. Kroviny tvorí baza čierna, ruža šípová, trnka obyčajná a hloh.
Hospodárske lesy tvoria lesy Dolné Čady a menší lesík, nachádzajúci sa vedľa železničnej
trate. Nelesná drevinová vegetácia je významným krajinotvorným prvkom, ktorý dotvára
poľnohospodársky využívanú krajinu. Sú to rôzne typy krovín a stromov, ktoré tvoria napr.
vetrolamy, živé ploty, remízky, brehové porasty. Majú všestranný úžitkový i ochranný
význam a výrazne posilňujú ekologickú stabilitu poľnohospodárskej krajiny. Líniová
zeleň je zastúpená aj pásmi zelene z porastov topoľa a krovinatou vrstvou, ktorá sa
nachádza v polohách pozdĺž komunikácií, medzi jednotlivými priemyselnými areálmi
a obytnou zónou mesta, na hraniciach s ornou pôdou a v okrajových polohách mesta.
Líniová zeleň sa nachádza taktiež vo forme druhov okrasnej zelene po stranách pozdĺž
vnútromestských komunikácií.
Voda
Vodné plochy s celkovou rozlohou 75,10 ha
tvoria len 3% celého katastra. Hlavnými vodnými tokmi
mesta sú potoky Dudváh, Šárd (viď na obrázku), Čierna
Voda a Stoličný potok. Potok Dudváh prechádza cez
stred mesta a ostatné tri potoky sa rozprestierajú na
hranici katastrálneho územia. Stoličný potok sa nachádza
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pri priemyselnom parku Západ, potok Šárd tečie na východnej strane katastrálneho územia
mesta, vedľa „Termálneho kúpaliska Vincov les“ a biocentra „Sládkovičovská duna“.
Potok Čierna Voda tečie na západnej hranici katastra, kde mesto susedí s obcou Veľké
Úľany. Potoky „Dudváh“ a „Šárd“ sú menšie toky, pozdĺž ktorých sa nachádza len
sporadická sprievodná stromová zeleň, len na ich kratších úsekoch sú vytvorené súvislé
brehové porasty agátu, vŕby a topoľov. Ďalšou
vodnou plochou v katastrálnom území mesta je
„Štrkové jazero Vincov les“ (viď na obrázku),
ktoré sa nachádza vedľa Termálneho kúpaliska
Vincov les a využíva sa na rybolov. Štrkovisko
Vincov les zaberá plochu o výmere 4,5 ha
s priemernou hĺbkou 1,5 – 2 m. Vlastníkom je
Miestna organizácia rybárskeho zväzu. Je
pravidelne zarybňované, avšak v súčasnosti je
jeho zarastanie vodnou vegetáciou nadmerné.
Živočíšstvo
Územie Sládkovičova patrí podľa členenia územia Slovenska na živočíšne regióny
do Panónskej oblasti, juhoslovenského obvodu, dunajského okrsku, podokrsku lužného.
Podmienky, ktoré územie mesta poskytuje faune, nie sú veľmi pestré. Kvalitatívnu pestrosť
do značnej miery podporujú rieky Dudváh, Stoličný potok, Čierna voda so svojimi
mŕtvymi ramenami i zachované spevnené pieskové presypy. Väčšinu územia zaberá
kultúrna step – orná pôda, vinice. Typickými predstaviteľmi stepnej fauny sú chrček
poľný, tchor stepný, drop fúzatý, syseľ obyčajný, jašterice, koníky, cikády a modlivka
zelená.
Chránené územia
Za chránené územia možno vyhlásiť lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy
európskeho významu a biotopy národného významu, biotopy druhov európskeho významu,
biotopy druhov národného významu a biotopy vtákov, vrátane sťahovavých druhov, na
ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo územia
medzinárodného významu.
Územie mesta Sládkovičovo je významné z hľadiska budovania sústavy chránených
území členských krajín Európskej únie NATURA 2000. Chránené vtáčie územie „Pusté
Úľany – Zeleneč“ s celkovou rozlohou 21 240 ha sa nachádza v katastrálnych územiach
troch okresov (Galanta, Trnava a Senec). Z okresu Galanta sa chránené územie nachádza
v katastroch obcí Abrahám, Hoste, Malá Mača, Pusté Úľany, Sereď, Sládkovičovo, Veľká
Mača a Veľký Grob. Chránené územie Pusté Úľany – Zeleneč je jedným z troch
najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov kaňa močiarna (Circus
aeruginosus) a kaňa popolavá (Circus pygargus). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1%
národnej populácie druhov bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus), pipíška chochlatá
(Galerida cristata), prepelica poľná (Coturnix coturnix), sokol červenonohý (Falco
vespertinus), sokol rároh (Falco cherrug) a haja tmavá (Milvus migrans).
Na území mesta Sládkovičovo sa nachádzajú aj dve chránené územia v zmysle
zákona č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a to:
· Prírodná rezervácia „Sládkovičovská duna“ (evidenčné číslo: 154) – výmera
chráneného územia je 11 030 m2. Prírodná rezervácia bola vyhlásená za chránenú
v roku 1982. Predmetom ochrany je ochrana zachovaných zvyškov pieskomilnej
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·

vegetácie s výskytom fytogeograficky významných druhov na charakteristickom,
najsevernejšie
situovanom
pieskovom
presype
Podunajskej
roviny
na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Chránené nálezisko
zahŕňa neveľký, asi 8m vysoký, pieskový presyp, ktorý je čiastočne narušený
dávnou ťažbou piesku. Vplyvom pasenia bol pôvodný xerotermný psamofytný
porast tiež narušený a dnes tu prevláda trávnatý zárast. V tomto záraste sa aj dnes
nachádzajú významné druhy xerotermnej flóry. V lokalite je zaujímavý výskyt
kontinentálneho stredoázijského druhu sápy hľuznatej, ktorá v tejto lokalite rastie
na neobvyklom piesočnom stanovišti.
Chránený areál „Sládkovičovský park“
(evidenčné číslo: 973) – výmera chráneného
územia je 12 020 m2. Areál bol vyhlásený za
chránený v roku 1983. Areál (viď na
obrázku) je historický park. Je to významný
prvok mestskej zelene, ktorý sa nachádza
pri kaštieli. Za parkom sa nachádzajú aj dva
chránené stromy – platany.

Ďalšie významné chránené územia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti katastrálneho
územia mesta Sládkovičovo:
· Chránený areál „Abrahámsky park“ (evidenčné číslo: 917) – výmera chráneného
územia je 108 459 m2 a areál bol vyhlásený za chránený v roku 1983. Predmetom
ochrany je ochrana historického parku, ktorý vznikol v 19. storočí pretvorením
z lužného lesa ako súčasť okolia kaštieľa (dnes nahradeného detskou ozdravovňou).
Park prechádza priamo do lesného komplexu Časlov. Prevládajú tu listnaté dreviny.
Najpočetnejší je dub letný. Chránené územie sa nachádza v katastrálnom území
obce Abrahám.
· Chránený areál „Košútsky park“ (evidenčné číslo: 943) – výmera chráneného
územia je 19 050 m2 a areál bol vyhlásený za chránený v roku 1983. Predmetom
ochrany je parková plocha z 19. storočia. Má značnú mikroklimu, dendrologickú,
biologickú a historickú hodnotu. Tvorí rekreačné zázemie pre obec a blízky domov
dôchodcov. Chránené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Košúty.
· Chránený areál „Park pri ihrisku“ (evidenčné číslo: 942) – výmera chráneného
územia je 26 582 m2 a areál bol vyhlásený za chránený v roku 1983. Ochraňovaná
je parková plocha, ktorá je vhodným zázemím pre športový areál a poskytuje
možnosti pre krátkodobú rekreáciu občanov a výchovné využitie. Vznik parku
súvisí pravdepodobne s výstavbou blízkej kúrie v 2. polovici 19. storočia. Chránené
územie sa nachádza v katastrálnom území obce Košúty.
· Prírodná rezervácia „Mačiansky háj“ (evidenčné číslo: 96) – výmera chráneného
územia je 253 300 m2 a rezervácia bola vyhlásená za chránenú v roku 1981.
Chránené územie je vyhlásené na ochranu prirodzených lesných spoločenstiev
s bohatým výskytom klokoča perovitého. Využíva sa na vedecko-výskumné,
náučné a kultúrno-výchovné ciele. Chránené územie sa nachádza v katastrálnom
území obce Veľká Mača.
· Prírodná pamiatka „Mačiansky presyp“ (evidenčné číslo: 97) – výmera
chráneného územia je 12 772 m2 a pamiatka bola vyhlásená za chránenú v roku
1973. Chránené územie je jedným z posledných, pomerne dobre zachovalých,
pieskových presypov v okrese Galanta. Je to vhodná lokalita pre výskyt taxónov
psamofilnej i xerotermnej flóry a fauny. Chránené územie je ekostabilizačným
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prvkom v poľnohospodárskej krajine Podunajskej nížiny a nachádza sa
v katastrálnom území Malá Mača.
· Chránený areál „Galantský park“ (evidenčné číslo: 933) – výmera chráneného
územia je 33 927 m2 a areál bol vyhlásený za chránený v roku 1983. Historický
park je najväčšou súvislou zelenou plochou v meste Galanta s výskytom množstva
starých hodnotných jedincov drevín. Je to objekt veľkej historickej,
mikroklimatickej, biologickej, hygienickej, dendrologickej a architektonickej
hodnoty. Poskytuje možnosti pre krátkodobú rekreáciu. Chránené územie sa
nachádza v katastrálnom území mesta Galanta.
Spravujúcim orgánom všetkých chránených území sú „ŠOP-S-CHKO Dunajské luhy“.
Regionálny územný systém ekologickej stability (ďalej: RÚSES)
RÚSES okresu Galanta bol vypracovaný v roku 1994 v zmysle zákona NR SR
č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (súčasne je to zákon č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny). V rámci RÚSES boli navrhnuté chránené územia, ktoré
vychádzajú nielen zo spracovaných syntéz a klasifikácie územia, ale aj priamo z analýz
prírodných pomerov hodnotiacich vlastností abiotických prvkov a z analýz socioekonomických pomerov. Návrhy sa dotýkajú predovšetkým prvkov, ktoré sú v záujme
ochrany prírody a krajiny, ale i prvkov súvisiacich s tvorbou a úpravou súčasnej krajinnej
štruktúry. Ochrana sa dotýka biocentier, biokoridorov, interakčných prvkov,
genofondových plôch a osobitne chránených častí prírody a krajiny, ale i potenciálnych
chránených území.
V rámci RÚSES sa v katastri mesta nachádza:
§ Biocentrum nadregionálneho významu „Úľanská mokraď“ – nachádza sa
v katastrálnych územiach Pusté Úľany, Sládkovičovo a Veľký Grob. Je najväčším
rašeliniskom slatinného typu na Slovensku o rozlohe 588 ha. Vymedzená lokalita
navrhovaného nadregionálneho biocentra predstavuje okrem samotného rašeliniska
i priľahlé lesy a poľnohospodársku pôdu. Nad Grobskými jazerami sa nachádza
lužný les typu Ulmeto – Fraxinetum. Druhú väčšiu zalesnenú plochu tvorí komplex
Dolné Čady, kde sa jedná väčšinou o topoľové monokultúry. Po vyťažení časti
rašeliny tu vznikli rozsiahle vodné plochy so zárastom pálky a trste. Celý systém
vodných plôch, odvodňovacích kanálov a slatinných plôch je významným
náleziskom chránených druhov fauny a flóry. Celá plocha navrhovaného
nadregionálneho biocentra sa vyznačuje vysokým stupňom biodiverzity. Plocha
nadobudla význam ako náhradné refúgium avifauny po zničení jej biotopov
v oblasti vodného diela Gabčíkovo.
§ Biocentrum regionálneho významu „Sládkovičovská duna a Vincov les“ –
biocentrum sa nachádza v katastrálnom území mesta Sládkovičovo. Tvorí ho
Slákovičovská duna a priľahlý Vincov les (opis územia viď v časti „Chránené
územia“ a „Lesy a dreviny“).
§ Biokoridor regionálneho významu „Čierna Voda“ – je najdlhším vodným tokom
v okresoch Galanta a Šaľa. Preteká celým územím od severozápadu po juhovýchod,
kde ústi do Malého Dunaja. V katastrálnom území mesta Sládkovičovo tečie
na západnej hranici katastra. Vývojom koryta sa jeho priebeh značne menil
a vytváral veľké množstvo meandrov, ramien a mŕtvych ramien. Čierna Voda je
po Váhu a Malom Dunaji tretím tokom, ktorý výrazne charakterizuje reliéf regiónu.
Lesné spoločenstvá lužných porastov Čiernej vody sú obdobného charakteru ako
pri Malom Dunaji, ale s tým rozdielom, že ide o kvantitatívne menšie plochy
a užšie pásy porastov pozdĺž toku. Brehové porasty tvorí prevažne vŕba biela
s domácimi druhmi topoľov, ku ktorým sa v menšej miere pridružuje jelša lepkavá
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§

a na okrajoch agát. Brehové porasty dopĺňajú bohaté krovité vrstvy s bazou
čiernou, hlohom a topoľom bielym. Vhodné plochy sú obrastené pálkou, trsťou
a kosatcom žltým. Súbor brehových porastov v hornom úseku je narušený,
miestami zničený vodohospodárskymi zásahmi.
Biokoridory
regionálneho
významu
„Dudváh“ (viď na obrázku), „Šárd“ –
jedná sa o menšie vodné toky. Pozdĺž týchto
tokov je sprievodná stromová zeleň
sporadická a len na kratších úsekoch sú
vytvorené súvislé brehové porasty, ktoré sú
tvorené najmä agátom, vŕbou, topoľom
bielym, topoľom čiernym a topoľom
šľachetným. Z vlhkomilných druhov rastlín
sa tu vyskytujú kosatec žltý, šípovka vodná,
okrasa okolíkatá a ďalšie.

Miestny územný systém ekologickej stability (ďalej: MÚSES)
V rámci územného plánu boli vymedzené nasledovné prvky MÚSES:
§ mBC1 – biocentrum miestneho významu, ktoré je navrhované na plochách lesných
porastov, plochách TTP a ornej pôdy. Stresové faktory: blízkosť železnice,
hospodárske lesné porasty. Návrh: ornú pôdu obrábať bez agrochemikálií,
hospodárske lesy prekategorizovať na lesy osobitného určenia.
§ mBC2 Park – biocentrum miestneho významu navrhované na ploche
Sládkovičovského parku, ktorý je vyhláseným chráneným areálom. Nachádza sa
v strede zastavaného územia, neďaleko toku Dudváhu. Stresové faktory: malá
výmera, blízkosť priemyselných areálov. Návrh: vytvoriť prepojenie s Dudváhom,
vytvoriť okolo parku pufrovaciu zónu bez vysokých stavieb a veľkých spevnených
plôch.
§ mBK1 – biokoridor miestneho významu, navrhuje sa na prepojenie mBC1 s rBK6,
tvorí ho pás nelesnej drevinovej vegetácie pri železnici. Stresové faktory:
nedostatočná šírka nelesnej drevinovej vegetácie (ďalej: NDV), blízkosť železnice,
prechod cez ornú pôdu. Návrh: dobudovať koridor zväčšením plôch nelesnej
drevinovej vegetácie.
§ mBK2 – biokoridor miestneho významu. Navrhuje sa na prepojenie rBK30 s rBK8.
Tvoria ho plochy NDV, plochy lesných porastov a ornej pôdy, prechádza na hranici
katastra. Stresové faktory: prechádza cez ornú pôdu a má nespojitý charakter.
Návrh: dobudovať plochu nelesnej drevinovej vegetácie.
§ mBK3 – biokoridor miestneho významu, ktorý sa navrhuje na prepojenie rBK8
s nBC7. Prechádza po hranici katastra, tvoria ho plochy NDV a ornej pôdy.
Stresové faktory: prechádza cez ornú pôdu a má nespojitý charakter. Návrh: koridor
dobudovať vytvorením pásov nelesnej drevinovej vegetácie.
Interakčné prvky plošné – posilňujú funkčnosť biocentier a biokoridorov. V našom
riešenom území posilňujú funkčnosť biokoridorov. Sú tvorené plochami nelesnej
drevinovej vegetácie, lesnými porastami, plochami TTP a plochami verejnej zelene
v meste. Interakčné líniové prvky sú navrhované ako aleje pri komunikáciách a ako pásy
izolačnej zelene okolo športového areálu, hospodárskeho dvora, priemyselných
a skladových areálov a delia obytné územie od plôch ornej pôdy a priemyslu. Plnia funkciu
izolačnú (znižujú ohrozenie pôdy pred eróziou, znižujú prašnosť v zastavanom území
mesta), ale aj estetickú. Pásy izolačnej zelene, hlavne od plôch ornej pôdy, je potrebné
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vytvárať v šírke minimálne 5m, kde bude zastúpená stromová aj krovitá vrstva.
Plochy NDV – je to zeleň na plochách navrhovaných na biocentrá a biokoridory.
Pri návrhu výsadby tejto zelene je potrebné drevinovú skladbu konzultovať s oddeleniami
Štátnej ochrany prírody. Navrhovaná drevinová skladba by sa mala pridržiavať drevinovej
skladby potenciálne prirodzenej vegetácie daného územia. Potenciálne prirodzená
vegetácia a jej hlavné jednotky v riešenom území sú:
- jaseňovo – brestovo – dubové lužné lesy,
- dubovo – hrabové lesy,
- vŕbovo – topoľové pri vodných tokoch.
Tieto lesné rastlinné spoločenstvá by sa v daných podmienkach v riešenom území
vyvinuli ako stabilný autoregulačný systém bez zásahu človeka.
Líniová zeleň pôdoochranná – navrhuje sa hlavne na plochách ornej pôdy nad 100 ha
a na plochách ornej pôdy ohrozenej vodnou eróziou alebo už erodovaných. Sú to pásy
zelene tvorené 2 etážami, ktoré zabránia pôsobeniu erózie. Táto zeleň je kombinovaná
s líniovými interakčnými prvkami, ktoré plnia tú istú funkciu, ale nachádzajú sa ako
sprievodná zeleň komunikácií a vodných tokov. Pri výsadbe je potrebné dodržiavať
drevinové zloženie podobné potenciálne prirodzenej vegetácii.
Regulatívy Európskej únie
Na území SR boli Nariadením vlády SR zo dňa 26. 6. 2003 vyčlenené zraniteľné
oblasti na základe „Nitrátovej direktívy“. Nitrátová direktíva je súborom opatrení, ktoré
smerujú k zníženiu možností znečistenia vodných zdrojov (povrchových aj podzemných)
dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych hnojív, z hospodárskych hnojív
(maštaľný hnoj, hnojovica, močovka) a to vtedy, keď sú aplikované v nadmerných
dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle uskladňované. Nitrátová direktíva bola
vypracovaná na základe „Smernice 91/676/EC o ochrane vodných zdrojov pred
znečistením dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárstva“. Aj územie mesta
Sládkovičovo patrí do zraniteľného územia z hľadiska ochrany vodných zdrojov.
Poľnohospodárske subjekty, hospodáriace na spomínaných územiach, sú povinné
rešpektovať osobitné zásady hospodárenia podľa „Kódexu správnej poľnohospodárskej
praxe“. V zraniteľných oblastiach sa na základe súboru pôdnych, hydrologických,
geografických a ekologických parametrov určili pre každý poľnohospodársky subjekt
3 kategórie obmedzení hospodárenia:
kategória A – produkčné bloky s najnižším stupňom obmedzenia hospodárenia,
kategória B – produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia,
kategória C – produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia hospodárenia.
V katastri mesta sa nachádzajú parcely v kategóriách „A“, „B“ a „C“ a sú zaradené
do lokalít „Sládkovičovo“, „Čierna Voda“ a Váhovce“.
Potenciál mesta v oblasti rozvoja
Rozvojové dokumenty mesta
· Územný plán mesta Sládkovičovo (ďalej: UPN) – spracovanie UPN prebieha podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov a zákona č.55/2001 o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii. Obsahom UPN mesta Sládkovičovo budú
„prieskumy a rozbory“, „zadanie“ a „návrh UPN“. Do konca januára 2007 boli
spracované „prieskumy a rozbory“ a „zadanie“. Návrh UPN bude obsahovať nové
výrobné lokality, lokality na bytovú výstavbu, rekreáciu, lokality chráneného
územia, navrhnutú technickú infraštruktúru pre nové lokality, atď.. Zadanie
územného plánu bolo schválené dňa 27.06.2007 (č. uznesenia 94/MZ-2007).
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Partnerské mestá a cezhraničná spolupráca
Medzi priority mesta Sládkovičovo patrí aj rozvíjanie zahraničných kontaktov,
a tým aj následné vytváranie priestoru pre regionálny rozvoj. Spolupráca sa uskutočňuje
najmä na základe kultúrnej výmeny a tiež spolupráce medzi školami. Mesto Sládkovičovo
má vybudovanú partnerskú spoluprácu v Maďarsku a Rumunsku. Dohoda o družobnej
spolupráci bola podpísaná s mestom Csorvás v Maďarskej republike dňa 28. augusta 1999.
V budúcnosti sa s týmto mestom plánuje okrem kultúrnej výmeny aj spolupráca v rámci
rozvoja miestneho hospodárstva. Dlhoročný dobrý vzťah existuje aj mestom Dioseg
v Rumunsku. Sládkovičovo spolupracuje aj s ďalšími mestami z Maďarskej republiky, a to
Nemesnádudvar, Nyíregyháza a Harta.
Voľné budovy a pozemky v meste
Hlavným nevyužitým prírodným potenciálom je potok Dudváh, ktorý preteká
stredom mesta. V budúcnosti po revitalizácií toku bude možné využiť ho na rekreáciu
obyvateľov mesta a regiónu, ale aj na rozvoj vodnej turistiky v regióne. V rámci rozvoja
cestovného ruchu sú významnými lokalitami aj chránené územia v katastri mesta, a to
prírodná rezervácia „Sládkovičovská duna“ a chránený areál „Sládkovičovský park“.
Pre rozvoj vodnej turistiky a rybolovu je k dispozícií štrkové jazero „Vincov les“
s rozlohou 4,5 ha.
Rozvojový potenciál mesta v rámci verejnej infraštruktúry predstavujú budovy
a zariadenia samosprávy, ako napr. mestský úrad, základné školy, materské školy, požiarna
zbrojnica, zdravotné stredisko, kultúrny dom, technologický inkubátor Inovatech, športový
areál, areál termálneho kúpaliska, atď.. Účtovná hodnota všetkých budov, zariadení
a stavieb (tabuľka 2.1.1-9) v správe mesta je viac ako 500 mil. Sk. Niektoré budovy
a zariadenia mesta sú prenajaté miestnymi príspevkovými a rozpočtovými organizáciami,
podnikateľskými subjektami (tabuľka 2.1.1-6 a 2.1.1.-7) na verejno-prospešné účely
a podnikanie. V správe mesta sú k dispozícií aj nevyužité budovy (tabuľka 2.1.1-8),
ktoré môžu v budúcnosti slúžiť na podnikateľské a verejnoprospešné účely.
Tabuľka 2.1.1-6: Prenajaté priestory od mesta
názov prenajatého objektu

Kultúrne stredisko
Vysoká škola Vyšegrádu
TK V. Les (Budovy + bazény v areáli)
TJ SLAVOJ
Predajňa 406
Kolkáreň
Fučíkova 340
Administratívna budova Fučíkova 96

prenajaté v
m2
142
4 380
4 860
800
888
215
92,8
551

celý objekt
neprenajaté
v m2
1 000
1 200
0
3 200
0
0
79,8
0

spolu v
m2
1 142
5 580
4 860
4 000
888
215
172,6
551

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Tabuľka 2.1.1-7: Budovy mesta v správe rozpočtových a príspevkových organizácií
názov objektu
ZŠ Školská
ZŠ Abrahámska a MŠ
Abrahámska

názov rozpočtovej a
adresa
príspevkovej organizácie
Spojená škola Sládkovičovo
Školská 1087
Základná škola Sándora Petőfiho s Fučíkova ul.
materskou školou s vyučovacím
425
a výchovným jazykom
maďarským
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MŠ Fučíkova
MŠ Budovateľská
Mestské zdravotné stredisko
Dom Brannosti
Kultúrne stredisko

Spojená škola Sládkovičovo
Spojená škola Sládkovičovo
Technické služby
Technické služby
MsKS Sládkovičovo

Školská 1087
Školská 1087
J. Dalloša
J. Dalloša
Fučíkova 973

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Tabuľka 2.1.1-8: Voľné budovy v správe mesta a jej využitie
voľná budova

majiteľ

Dom Brannosti

Mesto
Sládkovičovo
Mesto
Sládkovičovo
Mesto
Sládkovičovo

Materská škola
J. Dalloša
CVČ

Súčasná
stav, v akom sa záujem/nezáujem
hodnota v Sk nachádza
majiteľa
využiť
budovu a na čo
3 114 489,nevyužiteľný
prestavba
–
administratíva
5 222 804,vyhovujúci
prestavba –
mestská poliklinika
1 135 386,vyhovujúci
odpredaj

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Tabuľka 2.1.1-9: Finančná hodnota všetkých budov, stavieb a zariadení mesta
budovy
a zariadenia

účtovná hodnota
(v tis. Sk)

budovy
stavby
zariadenia

reálna hodnota (napr.
znalecký posudok)
(v tis. Sk)
313 142 592,258 856 924,176 678 816,115 096 050,10 586 635,5 509 150,-

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Ďalšími významnými potenciálmi mesta sú nevyužité pozemky a lokality. V rámci
rozvoja miestneho hospodárstva sa najlukratívnejšie pozemky nachádzajú vedľa dvoch
priemyselných parkov mesta a termálneho kúpaliska Vincov les. Tieto lokality sa
rozprestierajú takmer na 200 hektároch:
· priemyselný park Juh: 94,2 ha,
· priemyselný park Západ: 82,4 ha,
· termálne kúpalisko Vincov les: 18 ha.
Priemyselné zóny mesta sú dnes využívané extenzívne a v nasledujúcom období ich
čaká mierna prestavba a reštrukturalizácia. Na dvoch spomínaných priemyselných parkoch
sa v poslednom období usídlili významné slovenské a zahraničné firmy, ktoré ponúkajú
pracovné príležitosti pre ľudí z celého regiónu. Najvýznamnejšie firmy v meste sú:
Ø Mlyn Sládkovičovo a.s.,
Ø Mraziarne a.s.,
Ø Bekaert Slovakia s.r.o.,
Ø POLYTEC Composites Slovakia s.r.o.
Ø KOAM Elektronik s.r.o.,
Ø MEDEA – S, s.r.o.,
Ø S.I.T.T.A, s.r.o.,
Ø Saving s.r.o..
Napriek tomu, že v meste sa v posledných rokoch výrazne rozvíja priemysel a miestne
hospodárstvo a nezamestnanosť sa pohybuje len na úrovni 4-5%, boli aj závody, ktoré
zanikli. V budúcnosti môžu byť tieto lokality rozvojovými potenciálmi mesta. Zaniknuté
závody v meste:
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Ø Ľanárske a konopárske závody,
Ø Cukrovar,
Ø Konzerváreň,
Ø Agrochemický podnik,
Ø Štátny majetok,
Ø Šľachtiteľská stanica.
Ďalšie nevyužité priestory a pozemky sa nachádzajú v časti „Nový dvor“ (rozloha
28,8 ha) smerom na Pusté Úľany. Mesto má vo vlastníctve aj cca 11 ha voľného pozemku
v priemyselnom parku Juh vedľa zaniknutého závodu Cukrovar, ktorý sa rozprestiera
na cca 30 ha.
Z hľadiska bytovej výstavby sú najvýznamnejšie pozemky o výmere 14,5 ha v centre
mesta a južne od štátnej cesty I/ 62. V zmysle zadania územného plánu pre roky 2005 –
2010 sa uvažuje aj nad realizáciou bytov v rodinných domoch. V rámci obnovy bytového
fondu sa predpokladá rekonštrukcia bytového fondu v najstaršej časti mesta popri hlavnej
ceste. Pre roky 2010 – 2015 sa počíta s realizáciou bytov v rodinných domoch i bytových
domoch. V rámci obnovy bytového fondu sa predpokladá rekonštrukcia bytového fondu
v centrálnej časti mesta. Cieľom obnovy bytového fondu je prispôsobiť bývanie v starších
rodinných domoch moderným trendom bývania s úplným vybavením.
Na plynulý rozvoj mesta slúžia aj ďalšie významné dokumenty, ako napr. „Register
obnovenej evidencie pôdy“ (ďalej: ROEP), „Pozemkové úpravy“ (ďalej: PÚ) a „Územný
plán mesta“ (ďalej: UPN). ROEP ani PÚ v meste ešte neboli zahájené a nie je ani
stanovený termín ich začatia. Vypracovanie „Územného plánu mesta Sládkovičovo“ sa
začalo v roku 2006 a s jeho dokončením a schválením sa ráta v roku 2008. Zadanie
územného plánu bolo dokončené v júni 2007 a schválené dňa 27.06.2007 (č. uznesenia
mestského zastupiteľstva: 94/MZ-2007). Ďalšou prekážkou pri rozvoji mesta môžu byť
nevysporiadané pozemky a budovy. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pôde v meste
Sládkovičovo je v zlom stave, ako na väčšine územia Slovenska. Historická rozdrobenosť
vlastníctva a nejasné vlastnícke vzťahy budú vzhľadom na zdĺhavosť procesu ešte dlho
znamenať prekážku pre rozvojové projekty.
Majetok mesta
Mesto Sládkovičovo financuje svoje potreby z vlastných príjmov (miestne dane
a poplatky), zo štátnych dotácií a z ďalších zdrojov. Vlastnými príjmami v rozsahu podľa
osobitných predpisov sú:
- príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného mestu do užívania,
- výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov.
- podiely na daniach v správe štátu,
- výnosy z pokút uložených za priestupky,
- iné príjmy.
Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania
a prostriedky mimo rozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu
mesta alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno mestu poskytnúť štátnu
dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných
predpisov. Mesto môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými
obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými alebo fyzickými osobami. Mesto
si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh,
spoločných pre viac obcí, alebo z iného dôvodu môžu obce a mestá zriadiť spoločný fond.
Správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami a mestami, ktoré fond zriadili, a to
podľa dohodnutých pravidiel.
Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje
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na obdobie jedného kalendárneho roka. Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky
spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu
samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám. Mesto
vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú uzávierku mesta overuje
audítor. Celkový navrhovaný vývoj financovania mesta je v súlade so zámermi ešte nie
celkom ukončenej fiškálnej decentralizácie. Nové znenie nariadenia vlády SR v roku 2006
menilo rozdeľovanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy tak, že mestá a obce
ležiace vo vyššej nadmorskej výške dostanú viac peňazí, z dôvodu vyššej energetickej
náročnosti (u škôl, úradov, obecných zariadení a pod. ). Stanovená hranica nariadením –
277 m n. m. má pre mesto Sládkovičovo negatívny dopad (priemerná nadmorská výška
v meste je 121 m). Je to však len jeden z ukazovateľov prerozdeľovania. Pri ostatných
nezmenených podmienkach rozdeľovania výnosu dane FO by finančné prostriedky mali
zabezpečiť stabilitu rozpočtov samospráv. Mesto môže mať mimo vlastných príjmov
ďalšie finančné zdroje – verejne prístupné zdroje, ako sú napríklad zdroje Európskej únie,
zdroje zo štátneho rozpočtu, ktoré sú prístupné cez štátne fondy, ako sú Štátny fond
na rozvoj bývania, Štátny fond na ochranu životného prostredia, Štátny fond na ochranu
pôdneho fondu.
Doterajšie hospodárenie mesta možno charakterizovať ako veľmi dobré, bez
vážnejších problémov. Za hodnotené obdobie mesto vykazovalo každoročne kladný
prevádzkový prebytok hospodárenia (tabuľka 2.1.1-10, graf 2.1.1-5). Doterajšie výsledky
sú dobrým základom pri plánovaní ďalších investičných projektov a programov.
Tabuľka 2.1.1-10: Plnenie rozpočtu mesta za posledných 5 rokov
položky
bežné príjmy
bežné výdavky
rozdiel
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
rozdiel
príjmové finančné operácie
výdavkové finančné operácie
rozdiel
príjmy spolu
výdavky spolu
rozdiel

2002
37 925
24 007
13 918
13 343
48 410
-35 067
37 919
2 292
35 027
88 587
74 709
13 878

2003
48 576
26 010
22 566
43 216
47 232
- 4 016
7 117
3 034
4 083
98 909
76 276
22 633

2004
53 973
27 974
25 999
11 157
6 244
4 913
3 345
2 795
550
68 475
37 013
31 462

2005
62 995
28 099
34 896
1 281
17 672
- 16 391
15 525
6 438
9 087
79 801
52 209
27 592

2006
85 946
38 981
46 965
61 410
75 072
- 13 622
8 956
9 207
- 251
156 312
123 260
33 052

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Graf 2.1.1-5: Plnenie rozpočtu mesta Sládkovičovo
Plnenie rozpočtu mesta Sládkovičovo
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Ľudské zdroje
V rokoch 2003 a 2007 zamestnanci mestského úradu vypracovali cca 30 projektov
na získanie finančných prostriedkov z predvstupových a štrukturálnych fondov Európskej
únie, zo štátneho rozpočtu SR a z iných fondov (napr. Recyklačný fond). Projekty sa týkali
rôznych oblastí - sociálnej, kultúry, podnikania, cestovného ruchu, zdravotníctva, školstva,
športu a odpadového hospodárstva. Mesto má dostatočné ľudské zdroje na vysokej
odbornej a organizačnej schopnosti pripravovať, implementovať, koordinovať
a kontrolovať chod realizácie projektov od štádia vypracovania projektu, výberu
dodávateľov prác a služieb, ich riadenie a kontrolovanie, so sledovaním čerpania
finančných zdrojov až do štádia ukončenia prác na projekte počas výstavby, ako aj výberu
schopného prevádzkovateľa objektu s monitorovaním chodu prevádzky v čase jeho
využívania. Dvaja zamestnanci Mestského úradu Sládkovičovo sú držiteľmi preukazu
o odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie.
Informačné prostriedky
Obyvatelia mesta Sládkovičovo sú informovaní každodenne pomocou rozhlasu,
informačných panelov umiestnených v rôznych miestach mesta a web stránky. Web
stránka mesta www.sladkovicovo.net okrem základných údajov o činnosti samosprávy
a mestského úradu poskytuje aj informácie o VZN, aktuálnych programoch konaných
v meste, termálnom kúpalisku Vincov les, atď.. Ďalším významným informačným tokom
na území mesta je informačný spravodaj „Život v Sládkovičove“. Spravodajca (je
zapísaný pod číslom: OÚ Galanta 7/1992) vychádza každý druhý mesiac v slovenskej
a maďarskej mutácií, v náklade 2000 výtlačkov. Distribúcia je zabezpečená pomocou
mestského úradu do každej domácnosti mesta.
Internetové pripojenie v domácnostiach a vo verejných budovách mesta
je zabezpečené pomocou rôznych technológií, ako napr. ADSL, siete T-Mobil, Orange,
WiMAX, atď.. Pri poskytovaní internetových služieb existuje konkurenčné prostredie,
na základe ktorého vzniká regulácia cien smerom dolu a tým sa vytvára dostupnosť širším
vrstvám obyvateľstva.
Obyvateľstvo a jeho štruktúra
Demografia
Na základe štatistických údajov k 31.12., získaných zo Štatistického úradu SR
Krajskej správy v Trnave, vývoj počtu obyvateľov v meste Sládkovičovo mal od roku
1920 do roku 1970 výrazne stúpajúcu tendenciu (tabuľka 2.1.1-11, graf 2.1.1-6). Od roku
1970 až po súčasnosť má stagnujúci priebeh. Na vývoj počtu obyvateľov mal veľký vplyv
rok 2002, kedy sa v komunálnych voľbách miestna časť Malá Mača s počtom obyvateľov
588, odčlenila od Sládkovičova a tým k 1.1.2003 klesol počet obyvateľov mesta
Sládkovičovo. Malá Mača sa stala samostatnou obcou bez matričného úradu, ktorý je
vedený v Sládkovičove. Zo získaných údajov ďalej vyplýva, že vývoj počtu obyvateľstva
za posledných 10 rokov (tabuľka 2.1.1-12, graf 2.1.1-7), okrem roku 2003 (bola odčlenená
miestna časť Malá Mača), má stagnujúcu, resp. mierne stúpajúcu tendenciu. Zaujímavý je
vývoj počtu predproduktívneho, produktívneho a poproduktívneho obyvateľstva (graf
2.1.1-8 a 2.1.1-9) v meste. Predproduktívne obyvateľstvo v meste za posledných 10 rokov
výrazne kleslo až o 5,4% na 15,63% (rok 2006). Pokles poproduktívneho obyvateľstva nie
je už taký výrazný, má len mierne klesajúcu tendenciu (za 10 rokov klesol o 1,6%).
Na pozitívny vývoj počtu obyvateľstva vplýva hlavne výrazné stúpanie počtu
produktívneho obyvateľstva, keďže za posledných 10 rokov sa zvýšilo o 7% na 66,23%
(rok 2006). Mesto Sládkovičovo je výnimočné v porovnaní s ostatnými obcami a mestami
z okolia v pomere zastúpenia ženského a mužského pohlavia. V posledných 10 rokoch
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(graf 2.1.1-10) je každý rok približne o 250 žien viac ako mužov. Z hľadiska vývoja počtu
žien má tento trend stagnujúcu, resp. mierne klesajúcu tendenciu. Vývoj počtu mužov má
mierne klesajúcu tendenciu. Z pozitívneho vývoja priemerného veku obyvateľstva (tabuľka
2.1.1-12, graf 2.1.1-11 a 2.1.1-12) je viditeľné pomalé starnutie miestneho obyvateľstva.
V rámci týchto ukazovateľov je zaujímavý pokles priemerného veku obyvateľstva v roku
2003, kedy bola odčlenená od mesta miestna časť Malá Mača. Z tohto poklesu vyplýva, že
v miestnej časti Malá Mača bolo v staršom veku viac ľudí ako v meste Sládkovičovo, preto
sa tento ukazovateľ mohol aspoň v tomto roku zlepšiť.
Tabuľka 2.1.1-11: Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1920

počet obyvateľov

rok
1920 1930 1948 1970 1980 1991 2001
3 279 4 474 4 936 6 193 5 955 5 874 6 078

2006
5 670

Zdroj: Štatistický úrad SR Krajská správa v Trnave, PHSR Sládkovičovo 2005
Graf 2.1.1-6: Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1920

(Po čet obyvate ľov)

Vývoj počtu obyvateľov od roku 1970 v meste
Sládkovičovo
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5 874

6 078
5 670

4 936
4 474

3 279
1920

1930

1948

1970

1980

1991

2001

2006

Tabuľka 2.1.1-12: Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1996
rok

pohlavie

1996

muži
ženy
spolu
muži

1997

počet predprod. prod. poprod. predprod.
obyv. k
absolútne
31.12
1 262
3 555
1 187
21,02
2 863
3 141
6 004
1 222
3 659
1 185
20,15
2 888

ženy
spolu

3 178
6 066

1999

muži
ženy
spolu
muži

2900
3199
6 099
2 888

2000

ženy
spolu
muži

3 202
6 090
2897

ženy

3179

1998

prod.
v%

poprod. Priem.
vek

59,21

19,77

60,32

19,54

34,08
37,60
35,92
34,32
37,71
36,10

1 196

3 712

1 191

19,61

60,86

19,53

1 140

3 768

1 182

18,72

61,87

19,41

34,37
37,83
36,19
34,62

19,04

38,08
36,44
34,75

1 100

3 819

1 157

18,10

62,85

38,20
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2002

spolu
muži
ženy
spolu
muži

6 076
2918
3177
6 095
2943

2003

ženy
spolu
muži

3184
6 127
2687

ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu

2944
5 631
2714
2940
5 654
2717
2960
5 677
2715
2955
5 670

2001

2004

2005

2006

1 073

3 867

1 155

17,60

63,45

18,95

1 047

3 914

1 166

17,09

63,88

19,03

36,56
35,22
38,29
36,82
35,35

18,17

38,64
37,06
34,96

965

3 643

1 023

17,14

64,70

942

3 692

1 020

16,66

65,30

18,04

917

3 742

1 018

16,15

65,92

17,93

886

3 755

1 029

15,63

66,23

18,15

38,16
36,63
35,03
38,35
36,76
35,24
38,54
36,96
35,54
39,03
37,36

Zdroj: Štatistický úrad SR Krajská správa v Trnave
Graf 2.1.1-7: Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1996
Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1996 v meste Sládkovičovo
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Graf 2.1.1-8: Vývoj počtu predproduktívneho a poproduktívneho obyvateľstva
Vývoj počtu predproduktívneho a poproduktívneho
obyvateľstva v meste Sládkovičovo
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Graf 2.1.1-9: Vývoj počtu produktívneho obyvateľstva
Vývoj počtu produktívneho obyvateľstva v meste Sládkovičovo
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Graf 2.1.1-10: Vývoj počtu obyvateľstva podľa pohlavia
Vývoj počtu obyvateľstva podľa pohlavia v meste
Sládkovičovo
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Graf 2.1.1-11: Vývoj priemerného veku obyvateľstva
Vývoj priemerného veku obyvateľstva v meste Sládkovičovo
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Graf 2.1.1-12: Vývoj priemerného veku obyvateľstva podľa pohlavia
Vývoj priemerného veku obyvateľstva podľa pohlavia v meste
Sládkovičovo

Muži

(%)

Ženy
39,50
39,00
38,50
38,00
37,50
37,00
36,50
36,00
35,50
35,00
34,50
34,00

37,60 37,71 37,83

38,08 38,20 38,29

38,64

35,22 35,35
34,08 34,32

34,37

34,62 34,75

39,03
38,54
38,16 38,35

34,96 35,03

35,24

35,54

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Zo stromu života obyvateľov (tabuľka 2.1.1-13, graf 2.1.1-13 a 2.1.1-14) vyplýva,
že vo vekových kategóriách pod 10 rokov dochádza k výraznému poklesu populácie.
Najvýraznejšie sú zastúpené vekové kategórie 20 - 24 rokov (8,7%), 45 - 49 rokov (8,51%)
a 15-19 rokov (8,34%). V rámci týchto ukazovateľov boli použité údaje zo Sčítania
obyvateľstva, domov a bytov z roku 2001 Štatistický úrad SR Krajská správa v Trnave
tieto údaje každý rok nesleduje, preto ľudia v týchto vekových kategóriách sú v súčasnosti
už o 6 rokov starší. Podľa pohlavia najvýraznejšie zastúpenie majú muži vo vekovej
kategórií od 45 do 49 rokov (4,69%) a potom od 20 do 24 rokov (4,38%). Ženy majú
najväčšie zastúpenie vo vekových kategóriách od 20 do 24 rokov (4,33%), od 15 do 19
rokov (4,24%) a od 40 do 44 rokov (4,15%). Z grafu 2.1.1-14 vyplýva aj to, že od 50 rokov
vo všetkých vekových kategóriách majú ženy stále väčšie zastúpenie.
Tabuľka 2.1.1-13: Strom života obyvateľov v roku 2001
vek
0-4
5-9
10-14
15-19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85+
nezistený vek
spolu:

muži
140
168
242
249
266
237
190
220
236
285
173
129
108
91
81
69
12
5
8
2 909

ženy
139
186
221
258
263
216
199
223
252
232
188
148
171
141
126
118
45
30
13
3 169

spolu muži v % ženy v % spolu v %
279
2,30
2,29
4,59
354
2,76
3,06
5,82
463
3,98
3,64
7,62
507
4,10
4,24
8,34
529
4,38
4,33
8,70
453
3,90
3,55
7,45
389
3,13
3,27
6,40
443
3,62
3,67
7,29
488
3,88
4,15
8,03
517
4,69
3,82
8,51
361
2,85
3,09
5,94
277
2,12
2,44
4,56
279
1,78
2,81
4,59
232
1,50
2,32
3,82
207
1,33
2,07
3,41
187
1,14
1,94
3,08
57
0,20
0,74
0,94
35
0,08
0,49
0,58
21
0,13
0,21
0,35
6 078
47,86
52,14
100,00

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 (ďalej: SODB 2001)
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Graf 2.1.1-13: Strom života obyvateľov
Strom života obyvateľov mesta Sládkovičovo
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Graf 2.1.1-14: Strom života obyvateľov podľa pohlavia
Strom života obyvateľov mesta Sládkovičovo podľa pohlavia
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Mierne zvýšenie počtu obyvateľstva v meste Sládkovičovo za posledných 10 rokov
je zapríčinené pozitívnym migračným trendom (tabuľka 2.1.1-14, graf 2.1.1-15 a 2.1.116). Migračný trend bol okrem rokov 2003 (vtedy bola odčlenená miestna časť Malá
Mača) a 2006 pozitívny, hlavne vďaka dobrej bytovej politike mesta, keďže v posledných
rokoch bolo postavených viac nájomných bytov. Za desaťročné obdobie (z výpočtu bol
vynechaný údaj z roku 2003) sa do mesta prisťahovalo 1169 obyvateľov a vysťahovalo
902. Saldo migrácie je + 267. Opačná je situácia z hľadiska demografickej tendencie.
Okrem roku 2006 zomrelo v meste každý rok viac ľudí ako sa narodilo. Za desaťročné
obdobie (z výpočtu bol vynechaný údaj z roku 2003) sa narodilo 547 obyvateľov
a zomrelo 653. Saldo prirodzeného prírastku je -106 ľudí. Na záver môžeme konštatovať,
že celkový prírastok obyvateľstva okrem rokov 1999, 2000 a 2006 bol pozitívny a saldo
celkového prírastku je 161 ľudí.
Tabuľka 2.1.1-14: Demografický trend obyvateľstva
narodení
zosnulí
demografický
trend

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
59
52
64
46
56
46
61
61
50
57
56
76
64
66
68
82
56
66
69
62
70
43
-17
-12
-2
-22
-26
-10
-5
-8
-12
-13
13
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prisťahovaní
vysťahujúci
migračný trend
celkový
prírastok

114
86
28
11

154
75
79
67

130
101
29
27

105
88
17
-5

82
74
8
-18

124
87
37
27

149
116
33
28

181
659
-478
-486

112
81
31
19

91
59
32
19

108
135
-27
-14

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Graf 2.1.1-15: Prirodzený prírastok a migrácia v meste
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Graf 2.1.1.16: Celkový prírastok obyvateľstva

(Počet ľudí)
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Podľa údajov, získaných zo Sčítania obyvateľstva, domov a bytov z roku 2001,
tvorí celkové obyvateľstvo v meste Sládkovičovo (tabuľka 2.1.1-15) až 52,14% žien, čo je
výnimočný prípad v porovnaní s obcami a mestami SR (graf 2.1.1-19). Tento ukazovateľ
je lepší až o 0,88-0,7%. Z celkového počtu obyvateľstva 50,87% tvoria ekonomicky
aktívni ľudia (graf 2.1.1-17), 21,01% sú dôchodcovia a 19,79% sú deti a žiaci ZŠ. Z
týchto údajov vyplýva, že v dôchodkovom veku je menšie zastúpenie mužov ako žien, a to
až o 5,71%. U detí a žiakov základnej školy je pomer pohlaví pomerne rovnaký. V rámci
ekonomicky aktívnych obyvateľov je väčšie zastúpenie mužov – o 2,47%. Z hľadiska
pomeru ekonomicky aktívnych obyvateľov má mesto oveľa nižší podiel (tabuľka 2.1.1-16,
graf 2.1.1-18) v porovnaní s obvodom Galanta, Trnavským krajom, západným Slovenskom
a Slovenskou republikou. Tento ukazovateľ má najväčší rozdiel v porovnaní s obvodom
Galanta a západným Slovenskom (0,34%). Zo stromu ekonomicky aktívneho obyvateľstva
podľa veku (tabuľka 2.1.1-17, graf 2.1.1-21) je viditeľné výrazné zastúpenie obyvateľstva
mesta vo vekovej kategórií od 40 do 49 rokov (29,82%). Potom nasledujú kategórie od 20
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do 29 rokov (27,68%) a od 30 do 39 rokov (25,29%). Podiel ekonomicky aktívnych
obyvateľov vo vekových kategóriách pod 50 rokov v meste Sládkovičovo je v porovnaní
s údajmi SR lepší, čo môže pozitívne vplývať na rozvoj miestneho hospodárstva.
Tabuľka 2.1.1-15: Bývajúce obyvateľstvo podľa stupňa ekonomickej aktivity
celkové
obyvateľstvo
muži
ženy
spolu
muži v %
ženy v %
spolu v %

2909
3169
6078
47,86
52,14
100,00

osoby
dôchodcovia ostatní
deti a žiaci a nezistení
ekonomicky
nezávislí žiaci
študenti
aktívne
ZŠ
1621
465
49
607
146
21
1471
812
29
596
168
93
3092
1277
78
1203
314
114
26,67
7,65
0,81
9,99
2,40
0,35
24,20
13,36
0,48
9,81
2,76
1,53
50,87
21,01
1,28
19,79
5,17
1,88

Zdroj: SODB 2001
Graf 2.1.1-17: Bývajúce obyvateľstvo podľa stupňa ekonomickej aktivity
Býbavjúce obyvateľstvo mesta Slákovičovo podľa ekonomickej
aktivity a podľa pohlavia
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1,53

2,40

0,81

0,00

1,88

2,76

0,48
Deti a žiaci ZŠ

0,35

Žiaci a študenti

Nezistení

Tabuľka 2.1.1-16: Porovnanie demografie mesta s priemerom okresu, kraja a SR
jednotka

SR
západné
Slovensko
Trnavský
kraj
obvod
Galanta
mesto
Sládkovičovo

trvale bývajúce obyvateľstvo
spolu
muži
5 379 455 2 612 515
1 870 007
909 334
551 003

268 473

94 533
6 078

ekonomicky aktívne
podiel podiel
obyvateľstvo
EA žien EAO
v%
v%
ženy
spolu
muži
ženy
2 766 940 51,44 2 748 050 1 428 518 1 319 532
48,02 51,08
960 673 51,37 957 578 503 229
454 349
47,45 51,21
282 530

podiel
žien v
%

51,28

282 132

148 707

133 425

47,29

51,20

46 071

48 462 51,26

48 406

25 598

22 808

47,12

51,21

2 909

3 169 52,14

3 092

1 621

1 471

47,57

50,87

Zdroj: SODB 2001
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Graf 2.1.1-18: Podiel ekonomicky aktívnych ľudí z celkového počtu obyvateľov
Podiel ekonomicky aktívnych ľudí na celkový počet obyvateľov
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50,87
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51,21
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51,00

51,10

51,20

51,30

(%)

Graf 2.1.1-19: Podiel žien z celkového počtu obyvateľov
Podiel žien na celkový počet obyvateľov
Sládkovičovo

52,14

Obvod Galant a
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Západné Slovensko

51,37
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51,44
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Graf 2.1.1-20: Podiel ekonomicky aktívnych žien z celkového počtu obyvateľov
Podiel ekonomicky aktívnych žien na celkový počet
obyvateľov
Sládkovičovo

47,57

Obvod Galanta

47,12

Trnavský kraj

47,29

Západné Slovensko

47,45

SR
46,60

48,02
46,80

47,00

47,20

47,40

47,60

47,80

48,00

48,20

(%)

Tabuľka 2.1.1-17: Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa vekových kategórií
vekové kategórie
15-19
20-29
30-39
40-49

Sládkovičovo
EAO EAO v %
119
3,85
856
27,68
782
25,29
922
29,82

SR
EAO
EAO v %
91 582
3,33
752 932
27,40
692 578
25,20
741 033
26,97

29

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo, 2008

50-59
60nezistený vek
spolu

395
10
8
3092

12,77
0,32
0,26
100,00

396 345
51 688
21 892
2 748 050

14,42
1,88
0,80
100,00

Zdroj: SODB 2001
Graf 2.1.1-21: Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa vekových kategórií
Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov v jednotlivých
vekových kategóriách
SR
Nezistený vek

Sládkovičovo

0,26 0,80
0,32 1,88
14,42
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50-59
30-39
3,33

15-19
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3,00
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27,40
27,68
3,85
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9,00
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(%)

0,00

26,97
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Vierovyznanie
Z hľadiska náboženského zloženia je mesto rôznorodé (tabuľka 2.1.1-18, graf
2.1.1-22). Mesto charakterizuje výrazná prevaha katolíkov (68%), ale výrazné je aj
zastúpenie evanjelickej cirkvi (8%). Okrem týchto dvoch vierovyznaní má v meste
zastúpenie aj reformovaná kresťanská cirkev, evanjelická cirkev metodistická, kresťanské
zbory – pod jedno percento. V meste sa až 18% obyvateľstva nehlási k žiadnemu
vierovyznaniu. Náboženské zloženie obyvateľov v meste je v porovnaní s údajmi v obvode
Galanta (graf 2.1.1-23) mierne odlišné. V obvode Galanta je o 10% viac katolíkov, o 2%
je menšie zastúpenie evanjelickej cirkvi a o 5% menej ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnemu
náboženstvu.
Tabuľka 2.1.1-18: Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania za rok 2001
náboženské vyznanie
rímskokatolícka cirkev
gréckokatolícka cirkev
evanjelická cirkev augsburského vyznania
reformovaná kresťanská cirkev
evanjelická cirkev metodistická
apoštolská cirkev
kresťanské zbory
náb. spoločnosť Jehovovi svedkovia
bez vyznania
ostatné
nezistené
spolu

počet ľudí v
počet ľudí v
Sládkovičove obvode Galanta
72 765
4 059
145
23
516
5 331
622
39
304
69
196
13
321
82
133
6
12
545
1 095
346
59
1 825
117
94
533
6 078

Zdroj: SODB 2001
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Graf 2.1.1-22: Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania v Sládkovičove za rok 2001
Náboženské zloženie obyvateľov v meste Sládkovičovo
Náb. spoločnosť Apoštolská cirkev
Bez vyznania
Jehovovi svedkovia
0%
18%
0%
Kreštanské zbory
1%
Evanjelická cirkev
metodistická
1%
Reformovaná
kresťanská cirkev
Evanjelická cirkev
1%
augsburského Gréckokatolícka
cirkev
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0%
8%

Ostatné
1%

Nezistené
2%

Rímskokatolícka
cirkev
68%

Graf 2.1.1-23: Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania v obvode Galanta za rok 2001
Náboženské zloženie obyvateľov v obvode Galanta
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Náboženská
spoločnosť
Jehovovi svedkovia
0%
Evanjelická cirkev
augsburského Gréckokatolícka
vyznania
cirkev
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Rímskokatolícka
cirkev
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Národnosti, menšiny
Národnostné zloženie v meste Sládkovičovo (tabuľka 2.1.1-19, graf 2.1.1-24) je
podobné ako v obvode Galanta (graf 2.1.1-25). V meste tvoria prevahu obyvatelia
slovenskej národnosti (59%), ale výrazný je aj podiel obyvateľstva maďarskej národnosti
(38%). V obvode Galanta je o jedno percento menej ľudí slovenskej národnosti a o jedno
percento viac obyvateľov má maďarskú národnosť. Percentuálne zastúpenie rómskej
a českej národnosti je rovnaké v meste aj v obvode Galanta a tvorí 1-1% obyvateľstva.
V meste Sládkovičovo je podľa štatistických údajov z roku 2001 zastúpenie rómskeho
obyvateľstva 1%, ale podľa neoficiálnych údajov žije v meste približne 600 Rómov, čo
predstavuje cca 10% obyvateľstva.
Tabuľka 2.1.1-19: Národnostné zloženie v roku 2001
národnosť
slovenská
maďarská
rómska
česká
ostatné a nezistené
spolu:

počet osôb v
počet osôb v
Sládkovičove obvode Galanta
3 614
56 213
2 340
36 518
58
697
32
505
34
600
6 078
94 533

Zdroj: SODB 2001
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Graf 2.1.1-24: Národnostné zloženie v meste Sládkovičovo v roku 2001
Národnostné zloženie obyvateľov mesta S ládkovičovo
Rómska
1%

Česká
1%

Ost at né a
nezistené
1%

Maďarská
38%

Slovenská
59%

Graf 2.1.1-25: Národnostné zloženie v obvode Galanta v roku 2001
Národnostné z lož enie obyvateľov v obvode Gal anta
Rómska
1%
Maďarská
39%

Česká
1%

Ost atné a
nezistené
1%
Slovenská
58%

2.1.2 Ekonomika
Zamestnanosť
Hospodárstvo mesta charakterizujú firmy, usídlené v dvoch priemyselných parkoch
(Juh a Západ), a veľký počet malých podnikov a živnostníkov. V rozvoji hospodárstva
mesta má významnú úlohu aj „Termálne kúpalisko Vincov les“. Z hľadiska zamestnanosti
sú dôležité aj veľké firmy v blízkych mestách (napr. v Galante, Trnave, Bratislave, atď.).
Podľa údajov zo Sčítania obyvateľstva v roku 2001 (tabuľka 2.1.2-1, graf 2.1.2-1)
najviac ekonomicky aktívnych ľudí pracovalo v priemysle (18,11%) a zaoberalo sa
veľkoobchodom, maloobchodom, opravou motorových vozidiel a motocyklov (13,49%).
Podľa týchto údajov z územia mesta odchádza za prácou denne 36,74% miestneho
obyvateľstva. V rámci migrácie najviac ľudí pracovalo v priemysle (6,69%) a zaoberalo sa
veľkoobchodom, maloobchodom, opravou motorových vozidiel a motocyklov (5,37%).
Kvôli výrazným zmenám v pracovných ponukách veľkých firiem v okolitých mestách
počas rokov 2004 – 2007 tieto údaje už nie sú celkom vierohodné. V súčasnosti sú miestni
ľudia zamestnaní mimo mesta a dochádzajú hlavne do nasledovných firiem:
- Samsung v Galante (cca 400 ľudí),
- Peugeot Citröen v Trnave (cca 100 ľudí),
- Volkswagen v Bratislave (cca 200 ľudí).
V súčasnosti je veľkým problémom v meste, ako aj v regióne dostupnosť kvalitnej
pracovnej sily, a to hlavne pre tie veľké firmy, ktoré ponúkajú nízke platy. Už teraz je
zrejmé, že spoľahlivých nových pracovníkov si nájde len taký zamestnávateľ, ktorý
ponúkne lepšiu zárobkovú možnosť. Z toho vyplýva, že v budúcnosti sa na území mesta
oplatí rozvíjať len odvetvia s vyššou pridanou hodnotou.
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Tabuľka 2.1.2-1: Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa odvetvia hospodárstva
odvetvie hospodárstva

ekonomicky
z toho
ekonomicky z toho odchádza
aktívne osoby odchádza do aktívne osoby do zamestnania
spolu
zamestnania
v%
v%
poľnohospodárstvo, poľovníctvo
148
44
4,79
1,42
a súvisiace služby
lesníctvo, ťažba dreva
1
0
0,03
0,00
a pridružené služby
ťažba nerastných surovín
4
0
0,13
0,00
priemyselná výroba
560
207
18,11
6,69
výroba a rozvod elektriny, plynu
29
21
0,94
0,68
a vody
stavebníctvo
169
86
5,47
2,78
veľkoobchod a maloobchod,
417
166
13,49
5,37
oprava motorových vozidiel,
motocyklov a spotrebného tovaru
hotely a reštaurácie
78
28
2,52
0,91
doprava, skladovanie a spoje
178
94
5,76
3,04
peňažníctvo a poisťovníctvo
52
40
1,68
1,29
nehnuteľnosti, prenajímanie a
146
78
4,72
2,52
obchodné služby, výskum a vývoj
verejná správa a obrana, povinné
208
117
6,73
3,78
sociálne zabezpečenie
školstvo
152
65
4,92
2,10
zdravotníctvo
a
sociálna
91
68
2,94
2,20
starostlivosť
ostatné verejné, sociálne a osobné
73
29
2,36
0,94
služby
EA bez udania odvetví
786
93
25,42
3,01
spolu
3 092
1 136
100,00
36,74

Zdroj: SODB 2001
Graf 2.1.2-1: Ekonomicky aktívne bývajúce obyvateľstvo podľa odvetvia hospodárstva
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Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa dochádzky do
zamestnania

Podľa štatistických údajov z roku 2001, ale aj podľa najnovších údajov získaných z
mestského úradu, významným zamestnávateľom mesta je aj verejný sektor (tabuľka 2.1.22, graf 2.1.2-2). Vo verejnom sektore je možné zamestnať sa na materských a základných
školách, mestskom úrade, v mestskom kultúrnom stredisku, podnikateľskom inkubátore
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Inovatech, u mestskej polície a v opatrovateľskej službe. Najviac ľudí je zamestnaných v
„Spojenej škole“ (37,13%), v opatrovateľskej službe (20,30%) a na mestskom úrade
(11,88%). Veľmi významné je zastúpenie žien vo verejnom sektore, tvorí viac ako 82%.
Najviac žien robí v „Spojenej škole“ (31,19%), v opatrovateľskej službe (15,35%) a na
mestskom úrade (9,41%). Keď vypočítame percento ľudí, ktorí pracujú vo verejnom
sektore, z údaja ekonomicky aktívneho obyvateľstva z roku 2001, vo verejnej sfére pracuje
cca 6,5% miestneho obyvateľstva.
Mesto má aj dve príspevkové organizácie, a to Mestské kultúrne stredisko (ďalej
MsKS) a Technické služby Sládkovičovo. MsKS ma štyroch zamestnancov a ich úlohou je
vytváranie podmienok pre kultúrno-spoločenský život v Sládkovičove. Významnú úlohu
z hľadiska verejnej bezpečnosti v meste zohráva mestská polícia, a to aj napriek tomu, že
má len dvoch zamestnancov. Mestská polícia pracuje v zmysle štatútu, ktorý bol schválený
mestským zastupiteľstvom v rámci VZN č.52/2006 dňa 20. augusta 2006. V budúcnosti
bude potrebné, kvôli neustále sa zvyšujúcemu vandalizmu a kriminalite, zvýšiť počet ľudí
v mestskej polícii. Verejná bezpečnosť sa môže zvýšiť aj vďaka plánovanej inštalácii
kamerového systému v celom meste. V meste bolo v roku 2006 celkom 195 priestupkov
a bola uložená pokuta v 41 prípadoch vo výške 16 300,-Sk. Najviac bolo dopravných
priestupkov (56%) a porušenie všeobecne záväzných nariadení (41%). Ostatné priestupky
boli iného charakteru.
Ďalšou príspevkovou organizáciou mesta sú „Technické služby Sládkovičovo“
(sídlom je Sídlisko J. Dalloša 1189, Sládkovičovo). Predmetom činnosti je najmä:
· úprava a údržba sadov a parkov, mestských kvetinových záhonov, trávnikov a
iných verejných priestranstiev,
· údržba miestnych komunikácií, vrátane ich zimnej zjazdnosti,
· čistenie mestských komunikácií a chodníkov,
· odvoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu,
· montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a verejného osvetlenia,
· poskytovanie služieb mechanizmami,
· vecná správa zvereného majetku mesta,
· správa bytového a nebytového fondu a zariadení na výrobu tepla a teplej úžitkovej
vody,
· údržba, opravy bytového fondu a tepelných zariadení,
· poskytovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov,
· dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre cudzích odberateľov,
· správa a údržba neverejnej časti vodovodov a kanalizácie k spravovaným bytom,
· poskytovanie platených služieb občanom na úseku opráv a údržby bytového fondu
v rámci vlastných kapacít,
· obchodná a podnikateľská činnosť na úseku dopravy a služieb,
· správa a údržba kanalizácie v meste.
Technické služby Sládkovičovo v súčasnosti zamestnávajú 20 zamestnancov.
Tabuľka 2.1.2-2: Počet zamestnancov vo verejnom sektore
názov zariadenia
Spojená škola Sládkovičovo
Základná škola S. Petőfiho
s MŠ s VVJM
Materská škola Fučíkova
Materská škola Budovateľská
Materská škola Abrahámska

počet
zamestnancov
75
18
8
7
3

z toho
počet
z toho
žien
zamestnancov v % žien v %
63
37,13
31,19
17
8,91
8,42
8
7
3

3,96
3,47
1,49

3,96
3,47
1,49
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Špeciálna základná škola
Mestský úrad
Inovatech
MsKS
Mestská polícia
Opatrovateľská služba
celkom

15
24
5
4
2
41
202

13
19
2
4
0
31
167

7,43
11,88
2,48
1,98
0,99
20,30
100,00

6,44
9,41
0,99
1,98
0,00
15,35
82,67

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Graf 2.1.2-2: Počet zamestnancov vo verejnej sfére
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Podnikateľské subjekty
Miestnu podnikateľskú sféru charakterizujú hlavne firmy usídlené v troch lokalitách
mesta (Priemyselný park – Juh, Priemyselný park – Západ a Rozptyl), veľký počet
živnostníkov a malý počet súkromne hospodáriacich roľníkov (ďalej: SHR). Firmy
v dvoch priemyselných parkoch sa zaoberajú hlavne výrobou a skladovaním.
V priemyselnom parku Juh (rozloha územia je 94,2 ha) sa nachádzajú nasledovné areály
(firmy) výroby a skladového hospodárstva:
· AWR PLUS, s.r.o.,
· Mraziarne, a.s.,
· Mlyn Sládkovičovo, a.s.,
· AGRO CUKOS, spol. s r.o., Sládkovičovo,
· Zaninoni Logistic, s.r.o.,
· Lörincz, spol. s r.o., Bratislava,
· FKZ STROJ, s.r.o.,
· Green Integrated Logistics Slovakia, s.r.o.,
· KOAM ELEKTRONIK, s.r.o..
V priemyselnom parku Západ (viď na obrázku)
s rozlohou 82,4 ha sa nachádzajú nasledovné areály
(firmy) výroby a skladového hospodárstva:
· Agropodnik Sládkovičovo a.s.,
· Saving plus, s.r.o.,
· Veneal s. r.o.,
· Poľnohospodárske družstvo Sládkovičovo,
· SEMA HŠ spol. s r.o.,
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·
·
·
·
·
·
·

POLYTEC Composites Slovakia s.r.o.,
MEDEA-S spol. s r.o.,
BEKAERT Slovakia s.r.o.,
S.I.T.T.A. s.r.o.,
Fekollini s.r.o.,
ST, s.r.o.,
AGRO-BSS, s.r.o..

Obe priemyselné zóny mesta – Juh a Západ – sú dnes využívané extenzívne
a v nasledujúcom období ich čaká mierna prestavba a reštrukturalizácia. V rámci
schváleného zadania územného plánu mesta Sládkovičovo sú navrhnuté ďalšie požiadavky
na rozvoj miestneho hospodárstva a priemyselných parkov, a to:
- prehodnotiť jestvujúce drobné prevádzky charakteru nevýrobných služieb
v obytnom území mesta z hľadiska ich vhodnosti a špecifikovať podmienky ich
rozvoja,
- hospodárske aktivity napĺňajúce podmienky priemyselného areálu orientovať
do lokalít dvoch priemyselných zón alebo ich kontaktného územia,
- hospodárske aktivity poľnohospodárskej výroby orientovať do polôh jestvujúcich
poľnohospodárskych areálov,
- v zastavanom území mesta v polohe hlavných koncepčných trás nie sú prijateľné
hospodárske prevádzky výrobného živočíšneho alebo rastlinného charakteru,
koncentrované drobnochovateľské činnosti pri rodinných domoch môžu byť
podmienečne prípustné v okrajových polohách zastavaného územia na koncoch
úžitkových záhrad,
- stanoviť podmienky rozvoja výrobných priemyselných zón z hľadiska eliminácie
hluku na obytné prostredie,
- navrhnúť podmienky pre rozvoj výrobných areálov na území priemyselných zón
a stanoviť podmienky pre využitie plôch areálu bývalého Cukrovaru a bývalých
Ľanárskych a konopárskych závodov.
Nevyužité priestory a pozemky na podnikanie sa nachádzajú v lokalite „Nový
Dvor“ (rozloha územia je 28,8 ha) smerom na Pusté Úľany, kde má sídlo aj firma
Hordeum s.r.o.. Ďalšie nevyužité pozemky sú v priemyselnom parku Juh, na území
zaniknutého Cukrovaru (cca 30 ha) a vedľa
neho má mesto k dispozícií ďalších 11 ha
voľného pozemku, z ktorého 5-6 ha je vhodných
pre investície na zelenej lúke. Najvýznamnejšou
podpornou inštitúciou mesta z hľadiska rozvoja
podnikania
je
Podnikateľský
inkubátor
Inovatech (viď na obrázku), ktorý bol vytvorený
v roku 2003. Cieľom inkubátora je podpora
inovatívneho a ekonomického potenciálu
regiónu a zvýšenie konkurencieschopnosti
malých a stredných podnikov.
Podľa získaných údajov zo Štatistického úradu SR Krajská správa Trnava najviac
podnikateľských subjektov v meste Sládkovičovo v roku 2006 (tabuľka 2.1.2-3, graf
2.1.2-3) bolo v terciárnej sfére (68%) a sekundárnej sfére (27%) a najmenej v primárnej
sfére (5%). V primárnej sfére sa (graf 2.1.2-4) podnikatelia venujú hlavne
pôdohospodárstvu (97%), ale existuje aj podnikateľský subjekt, ktorý sa zaoberá ťažbou
nerastných surovín. V sekundárnej sfére (graf 2.1.2-5) sa najviac podnikateľských
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subjektov zaoberá stavebníctvom (56%), ale významný je aj podiel v oblasti priemyselnej
výroby (44%). V terciárnej sfére (graf 2.1.2-6) sa 53% podnikateľských subjektov zaoberá
obchodom, ubytovacou a stravovacou činnosťou, ale významný je aj podiel tých
podnikateľov, ktorí sa venujú prenájmu a poskytovaniu služieb (19%). Dopravou
a skladovaním sa zaoberá 11% obyvateľov a 10% ľudí poskytuje spoločenské, sociálne
a iné služby. Z vývoja počtu hospodárskych subjektov za posledných 5 rokov (graf 2.1.2-7)
ďalej vyplýva, že počet podnikateľských subjektov v terciárnej sfére má stúpajúcu
tendenciu. V primárnej a sekundárnej sfére má stagnujúci, resp mierne stúpajúci priebeh.
Za posledných 5 rokov počet podnikateľských subjektov v meste (graf 2.1.2-8) vzrástol
o 68 (14%-né zvýšenie). V percentuálnom vyjadrení bol najväčší nárast v počte
podnikateľských subjektov za posledných 5 rokov v primárnej sfére, a to o 20% (24
subjektov v roku 2002 a 29 subjektov v roku 2006).
Tabuľka 2.1.2-3: Počet a podiel podnikateľských subjektov podľa jednotlivých sektorov
odvetvia malých a stredných
podnikov podľa OKEČ
pôdohospodárstvo, rybolov
ťažba nerastných surovín
primárna sféra spolu
priemyselná výroba
stavebníctvo
sekundárna sféra spolu
obchod, hotely a reštaurácie
doprava, skladovanie, pošty a
telekomunikácie
finančné sprostredkovanie
nehnuteľnosti, prenájom, obchodné
činnosti a ostatné služby
verejná správa
školstvo
zdravotníctvo a sociálna pomoc
ostatné spoločenské, sociálne a
osobné služby
terciárna sféra spolu
spolu

sféra
primárna

sekundárna

terciárna

počet podnikateľských subjektov za roky
2002
2003
2004
2005
2006
24
30
30
28
28
0
0
0
0
1
24
30
30
28
29
65
67
64
56
65
71
71
76
75
83
136
138
140
131
148
190
178
181
188
197
35
36
38
42
41
1
56

1
60

2
74

2
73

9
71

1
6
7
28

1
10
7
32

1
7
8
34

1
9
9
34

1
8
10
38

324

325

345

358

375

484
Zdroj: Štatistický úrad SR Krajská správa v Trnave
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Graf 2.1.2-3: Podiel jednotlivých hospodárskych sfér podľa počtu podnik. subjektov
Podiel jednotlivých hospodárskych sfér podľa počtu
subjektov za rok 2006 v meste Sládkovičovo
Primárna sféra
5%
Sekundárna sféra
27%

Terciárna sféra
68%
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Graf 2.1.2-4: Počet podnikateľských subjektov v primárnej sfére
Zastúpenie hospodárskych odvetví v primárnej sfére
podľa počtu subjektov za rok 2006
Ťažba nerastných
surovín
3%

Pôdohospodárstvo
, ...
97%

Graf 2.1.2-5: Počet podnikateľských subjektov v sekundárnej sfére
Zastúpenie hospodárskych odvetví v sekundárnej sfére
podľa počtu subjektov za rok 2006

Priemyselná
výroba
44%
Stavebníctvo
56%

Graf 2.1.2-6: Počet podnikateľských subjektov v terciárnej sfére
Zastúpenie hospodárskych odvetví v terciárnej sfére
podľa počtu subjektov za rok 2006
Školstvo
2%
Verejná správa
0%

Zdravotníctvo a ...
3%

Nehnuteľnosti, ...
19%
Finančné
sprostredkovanie
2%

Ostatné
spoločenské, ...
10%

Obchod, hotely ...
53%

Doprava, ...
11%
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Graf 2.1.2-7:Vývoj počtu hospodárskych subjektov

(Počet subjektov)

Vývoj počtu hospodárskych subjektov v jednotlivých
sférach v meste Sládkovičovo
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Graf 2.1.2-8: Vývoj počtu hospodárskych subjektov

(Počet subjektov)
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Podľa právnej formy (tabuľka 2.1.2-4, graf 2.1.2-9) podnikateľských subjektov
v roku 2006 tvorili 67% živnostníci, 28% právnické osoby (obchodné spoločnosti), 3%
ľudia so slobodným povolaním a 2% SHR. Z hľadiska vývoja počtu podnikateľských
subjektov podľa právnej formy mali za posledných 5 rokov (graf 2.1.2-10 a 2.1.2-11)
okrem SHR (pokles o 33%) všetky právne formy podnikania stúpajúcu tendenciu.
Najvýraznejší rast bol u podnikateľov so slobodným povolaním (87,5%), ale o 8,4%
vzrástol aj počet živnostníkov – na súčasných 374 (rok 2006). Počet právnických osôb
(obchodné spoločnosti) za posledných 5 rokov vzrástol takmer o 32% (153 právnických
osôb v roku 2006). Vzrástol hlavne vďaka výrazným reštrukturalizáciám a zmenám
v dvoch priemyselných parkoch v meste, ale aj kvôli usídleným veľkým firmám na okolí
mesta (napr. Samsung, Peugeot). Keď vypočítame percentuálne zastúpenie živnostníkov
v meste (z ekonomicky aktívneho obyvateľstva z roku 2001 – 3 092 ľudí), môžeme
konštatovať, že cca 12,1% miestneho aktívneho obyvateľstva sú živnostníci.
Tabuľka 2.1.2-4: Podiel podnikateľských subjektov podľa právnej formy
subjekty

právnické osoby
fyzické osoby – živnostníci
slobodné povolania
SHR
spolu

2002
počet
116
345
8
15
484

2003
počet
120
351
8
14
493

rok
2004
počet
136
360
7
13
516

2005
počet
143
356
9
10
518

2006
počet
153
374
15
10
552

Zdroj: Štatistický úrad SR Krajská správa v Trnave
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Graf 2.1.2-9: Podnikateľské subjekty podľa právnej formy
Hospodárske subjekty podľa právnej formy za rok 2006 v
meste S ládkovičovo
Slobodné
povolania
3%

SHR
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Právnické osoby
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Živnostníci
67%

Graf 2.1.2-10: Vývoj počtu podnikateľských subjektov podľa právnej formy
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Graf 2.1.2-11: Vývoj počtu podnikateľských subjektov podľa právnej formy
Vývoj počtu podnikateľských subjektov podľa právnej formy v meste
Sládkovičovo
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Najväčšie firmy v meste (tabuľka 2.1.2-5) majú sídla hlavne v dvoch
priemyselných parkoch a patria do sekundárnej sféry. Medzi veľkými firmami neexistuje
ani jedna, ktorá by patrila do primárnej sféry. V terciárnej sfére je najväčším
zamestnávateľom firma „Márton&Márton“, ktorá vlastní „Hotel Tevel“, „Inštitút
vzdelávania odborov“ a Vysoká škola v Sládkovičove.
Tabuľka 2.1.2-5: Zoznam najväčších firiem v meste
obchodné meno:
Bekaert Slovakia s.r.o.

sídlo
Veľkoúľanská 1332,
Sládkovičovo
KOAM Elektronik s.r.o. Cukrovarská 39,
Sládkovičovo
POLYTEC Composites Veľkoúľanská 1051,
Sládkovičovo
Slovakia s.r.o.

druh činnosti:
výroba oceľových kordov
výroba plastových komponentov
pre elektrotechniku
výroba náhradných dielov z umelej hmoty
pre automobilový priemysel
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Fekollini s.r.o.
Mlyn Sládkovičovo a.s.
Mraziarne a.s.
S.I.T.T.A, s.r.o.
Savingplus, spol. s r.o.
Lörincz, s.r.o.
Márton & Márton s.r.o.
Inštitút vzdelávania
odborov
Vysoká škola v
Sládkovičove
MEDEA – S, s.r.o.
Virema Trade s.r.o.
AWR Plus, s.r.o.
EBA, s.r.o,, Bratislava

EDVA, s.r.o., Javorinka

Veľkoúľanská 208,
Sládkovičovo
Košútska 969,
Sládkovičovo
Košútska 1342,
Sládkovičovo
Veľkoúľanská 1051,
Sládkovičovo
Veľkoúľanská 1051,
Sládkovičovo
Košútska 1663,
Sládkovičovo
Fučíkova 458/252,
Sládkovičovo
Fučíkova 269,
Sládkovičovo
Fučíkova 269,
Sládkovičovo
Veľkoúľanská 1051,
Sládkovičovo
Košútska 1342,
Sládkovičovo
Košútska 1364,
Sládkovičovo
Košútska 1088,
Sládkovičovo
Košútska 1342,
Sládkovičovo

výroba hotových jedál
výroba múky a iných obilných výrobkov
chladiarenské výrobky – mäsové, zeleninové,
mliečne a prenájom priestorov
výroba drevených brikiet
stavebná firma
kontajnerový terminál
hotel
odborné a celoživotné vzdelávanie
vysokoškolské a celoživotné vzdelávanie
drevovýroba, príprava drevárskych výrobkov
pre nábytkársky priemysel v Taliansku
chladiarenské výrobky
kamiónová doprava, skladové priestory,
pobočka Whirlpoolu
výroba rašelinových zmesí, biologická
degradácia toxických látok v pôde
a priemyselných odpadov
chladiarenské výrobky

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Služby v meste
Miestne obyvateľstvo si stále vyžaduje skvalitňovanie a rozširovanie
poskytovaných služieb (tabuľka 2.1.2-6). Najviac služieb je sústredených v centre mesta
na Fučíkovej ulici. Nové prevádzky vznikajú najmä zmenou účelu stavby z rodinných
domov na predajne. V súčasnosti sú ponúkané služby prevažne pre obyvateľov mesta, ale
v budúcnosti bude potrebné rátať aj s narastajúcim počtom študentov na vysokých školách
v Sládkovičove.
Na základe zisteného stavu na území mesta Sládkovičovo je potrebné, aby sa
rozvoj obchodu a služieb zameral na prevádzky a služby, ktoré chýbajú alebo sú zastúpené
v malom množstve. Jedná sa hlavne o nasledovné obchody a služby:
· Potraviny – racionálna výživa, vegetariánske produkty (lokalizovať podľa potreby
v obytných častiach, napr. Nový Dvor),
· Reštaurácie a bufety – čajovňa, mliečny bar, rybacie špeciality, rýchle občerstvenie
(lokalizovať v centrálnej časti mesta),
· Hobby, voľný čas – antikvariát, bižutéria, darčekové predmety, pamiatkové
predmety (lokalizovať v centrálnej časti mesta),
· Ďalšie služby – krajčírstvo, kozmetika, kaderníctvo, relaxačné centrum, foto –
ateliér, autopožičovňa, požičovňa športových potrieb, zámočníctvo, upratovacie
služby, opatrovateľské služby, čistiarne, práčovne, brúsenie nožov a nožníc,
volejbalové ihriská, basketbalové ihriská, klzisko, korčuliarska dráha, informačné
stredisko, internetové kaviarne (lokalizovať v blízkosti obytných častí).
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Tabuľka 2.1.2-6: Ponúkané služby v meste
Druh

Počet
Kontakt, poznámka
prevádzok
Slovenská pošta a.s.
1 Fučíkova ul., tel.: 031/784 1277, na pošte funguje
aj Poštová banka
Slovenská sporiteľňa a.s.
1 Fučíkova ul., tel.: 031/784 1577, peňažná inštitúcia
otvorená: 8.00 – 16.00 hod., Pondelok – Piatok,
k dispozícií je aj bankomat
VÚB a.s.
1 Fučíkova ul., tel.: 031/784 2227, peňažná inštitúcia
otvorená: 8.00 – 16.00 hod., Pondelok – Piatok,
k dispozícií je aj bankomat
Allianz – Slovenská poisťovňa
1 Fučíkova ul., tel.: 031/784 2451, vedúca:
a.s.
Molnáriová Elena
zmenárne
2 Slov. sporiteľňa Hotel Tevel, Fučíkova 458/252,
VÚB, Fučíkova 698/2
taxi
1 Pavol Bilický, Z. Kodálya 1442, Sládkovičovo,
tel.: 0903/458 193
požičovne bicyklov
1 Termálne kúpalisko Vincov les
autoservis
zberne prádla a šatstva

elektro oprava

1 Autodóka, Mlynská 1385
2 Mini Mix, Kubicová, Školská 168, RTK Sekáč,
Cukrovarská 145
3 Centrum, Fučíkova 371, Hotel Tevel, Fučíkova
458/252, Salón Elegant, Cukrovarská 145
2 Augustín, Fučíkova 325, Elmonop, Fučíkova 84

krajčírstvo

1 Niltex, Košútska 72

kaderníctvo a holičstvo

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Cestovný ruch
Typ prostredia na okolí mesta umožňuje rekreačné využitie hlavne pobytom
pri vode, realizáciou vodných športov, vodnej turistiky, prípadne pešej turistiky
a cykloturistiky, poľovníctva a rybárstva.
Z hľadiska cestovného ruchu je mesto známe termálnym kúpaliskom Vincov les.
Termálny vrt, z ktorého vyviera 62º C termálna voda, síce nemá liečivé účinky, ale
napriek tomu mu mnohí túto vlastnosť pripisujú. V renovovanom areáli je v prevádzke 5
bazénov:
· plavecký bazén 50 x 20 metrov s teplotou vody pohybujúcou sa okolo 26° C,
· dva rekreačné bazény s teplotou 28° C a hĺbkou 1,30 metra,
· detský bazén s teplotou 32° C,
· relaxačný bazén s teplotou 38° C a masážnymi tryskami.
V areáli sú vybudované sociálne zariadenia, sprchy a šatne. Celý areál má 18 ha,
v rámci ktorých sú vymedzené plochy na stanovanie, karavany a parkovisko. Okrem
kúpania je možné zahrať si v areáli stolný tenis, futbal, volejbal alebo streetball. Pre deti sú
k dispozícií hojdačky, šmykľavky, preliezky, pieskovisko a veľká skákacia trampolína.
Svoje horolezecké schopnosti si návštevníci môžu vyskúšať na malej lezeckej stene s
rôznymi stupňami náročnosti, takzvanom boulderi. Ubytovacie zariadenie tvorí 40
samostatných chatiek a kemping. Ďalšie ubytovacie kapacity a možnosti (tabuľka 2.1.2-7,
graf 2.1.2-12) ponúkajú zariadenia v meste, a to hotelového typu, ale aj privátneho
charakteru. Najkvalitnejším ubytovaním v meste je trojhviezdičkový Hotel Tevel (viď na
obrázku), ktorý je v prevádzke od polovice roku 2006 a má regionálny charakter. Hotel
poskytuje nasledovné služby:
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–
v komfortne
zariadených izbách a apartmánoch,
stravovacie – v reštaurácii, terase
s kulinárskymi špecialitami a širokou
ponukou
značkových
vín
a destilátov,
kaviarenské – s pestrou ponukou
teplých, studených a miešaných
nápojov,
prenájom salónika – určeného pre
uzavreté spoločnosti menšieho počtu
osôb,
na pracovné alebo
súkromné stretnutia alebo obchodné
jednania,
prenájom prednáškovej miestnosti – určenej pre otvorené a uzavreté spoločnosti
menšieho počtu – na pracovné alebo súkromné stretnutia a obchodné jednania,
prenájom kongresovej haly č.1 – je vhodná na usporiadanie rôznych
spoločenských podujatí a banketov,
prenájom kongresovej haly č.2 – je vhodná na usporiadanie rôznych kultúrnych,
spoločensko-zábavných podujatí, estrád, koncertov a divadiel.

Ø ubytovacie
Ø

Ø

Ø

Ø
Ø
Ø

Celková kapacita ubytovacích zariadení na území mesta je 326 lôžok, z ktorých 58% sú
lôžka chatového typu, 37% v hoteloch, 3% sú ubytovania na súkromí a 2% v kempingu.
Možnosť stravovania na kúpalisku je zabezpečená v reštaurácii aj vo viacerých bufetoch
s rýchlym občerstvením. Ďalšie stravovacie zariadenia sa nachádzajú v meste (tabuľka
2.1.2-8). V sezóne 2006 bola povolená orgánom hygieny a dohľadu kapacita kúpaliska
3200 návštevníkov denne.
Minulosť a blízka budúcnosť termálneho kúpaliska Vincov les
Termálne kúpalisko Vincov les
(viď na obrázku) bolo odovzdané do
prevádzky v roku 1986. Už od samého
začiatku si vytváralo dobré meno u
rekreantov zo širokého okolia a dokonca
sa stretlo s priaznivými ohlasmi aj
u zahraničných turistov. V roku 1992
prevzalo kúpalisko do vlastníctva mesto
Sládkovičovo. Mesto v roku 2004
vypracovalo 2 investičné projekty na
rozvoj rekreačných možností na území mesta. Obsahom prvého projektu s názvom
„Technológia bazénov“ (výška nákladov 12 mil. Sk) bola kompletná rekonštrukcia
bazénov. Obsahom druhého projektu s názvom „Kongresovo informačné a poradenské
centrum TK Vincov les“ bola predovšetkým vybudovanie kongresového, informačného a
poradenského centra, zastrešujúceho celoročné využitie rekreačného strediska vrátane
školiacich a kongresových priestorov s kompletným technologickým vybavením,
stravovacími službami a možnosťami relaxu v krytom bazéne. Predložená architektonická
štúdia, ako aj projektová dokumentácia boli úspešné a mesto získalo na realizáciu z fondov
EU finančné prostriedky vo výške 105 mil. Sk. Stavba kongresového, informačného a
poradenského centra cestovného ruchu (viď na obrázku) by sa mala zavŕšiť do konca roka
2008. Finalizáciou projektu budú na Termálnom kúpalisku Vincov les vytvorené
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podmienky na ničím nerušený oddych, relax a vzdelávanie. Mesto Sládkovičovo
predpokladá stály rozvoj kúpaliska a jeho
postupné dobudovanie, aby mohlo
v
budúcnosti poskytnúť návštevníkom kompletné
služby, či už v oblasti relaxu, stravovania,
ubytovania alebo športového vyžitia. Kúpalisko
prevádzkuje Termálne kúpalisko Vincov les,
s.r.o.. V rámci schváleného zadania územného
plánu mesta boli určené nasledovné požiadavky
na rozvoj termálneho kúpaliska a cestovného
ruchu v meste:
- podporovať aktivity v záujmovej oblasti
vidieckeho turizmu a agroturizmu,
- vytvoriť podmienky v oblasti kultúry a voľno-časových aktivít pre poznávací
turizmus ako doplnkový charakter k vidieckemu turizmu,
- podporovať rozvoj cykloturistiky a v tejto súvislosti zabezpečiť priestorové
a technické podmienky na realizáciu cyklotrás na území mesta hlavne v polohe
rieky Dudváh,
- podporovať rozvoj špecifických ubytovacích zariadení a špecializovaných
stravovacích zariadení zameraných na ponuku miestnych gastronomických
špecialít,
- podporovať zachovanie historickej tradície mesta v jej duchovnej a materiálovej
forme, v kontexte so zachovaním kvalít prírodného prostredia,
- vypracovanie informačného systému pre cestovný ruch na úrovni regiónu a mesta.
Ďalším potenciálom v rámci rozvoja cestovného ruchu na území mesta je rybník
Vincov les v blízkosti kúpaliska, kde je možné vykonávať vodné športy a športový
rybolov. Je vo vlastníctve a v užívaní Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
Sládkovičovo. Významným potenciálom sú aj organizované kultúrno-spoločenské
podujatia v meste (viď časť: 2.1.4 Vzdelávanie, kultúra a neziskový sektor), z ktorých
najdôležitejším podujatím sú Sládkovičovské kultúrne dni, ktoré sa konajú raz ročne.
Medzi rekreačné možnosti môžeme zahrnúť aj existujúce kultúrno-historické pamiatky
na území mesta (viď časť: 2.1.3 Občianska vybavenosť), z ktorých najvýznamnejším je
renesančný kaštieľ, ktorý svojím vzhľadom a históriou láka návštevníkov nielen
z okolitých území, ale aj z okolitých štátov.
V regióne Galanta pôsobí 37 ľudových umeleckých remeselníkov, ktorých
sortiment (alebo časť sortimentu) na základe odborného posúdenia spĺňa najvyššie kritériá
kvality – dokonalé ovládanie príslušnej techniky a dôkladné vypracovanie výrobku. Aj
z mesta Sládkovičovo pochádza jedna umelecká remeselníčka, ktorá je držiteľom čestného
titulu majster ľudovej umeleckej výroby. Titul udeľuje od r. 1959 Komisia
na posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby (zriadená
pri ÚĽUV Bratislava podľa § 4 ods. 2 zákona SNR č. 4/ 1958 Zb. o ľudovej umeleckej
výrobe a umeleckých remeslách). Remeselníčka Edita Laššúová vyrába kroje. Jednou
z možností využitia tohto potenciálu je spolupráca termálneho kúpaliska Vincov les
s remeselníčkou, prípadne so všetkými výrobcami z regiónu Galanta.
Tabuľka 2.1.2-7: Ubytovacie kapacity v meste Sládkovičovo
názov a kategória zariadenia
Hotel Tevel

kapacita
adresa
zariadenia
80 Fučíkova ul., Sládkovičovo

stravovanie
áno
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Hotel Grand
Chatová
osada
Termálne
kúpalisko Vincov les
Camping TK VL – súkromný
sektor
Ubytovanie na súkromí Bartaloš
Ubytovanie v chatkách Bartaloš

24 Fučíkova ul., Sládkovičovo
156 Termálne kúpalisko Vincov les,
Sládkovičovo
50 Termálne kúpalisko Vincov les,
Sládkovičovo
8 Jesenského 1198, Sládkovičovo
8 Seredská ul., Sládkovičovo

áno
áno
áno
vlastné
vlastné

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Graf 2.1.2-12: Štruktúra ubytovacích zariadení
Štruktúra ubytovacích z ariadení v me ste Sl ádkovičovo
Ubyt ovanie na
súkromí
3%

Camping
2%

Hotel
37%
Chatová osada
58%

Tabuľka 2.1.2-8: Stravovacie zariadenia v meste
názov zariadenia
Hotel Tevel
Hotel Tevel
Hotel Tevel
La Piaza
Krokodýl

typ
zariadenia
reštaurácia
kaviareň
vináreň
pizzéria
jedáleň

adresa

tel.číslo

Fučíkova 458/252, Sládkovičovo
Fučíkova 458/252, Sládkovičovo
Fučíkova 458/252, Sládkovičovo
Fučíkova 130, Sládkovičovo
Fučíkova 53/52, Sládkovičovo

031/773 2352
031/773 2352
031/773 2352
0911/808 338
0905/710 556

kapacita
65
30
95
40
40

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Nezamestnanosť
Nezamestnanosť v meste Sládkovičovo je pod úrovňou 5%, čo je v porovnaní
s celoštátnymi údajmi (miera nezamestnanosti k 08.2007 bola 8,19%) veľmi dobré. Pokles
nezamestnanosti za posledných 6 rokov je spôsobený príchodom stredných a veľkých
zahraničných firiem do okolitých miest (Samsung Galanta, Volkswagen Bratislava,
Peugeot Citröen Trnava), možnosťou zamestnať sa v stavebníctve, hlavne v regióne
Bratislava a príchodom nových firiem do dvoch priemyselných parkov v meste
Sládkovičovo. Možnosť nájsť odborných pracovníkov v meste ja takmer nemožná.
Nezamestnaných ľudí v meste predstavuje hlavne rómske obyvateľstvo.
Podľa získaných údajov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta má počet
nezamestnaných v meste (tabuľka 2.1.2-9, graf 2.1.2-13)
klesajúcu tendenciu.
Za posledných 6 rokov klesol počet nezamestnaných o 17,42% na súčasných (k
31.05.2007) 4,33%. Najvýraznejší pokles nastal v rokoch 2002 a 2003 v období príchodu
firmy Samsung do Galanty. K 31.05.2007 bolo v meste evidovaných 117 nezamestnaných,
z ktorých 58,12% tvorili ženy. Vývoj počtu nezamestnaných žien mal tak isto klesajúci
charakter, ale tá tendencia nebola taká výrazná, ako v prípade mužov. Dôvodom je, že
v roku 2001 tvorili ženy len 43,23% nezamestnaných a k 31.05.2007 táto hodnota bola až
58,12%. V porovnaní s údajmi z obvodu Galanta (graf 2.1.2-14) je počet nezamestnaných
v meste menší o 1,42% a v prípade nezamestnaných žien je to lepšie o 0,85%. Tento stav je
zapríčinený tým, že v regióne sú ešte obce, kde sa nezamestnanosť pohybuje okolo 8-9%.
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Tabuľka 2.1.2-9: Vývoj počtu nezamestnaných
Rok

Sládkovičovo Sládkovičovo obvod Galanta obvod Galanta
celkom z toho celkom ženy celkom ženy celkom ženy v
žien
v%
v%
v%
%
613
265 21,75 9,40 9 348 4 089 21,11
9,23
600
279 19,24 8,95 8 517 3 780 17,52
7,78
331
161 11,53 5,61 6 137 2 893 12,36
5,83
259
131
9,22 4,66 4 351 2 355
8,96
4,85
201
119
7,46 4,42 3 611 2 012
7,75
4,32
152
97
5,67 3,62 2 667 1 562
5,75
3,37
117
68
4,33 2,52

2001
2002
2003
2004
2005
2006
k 31.05.2007

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
Graf 2.1.2-13: Vývoj počtu nezamestnaných v meste Sládkovičovo
Vývoj počtu nezamestnaných v meste Sládkovičovo
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20,00

Celkom
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Graf 2.1.2-14: Vývoj počtu nezamestnaných v obvode Galanta
Vývoj počtu nezamestnaných v obvode Galanta
Celkom

25,00
20,00

Ženy

21,11

(%)

17,52
15,00
12,36
10,00
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5,83

4,85
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V meste Sládkovičovo malo podľa údajov k 31.05.2007 (tabuľka 2.1.2-10, graf
2.1.2-15) 35,90% nezamestnaných ukončenú učňovskú školu a 32,48% ľudí malo základné
vzdelanie. Tretiu skupinu nezamestnaných tvorili obyvatelia so strednou odbornou školu
s maturitou (13,68%). Pomerne vysoké percentuálne zastúpenie (8,55%) majú aj
nezamestnaní ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Najviac nezamestnaných žien (17,09%)
má základné vzdelanie a 16,24% má ukončenú učňovskú školu. Nezamestnané ženy tvoria
5,13% nezamestnaných ľudí. Podľa skúseností majú najviac šancí na získanie pracovných
príležitostí práve obyvatelia s vysokoškolským vzdelaním.
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Tabuľka 2.1.2-10: Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných k 31.05.2007
ukončené vzdelanie

Sládkovičovo
Sládkovičovo
celkom z toho celkom z toho
žien
v % žien v %
základné vzdelanie
38
20 32,48
17,09
vyučení
42
19 35,90
16,24
stredné vzdelanie bez maturity
6
5
5,13
4,27
stredné odborné vzdelanie s
16
13 13,68
11,11
maturitou
stredné vzdelanie s maturitou
3
3
2,56
2,56
vyššie vzdelanie
2
2
1,71
1,71
vysokoškolské vzdelanie
10
6
8,55
5,13
celkom
117
68 100,00
58,12

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Graf 2.1.2-15: Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných v meste Sládkovičovo

(%)

Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných k 31.05.2007 v
meste Sládk ovičovo
40,00
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V meste majú z hľadiska vekovej štruktúry k 31.05.2007 (tabuľka 2.1.2-11, graf
2.1.2-16) nezamestnaní ľudia pomerne rovnaké percentuálne zastúpenie vo vekových
kategóriách od 20 do 59 rokov. Najväčšiu časť nezamestnaných tvoria ľudia od 40 do 49
rokov (29,06%), od 20 do 29 rokov (23,93%) a od 30 do 39 rokov (21,37%). Takmer 1/5
nezamestnaných tvoria ľudia vo veku od 50 do 59 rokov (19,66%). Z hľadiska
nezamestnaných žien je situácia iná. Veľmi významné je zastúpenie nezamestnaných žien
vo vekovej kategórii od 40 do 49 rokov (23,08%) a od 20 do 29 rokov (15,38%). Podľa
skúseností si môžu ľahšie nájsť prácu ľudia v mladších vekových kategóriách (do 49
rokov), ktorí v meste tvoria takmer 80% nezamestnaných.
Tabuľka 2.1.2-11: Veková štruktúra nezamestnaných k 31.05.2007
vek v rokoch

do 19
20-29
30-39
40-49
50-59
nad 60
spolu

Sládkovičovo
Sládkovičovo
celkom z toho
celkom ženy
žien
v%
v%
6
3
5,13 2,56
28
18
23,93 15,38
25
12
21,37 10,26
34
27
29,06 23,08
23
8
19,66 6,84
1
0
0,85 0,00
117
68 100,00 58,12

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
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Graf 2.1.2-16: Veková štruktúra nezamestnaných v meste Sládkovičovo
Veková štruktúra nezamestnaných k 31.05.2007 v meste
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V meste Sládkovičovo tvoria podľa dĺžky evidencie k 31.05.2007 (tabuľka 2.1.212, graf 2.1.2-17) najpočetnejšiu skupinu nezamestnaní, ktorí sú evidovaní do troch
mesiacov (33,33%) a nad 24 mesiacov (23,08%). Tretiu skupinu nezamestnaných tvoria
ľudia evidovaných od 4 do 6 mesiacov. Z nezamestnaných žien je 15,38% evidovaných
do troch mesiacov a 13,68% nad 24 mesiacov. V ostatných časových intervaloch (od 4 do
23 mesiacov) je percentuálne zastúpenie nezamestnaných žien pomerne rovnaké. Podľa
skúseností sú nezamestnaní ľudia evidovaní do 6 mesiacov vo väčšine prípadov tí, ktorí si
plynulo hľadajú pracovné príležitosti. V meste túto skupinu tvorí až 48,71%
nezamestnaných ľudí.
Tabuľka 2.1.2-12: Štruktúra nezamestnaných podľa dĺžky evidencie k 31.05.2007
doba (mes.)

Sládkovičovo Sládkovičovo
celkom ženy celkom ženy
v%
v%
39
18 33,33 15,38
18
10 15,38 8,55
14
8 11,97 6,84
7
7
5,98 5,98
12
9 10,26 7,69
27
16 23,08 13,68
117
68 100,00 58,12

Do 3
4-6
7-9
10-12
13-23
nad 24
spolu

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Graf 2.1.2-17: Štruktúra nezamestnaných podľa dĺžky evidencie v meste Sládkovičovo

(%)
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Na záver môžeme konštatovať, že v prípade vytvorenia nových pracovných miest je
potrebné zohľadniť aj nezamestnanosť v meste. Z týchto údajov vyplýva, že nové pracovné
miesta je potrebné vytvoriť pre ľudí so základným a učňovským vzdelaním a pre vekové
kategórie u mužov od 50 do 59 rokov a u žien od 40 do 49 rokov.

2.1.3 Občianska vybavenosť
Technická infraštruktúra
Vodovod a vodovodná sieť
Z hľadiska hydrologického členenia spadá riešené územie do povodia Čiernej
Vody, ktoré je označením 4 – 20 – 02 aj čiastočným povodím Dunaja. Významné vodné
zdroje a vodárensky využívané vodné zdroje sa nachádzajú južne od katastra mesta –
v lokalite Jelka. V Sládkovičove je vybudovaný verejný vodovod, ktorý je v správe
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Bratislava, Odštepný závod Galanta.
Zdrojom vody je skupinový vodovod Jelka – Galanta – Nitra, potrubie ktorého prechádza
južne od Sládkovičova. V mieste križovania potrubia DN 700 so štátnou cestou III/0627
Sládkovičovo – Košúty je napojené prívodné potrubie DN 400 a je vybudovaná
zosilňovacia stanica. Prívodné potrubie DN 400 je z tlakovej liatiny, navrhnuté na max.
prietok q=135l/s. Tlakové pomery – max. prevádzkový tlak 0,65 Mpa/min. prevádzkový
tlak 0,38 MPa. Prívodné potrubie DN 400 je uložené pozdĺž št. cesty III/0627
a v Košútskej ulici až po Fučíkovu ulicu. Hlavné zásobovacie potrubia majú profil DN 200
– DN 300 / Fučíkova, Budovateľská, Richterova ul. /. Uličné potrubia majú profil DN 100
– DN 150. Časť mesta za štátnou cestou I. triedy I/62, E 571 – osada Dánoš je zásobovaná
potrubím DN 150, ktoré prechádza ďalej smerom na obec Malá Mača. Materiál potrubí
tvorí prevažne tlaková liatina a potrubia z rúr PVC.
Vzhľadom na rozvoj mesta – nové lokality IBV i vek potrubí je potrebná
rekonštrukcia vodovodu. Pre nové plochy rozvojových území mesta je možné kontinuálne
riešiť rozširovanie mestskej vodovodnej siete. V zmysle schváleného zadania územného
plánu sú určené ďalšie požiadavky na skvalitnenie vody a vodovodnej siete v meste:
- rešpektovať ochranné pásmo vodovodného potrubia 2m od vonkajšieho okraja
potrubia horizontálne na obidve strany – v tomto pásme je zákaz vykonávať rôznu
stavebnú činnosť, len so súhlasom prevádzkovateľa, ochranné pásmo má byť
prístupné a nesmie byť zastavané;
- rešpektovať trasy diaľkových vodovodných potrubí, ktoré privádzajú vodu
do vodárenských zariadení na území obce, ale aj ich ochranné pásmo
v nezastavanej časti katastrálneho územia 7 m na každú stranu – v tomto
ochrannom pásme je zákaz výstavby plotov, ciest, chodníkov, kompostových jám,
výsadby stromov, realizácie inžinierskych sietí a pod..
Kanalizácia, kanalizačná sieť a čistenie odpadových vôd mesta
Mesto Sládkovičovo má vybudovanú 3,229 km stokovú sieť jednotnej kanalizácie,
na ktorú sú pripojení jednotliví producenti odpadových vôd. Za posledných 5 rokov dĺžka
kanalizačnej siete, ako aj počet prípojok na kanalizačnú sieť a počet obyvateľov
napojených na kanalizačnú sieť (tabuľka 2.1.3-1, graf 2.1.3-1 a 2.1.3-2) postupne rástol.
V súčasnosti (rok 2006) 28,8% miestneho obyvateľstva je napojených na kanalizačnú sieť,
ktorá je vybudovaná cca na 45%. Kanalizačné potrubie je vybudované aj v miestnej časti
Nový Dvor. Odpadové vody odtekajú z recipientu (stoličný potok) bez prečistenia.
Správcom kanalizačnej siete je Technický a bytový podnik Sládkovičovo s.r.o..
Kanalizačná sieť je napojená na čističku odpadových vôd (ďalej: ČOV), ktorá sa nachádza
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pri areáli spoločnosti Zaninoni Logistik. V častiach mesta, kde nie je kanalizácia
vybudovaná, sú odpadové vody likvidované pomocou vyberacích žump a dažďové vody sú
odvádzané otvorenými priekopami do nižších miest, kde vsakujú do terénu. Ani v osade
Dánoš nie je vybudovaná kanalizácia.
Kmeňová kanalizačná stoka A – DN 1600 nie je v časti územia – až po mestskú
ČOV – využívaná. Na stoke je v mieste pri ČOV urobený vertikálny prepoj a splašky sú
privedené do čistiarne. Po prečistení odtekajú stokou DN 300 pozdĺž štátnej cesty III/0627
a železničnej trate do recipientu (Dudváh). Kmeňová stoka A je vybudovaná v uliciach
Košútskej (DN 1400), Fučíkovej (DN 1000) a Budovateľskej (DN 1000 – DN 300)
s uličnými prítokmi z časti územia, ktoré prislúcha povodím do tejto stoky. Profily
uličných potrubí sú DN 300 – DN 600. Do kmeňovej stoky A (DN 1400) vyúsťuje
na Fučíkovej ulici stoka B (DN 1200) a stoka C (DN 600), v povodí ktorých je uličná sieť
stôk profilu DN 300 – DN 400. Základné dimenzie stokovej siete sú vyhovujúce.
Tabuľka 2.1.3-1: Kanalizácia a kanalizačná sieť v meste Sládkovičovo
rok

dĺžka
počet
kanalizačnej prípojok
siete v km
2,689
129
3,229
160
3,229
180
3,229
222
3,229
245

2002
2003
2004
2005
2006

počet obyvateľov napojených
na kanalizačnú sieť
spolu
v%
1 220
19,9
1 370
24,3
1 482
26,2
1 562
27,5
1 631
28,8

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Graf 2.1.3-1: Vývoj počtu prípojok napojených na kanalizačnú sieť
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Graf 2.1.3-2: Vývoj počtu obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť
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Čistenie odpadových vôd mesta je zabezpečené pomocou ČOV, ktorú prevádzkuje
Technický a bytový podnik spol. s.r.o.. Celkové množstvo odvádzaných a čistených
odpadových vôd v meste (tabuľka 2.1.3-2, graf 2.1.3-3) má za posledných 5 rokov
stúpajúcu tendenciu, čo je veľmi dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia. Objem
kalu po vyčistení odpadových vôd je približne 12t ročne.
Tabuľka 2.1.3-2: Celkové množstvo odvádzaných a čistených odpadových vôd v meste
rok
2002
2003
2004
2005
2006

celkové množstvo odvádzaných
a čistených odpadových vôd v m3
77 278
89 222
93 741
97 023
119 954

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Graf 2.1.3-3: Vývoj množstva odvádzaných a čistených odpadových vôd v meste
Sládkovičovo
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V zmysle schváleného zadania územného plánu mesta sú určené požiadavky
na skvalitnenie kanalizácie, kanalizačnej siete a čistenia odpadových vôd, a to:
- v prechodnom období uvažovať nad riešením lokálnych malých čistiarní
odpadových vôd pri jednotlivých prevádzkach, respektíve pri rodinnej
a vybavenostnej zástavbe s likvidáciou prečistených odpadových vôd do miestnych
vodných tokov alebo do zachytávacích nádrží – takéto riešenie je podmienené
hydrogeologickým posúdením lokálnych podmienok, kde sa bude vypúšťanie
prečistenej vody realizovať,
- spracovať základnú koncepciu odkanalizovania územia mesta Sládkovičovo
s napojením na jestvujúcu ČOV v súlade s koncepčným návrhom spracovaným
pre mesto,
- riešiť spôsob likvidácie splaškových a odpadových vôd v areáloch priemyselných
zón,
- dažďové vody riešiť odvedením do terénu – minimalizovať odvod dažďových vôd
z obytného územia a pre prípad prívalových vôd riešiť odvod po teréne
v povrchových kanáloch – rešpektovať jestvujúcu sieť povrchových
odvodňovacích kanálov,
- v rámci budúcej výstavby kanalizačnej siete v meste bude potrebné zabezpečiť
ochranné pásma k objektom kanalizačných zariadení – šírku ochranného pásma
3 m od kanalizačnej stoky, od okrajov pôdorysných rozmerov kanalizačnej stoky
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a súvisiacich objektov (ak vodohospodársky orgán neurčí inak). V ochrannom
pásme je možné realizovať stavebnú činnosť len so súhlasom správcu kanalizácie.
Odpadové hospodárstvo
Zber a prepravu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území
mesta Sládkovičovo vykonávajú Technické služby Sládkovičovo. Skládkou komunálneho
odpadu pre mesto Sládkovičovo je v súčasnosti skládka firmy KOMPLEX-odpadová
spoločnosť, s.r.o. v Pustých Sadoch. Mesto zaviedlo aj separovaný zber odpadu v roku
2002. V súčasnosti sa separujú tieto využiteľné zložky komunálneho odpadu: papier,
lepenka, sklo, plasty, kov a akumulátory. Okrem toho je v meste zabezpečený aj zber
kovového odpadu. Mesto v najbližšom období plánuje vybudovať skládku odpadov.
Podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
na území mesta sú upravené vo „VZN č.54 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ z roku 2006.
Elektrická energia a elektrická sieť
Severozápadne od obce Sládkovičovo prechádza 22 kV vzdušné vedenie – č. linky
207 a 208, ako spojovacie pole 2x (3x 95 mm2 AlFe), ktoré je pripojené zo 110/22 kV
rozvodne Sládkovičovo – Košúty. Do priemyselného parku Sládkovičovo – západ sú
privedené dve paralelné 22 kV vzdušné linky z 110/22 kV rozvodne Sládkovičovo –
Košúty. Južne od Sládkovičova prechádza 22 kV vzdušné vedenie – č. linky 174, 175
a 140, ktoré je tiež pripojené zo 110/22 kV rozvodne Sládkovičovo – Košúty. Paralelne
s 22 kV vedením č.140 prechádza 2x110 kV vedenie. Rozvodňa 110/22 kV Košúty sa
nachádza južne od obce, v jej bezprostrednej väzbe. V rámci ochrany sa požaduje
rešpektovať ochranné pásma elektrického vzdušného vedenia, ktoré je vymedzené zvislými
rovinami, vedenými po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo
na vedenie:
· pri vonkajšom (vzdušného) vedení veľmi vysokého napätia od 60 kV do 110 kV,
vrátane 15 m, nad 110 kV do 220 kV vrátane 20 m a nad 220 kV do 380 kV vrátane
25 m,
· pri vonkajšom vedení vysokého napätia od krajného vodiča 10 m na každú stranu,
v lesných priesekoch 7 m,
· pri kábelovom vedení všetkých druhoch napätia (vrátane vedení ovládacích,
signálnych a oznamovacích) od krajného kábla 1m na každú stranu,
· od transformovania 10 m po obvode kolmo od hranice objektov stanice.
V rámci schváleného zadania územného plánu boli určené požiadavky z hľadiska
dobudovania elektrickej siete v meste:
- vybudovať posilnenie elektrickej siete rozvodov – prepojenie s 22 kV vedením
č.207 a 208, ktoré je trasované severne od obce cez prípojky a nové TS pre novú
IBV,
- pre lokalitu Priemyselný park – Juh vybudovať nové pripojenie cez TS z vedenia
č.140,
- pre lokalitu Priemyselný park – Západ vybudovať nové pripojenie z rozvodne
Košúty.
Plynofikácia
Územie mesta Sládkovičovo je plynofikované zemným plynom z vysokotlakového
plynovodu (ďalej: VTL) Šaľa – Bratislava DN 500/4,0 MPa, ktorý je vedený južne
od mesta medzi Sládkovičovom a Košútmi. Do Sládkovičova sú privedené dva
vysokotlakové plynovody. Jeden VTL plynovod DN 150/4,0 MPa je privedený
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k priemyselnej zóne Západ, kde od hranice priemyselnej zóny Západ pokračuje VTL
plynovod DN 100/4,0 MPa k regulačnej stanici za železničnou traťou na hranici zástavby
mesta. RS s výkonom 1200 m3/h s výstupom 90 kPa je v správe SPP a slúži
pre zásobovanie mesta. Z VTL plynovodu DN 100/4,0 MPa je vedená odbočka a VTL
plynovod DN 100/4,0 MPa v poli je vedľa štátnej cesty III. triedy vo vzdialenosti 14,80 m
od kraja komunikácie. VTL plynovod DN 100/4,0 MPa je vedený k regulačnej stanici,
ktorá sa nachádza na pozemku firmy MEDEA-S, s.r.o..
Zásobovanie objektov v meste teplom je lokálne v rámci jednotlivých objektov
alebo areálov. Prevažná časť týchto zdrojov má ako palivovú základňu zemný plyn. Časť
objektov, hlavne v rodinnej zástavbe, používa tuhé palivo. Tento vývoj zatiaľ
nepredpokladá zmenu systémov vykurovania v meste.
Plynofikačná sieť mesta má vytvorené podmienky pre ďalšie kontinuálne
rozširovanie a má kapacitu na pokrytie zvýšených odberov i v ďalšom období.
Rozširovanie plynofikačnej siete vo väčšom rozsahu je podmienené aktualizáciou generelu
plynofikačnej siete mesta Sládkovičovo. V zmysle schváleného zadania územného plánu
pri plánovanej zástavbe bude potrebné rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma
jestvujúcich plynovodov, predovšetkým VTL plynovodov v tomto rozsahu:
- ochranné pásmo 8 m pre technologické objekty – RS plynu,
- ochranné pásmo 4 m pre plynovody a plynové prípojky do DN 200,
- ochranné pásmo 12 m pre plynovody a plynové prípojky do DN 700,
- ochranné pásmo 1 m pre NTL a STL plynovody a plynovodné prípojky
v zastavanom území obce a 2 m od budov,
- bezpečnostné pásmo 10 m pri STL vedenom v extraviláne,
- bezpečnostné pásmo 20 m pri VTL plynovodoch a prípojkách do DN 350,
- bezpečnostné pásmo 50 m pri plynovodoch a prípojkách s vysokým tlakom
nad 4 MPa do DN 150,
- bezpečnostné pásmo 200 m pri plynovodoch a prípojkách s vysokým tlakom
nad 4 MPa nad DN 500.
Mestský rozhlas
V meste je vybudovaný verejný mestský rozhlas. Rozhlasová ústredňa je
umiestnená v samostatnej miestnosti mestského úradu a je vybavená riadiacim stojanom,
výkonovým stojanom a zosilňovačmi. Vedenie v meste je realizované vodičmi
upevnenými na vlastných stožiaroch. Reproduktory sú umiestnené pravidelne, v prevažnej
miere na vlastných stožiaroch a ozvučenie zabezpečujú v dostatočnom rozsahu.
Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie mesta Sládkovičovo spravujú Technické služby Sládkovičovo.
Verejné osvetlenie pozostáva z 5 obvodov a 441 svetelných bodov. Pôvodná zdrojová
štruktúra bola nahradená v roku 2002 novou zdrojovou štruktúrou SHC 70 W a SHC
100 W.
Vykurovanie
Vykurovanie v meste zabezpečuje Technický a bytový podnik Sládkovičovo s.r.o.
pomocou blokovej kotolne K41. Menovitý výkon vykurovania je 3,4MW a efektivita 91%.
V kotolni sú umiestnené plynové kotle značky Slatina s výkonmi 2x1,2MW a 2x0,6kW.
Spotreba nosičov energie v roku 2005 bola 412 tis. m3 a v roku 2006
378,1 tis. m3 zemného plynu. Množstvo predaného tepla za posledné tri roky (tabuľka
2.1.3-3) malo klesajúcu tendenciu, čo je zapríčinené najmä miernejšími zimami za
posledné obdobie a zvýšením cien tepelnej energie. Výrobná cena tepelnej energie v roku
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2005 bola 536,-Sk/GJ a v roku 2006 605,10 Sk/GJ. Na rozvod tepla slúži 720 m potrubie,
ktoré bolo vybudované v roku 1986. Okrem tepelnej energie je v meste zabezpečená aj
dodávka teplej úžitkovej vody (tabuľka 2.1.3-4). Celková dodávka teplej úžitkovej vody
v roku 2006 bola 14 742 m3.
Tabuľka 2.1.3-3: Vývoj predaného tepla v GJ
Kotolňa K1

rok 2004
13 600

rok 2005
11 400

rok 2006
10 627

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Tabuľka 2.1.3-4: Dodávka teplej úžitkovej vody za rok 2006
Kotolňa K1

TÚV (GJ)
TÚV (%) GJ/ m3 TÚV dod. m3
4 200
42
0,351
14 742

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Telekomunikácia a telekomunikačná sieť
Z hľadiska širších vzťahov územie mesta spáduje k TTO Bratislava. Účastníci
rozhlasovej prevádzky sú orientovaní na rozhlasové vysielače v Bratislave. Popri štátnej
ceste I/75 je uložený diaľkový kábel. Rozširovanie jestvujúcej telefonickej siete, rozvodov
a zariadení bude možné v budúcnosti realizovať na základe konkrétnych požiadaviek
odberateľov v meste. Na území mesta nie sú zabezpečené služby pre káblové dátové
prenosy šírenia televízneho a rozhlasového signálu alebo internetovej siete. Mesto leží
v území pokrývanom správcom mobilnej telefonickej siete. V zmysle zadania územného
plánu, v nadväznosti na navrhované územné rozvojové zámery, treba prehodnotiť verejné
rozvody technických sietí a špecifikovať potreby ich rozšírenia, prípadne rekonštrukcie.
Cestná doprava
Cez územie mesta Sládkovičovo prechádzajú dve základné trasy cestnej dopravy
nadregionálneho významu, a to:
§ štátna cesty I/62 Bratislava – Senec – Sereď – napojenie na štátnu cestu I/ 75,
§ štátna cesty I/75 Sládkovičovo – Galanta – východne od mesta.
Dopravný potenciál územia mesta budú aj výhľadovo predstavovať dve uvedené
nadradené komunikačné trasy. Okrem týchto významných komunikácií prechádzajú cez
kataster mesta ďalšie štátne cesty, ktoré majú miestny charakter. Jedná sa o nasledovné
ťahy automobilovej dopravy:
§ štátna cesta III/0622 – Fučíkova ul. prechádza cez stred mesta,
§ štátna cesta III/0624 – Abrahámska ul. na smer Malá Mača,
§ štátna cesty III/0627 – Košútska ul. na smer Košúty,
§ štátna cesty III/0628 – Pionierska ul. na smer Pusté Úľany.
Miestne komunikácie vytvárajú priamy prístup k jednotlivým objektom a sú
realizované v šírkovom usporiadaní 3-5m. Všetky sú funkčnej triedy C2 alebo C3, niektoré
poľné cesty sú funkčnej triedy C4. Všetky sú obojsmerné a takmer všetky sú spevnené
ľahkým živičným povrchom. Celková dĺžka miestnych komunikácií je 13,6 km. Najväčšia
intenzita dopravy (tabuľka 2.1.3-5) je na Pionierskej ulici.
V rámci zadania územného plánu boli schválené požiadavky, ktoré bude potrebné
v budúcnosti realizovať pre úspešný rozvoj cestnej dopravy. Jedná sa o nasledovné:
- riešiť kolízne miesta na ceste I. triedy – nepriehľadné križovatky s miestnymi
komunikáciami III. triedy,
- posúdiť a v prípade potreby stanoviť parametre komunikácií, ktoré by boli
primerané dopravnej intenzite na komunikáciách III. triedy a na miestnych
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-

komunikáciách,
dobudovať obchvatovú komunikáciu pre priemyselný park Juh v napojení na štátnu
cestu I/75,
zapracovať miestnu komunikáciu v polohe miestnej poľnej cesty od kostola
v Malej Mači k ceste I/62 v k.ú. Sládkovičovo,
v nezastavanom území pri cestách III. triedy osádzať stavebné objekty za ochranné
pásmo ciest, t.j. 20m od osi vozovky,
priradiť pozemným komunikáciám funkčné triedy, rešpektovať ochranné pásmo
ciest mimo zastavaného územia.

Tabuľka 2.1.3-5: Intenzita dopravy na hlavných mestských komunikáciách
komunikácia / úsek
Fučíkova ul.
Košútska ul.
Pionierska ul.
Abrahámska ul.

odhad intenzity – špičková
hodina (vozidlo / 24hod.)
3 022
1 920
3 943
1 541

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
V rámci statickej dopravy v meste sú realizované odstavné parkovacie plochy len
výnimočne, využíva sa hlavne krajnica ciest. V meste sa celkom nachádza 105 spevnených
parkovacích miest a 120 nespevnených parkovacích miest. V rámci centra mesta sú
zrealizované niektoré parkovacie plochy: jedna sa nachádza pred predajňou Jednota
na Fučíkovej ulici (parkovisko pre 6 áut), druhá pred mestským úradom
na Sládkovičovej ulici (v tomto prípade sa jedná skôr o voľnú plochu s možným
parkovaním približne 20 áut) a ďalšia sa nachádza pred sieťou obchodov vedľa hlavnej
autobusovej zastávky na Fučíkovej ulici (približne pre 20 áut). Okrem týchto troch plôch
sa na Hlavnej ulici pri nových budovách Technologického inkubátora Inovatech a Hotela
Tevel vybudovali nové parkoviská. Pred priemyselnými areálmi sa nachádzajú tiež
rozsiahle spevnené plochy. Jedná sa najmä o plochy pred spoločnosťami Bekaert Slovakia,
Mraziarne a Cukrovar. Potreby parkovania pre bývanie sú riešené v rámci jednotlivých
nehnuteľností a objektov. Bytové domy majú zväčša zrealizované parkovisko, ale s
kapacitou podľa doby vzniku, nie súčasného stupňa motorizácie.
V rámci zadania územného plánu boli schválené nasledovné požiadavky na riešenie
statickej dopravy:
- riešiť provizórne miesta na parkovanie pri objektoch vybavenosti a prevádzkach
výrobných zariadení pre funkcie parkovacích plôch v súlade s STN,
- riešiť parkovanie pri futbalovom ihrisku,
- definovať podmienky na zabezpečenie normovej potreby parkovacích a garážových
miest pre bývanie, vybavenosť a výrobné prevádzky – potreby konkrétnych
prevádzok treba riešiť v rámci pozemkov alebo objektov daných prevádzok,
- rešpektovať jestvujúce a definovať nové ochranné pásma bytovej výstavby
od skupinových parkovísk .
Osobná autobusová doprava v meste je zabezpečená pomocou SAD a.s., Dunajská
Streda od prímestskej až po medzimestskú. V meste je zriadených päť autobusových
zastávok v obidvoch smeroch. V západnej časti dve – pri priemyselnej zóne a pri
železničnej stanici. Tretia zastávka je v strede mesta na Fučíkovej ulici, štvrtá je na
východnom okraji pri výjazde smerom na Galantu a piata je na ulici Pionierska.
Rozloženie autobusových zastávok umožňuje primeranú obsluhu územia (dochádzková
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vzdialenosť nepresahuje 500m). Autobusové zastávky však nemajú zriadené výbočiská
v súlade s STN, a preto predstavujú potencionálne kritické miesta z hľadiska plynulosti
a bezpečnosti dopravy. Zastávky využívajú aj súkromní prepravcovia, ktorí podnikajú
v oblasti autobusovej dopravy. Najviac autobusových spojov vedie do blízkych obcí (Jelka,
Veľký Grob, Hoste) a do mesta Galanta. Cez mesto vedie aj expresné autobusové spojenie,
a to do miest Dudince a Revúca. Pre rozvoj autobusovej dopravy by bolo potrebné v
najbližšom období riešiť chýbajúce výbočiská pri autobusových zastávkach a prehodnotiť
polohu zastávky medzimestských autobusov.
Cyklistická a pešia doprava
Pešie chodníky sú vybudované hlavne v centrálnej časti pozdĺž Fučíkovej ulice.
Chodníky sú obojstranné a od komunikácie sú oddelené zelenými pásmi. Šírka chodníkov
je od 1,5 do 2,0 až 2,5 m. V ostatných častiach mesta sú chodníky šíroké 1 – 1,5 m.
Celková dĺžka chodníkov v meste je 17,8 km. V okrajových častiach sú aj uličky bez
chodníkov. Stavebno-technický stav miestnych komunikácií je nevyhovujúci. Vyžaduje si
plošnú rekonštrukciu konštrukčných vrstiev s napojením na odvodňovací systém,
doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia.
V rámci katastra mesta je vybudovaných len 200 m cyklistickej komunikácie, a to
v strede mesta. Na cyklistickú dopravu miestni obyvatelia, prípadne turisti využívajú
miestne, ako aj štátne komunikácie. Cyklisti preto predstavujú potencionálne kritický jav
z hľadiska plynulosti a bezpečnosti dopravy. V najbližšom období bude potrebné riešiť
cyklistickú dopravu pomocou vybudovania cyklochodníkov, hlavne na dvoch
frekventovaných úsekoch (stred mesta – železničná stanica a stred mesta – Termálne
kúpalisko Vincov les).
V rámci zadania územného plánu boli schválené ďalšie požiadavky na riešenie
potrieb pešej a cyklistickej dopravy, a to:
- zabezpečiť rekonštrukčnú úpravu jestvujúcich peších chodníkov a navrhnúť nové
pešie chodníky vedľa cestných komunikácií a mimo nich,
- uvažovať o území bývania, kde by boli lokalizované miestne komunikácie
s integrovaním pešej, cyklistickej a automobilovej dopravy do spoločnej
komunikácie – budovanie tzv. obytných ulíc,
- v súbehu s komunikáciou I. triedy riešiť potrebu cyklistických chodníkov tam, kde
je to dopravne opodstatnené, v ostatných polohách riešiť minimálne vyznačenie
cyklistických trás,
- vytvoriť podmienky (priestorové a technické) pre rekreačnú pešiu a cyklistickú
dopravu na nábreží rieky – vybudovanie cyklotrasy v katastri mesta, zlúčenej
s peším chodníkom na nábreží rieky.
Železničná doprava
Južnou časťou mesta Sládkovičovo
prechádza železničná trať Devínska Nová Ves –
Štúrovo (viď na obrázku). Premávajú ňou vlaky
medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy typu EC,
IC, rýchliky bez zastavenia. Zastávku
na železničnej stanici Sládkovičovo majú len
osobné
vlaky
vnútroštátnej
prepravy.
Prostredníctvom železničnej trate je mesto
spojené s okresnými sídlami Galanta, Nové
Zámky a Senec, ale aj s hlavným mestom
Bratislava. Podľa predbežných údajov sa
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v blízkej budúcnosti neuvažuje nad zmenou parametrov a režimu premávky na tejto
železničnej trase. Od železničnej stanice sú vybudované aj vlečky do priemyselných
areálov. Niektoré ich koncové časti sú nefunkčné (napr. koncový úsek k bývalým
ľanárskym a konopárskym závodom). Z hľadiska priestorového usporiadania sa jedná o
dvojkoľajovú elektrifikovanú koľaj, s funkčným významom
nadregionálneho
železničného tranzitu. V meste Sládkovičovo je zriadená neperonizovaná železničná
stanica, ktorá má z pohľadu osobnej dopravy excentrickú polohu.
V rámci zadania územného plánu boli schválené nasledovné požiadavky na riešenie
situácie v oblasti železničnej dopravy:
- pre zlepšenie kvality v osobnej železničnej doprave je žiadúce vytvoriť primerané
dopravné zariadenia – miestnosť čakárne s hygienickým zázemím, úschovňu
bicyklov a pod. ,
- rešpektovať jestvujúce vlečkové koľajiská a navrhnúť zrušenie nefunkčných
koľajísk;
- kríženie železničnej trate s cestou I. triedy a miestnymi komunikáciami riešiť
mimoúrovňovo;
- rešpektovať ochranné pásmo dráh, ktoré je tvorené vnútornou a vonkajšou
hranicou. Na akúkoľvek stavebnú činnosť v rámci ochranných pásiem je nutné
vyžiadať súhlas riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky. Vnútorné ochranné
pásmo tvorí zvislá plocha prechádzajúca hranicami obvodu dráhy. Hranica
vonkajšieho ochranného pásma je vymedzená zvislou plochou, ktorá vedie
u celoštátnych dráh 60m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30m od vzdialenosti
hranice obvodu dráh, u vlečiek a železníc zvláštneho určenia 30m od osi krajnej
koľaje.
Vodná doprava
Rieka Dudváh vzhľadom k svojej prietočnosti nevytvára predpoklady pre dopravné
využitie toku. Avšak po revitalizácií niektorých úsekov rieky v regióne by sa mohli
vytvoriť dobré podmienky pre športovú a rekreačnú osobnú plavbu.
Čerpacie stanice pohonných hmôt
Na území mesta Sládkovičovo sa nachádza čerpacia stanica pohonných hmôt
pri štátnej ceste I/62 medzi odbočkami na obce Malá Mača a Pusté Úľany (čerpacia stanica
Slovnaft a.s.) a ďalšia čerpacia stanica je v centre mesta na križovatke ulíc Hviezdoslavova a Pionierska (čerpacia stanica a autoumyváreň Agip).

Sociálna infraštruktúra
Napriek tomu, že nezamestnanosť v meste Sládkovičovo má klesajúcu tendenciu (k
31.05.2007 bola miera nezamestnanosti 4,33%), zvyšuje sa počet sociálne odkázaných
rodín, ktoré žijú na pokraji chudoby. Mesto preto poskytuje pomoc tým, ktorí ju najviac
potrebujú, t.j. rodiny s malými deťmi, sociálne slabšie skupiny obyvateľstva
a dôchodcovia. Mestský rozpočet každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na pomoc
týmto skupinám. Finančná výpomoc sa poskytuje na základe žiadosti. Počet žiadostí
(tabuľka 2.1.3-6, graf 2.1.3-4) za posledné 3 roky bol približne na rovnakej úrovni, mierne
sa zvyšuje len výška poskytnutého finančného príspevku. Najviac žiadostí podali
dôchodcovia, teda aj výška poskytnutých finančných prostriedkov bola najvyššia
pre dôchodcov (cca 80% z celkovej vyplatenej sumy).
V meste nie je zriadený domov dôchodcov ani domov sociálnych služieb, preto
v sociálnej starostlivosti je najvýznamnejšou činnosťou, okrem poskytovania
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jednorázových finančných príspevkov, opatrovateľská služba. Opatrovateľská služba sa
poskytuje občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby
pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti,
kontaktu so spoločenským prostredím. Túto činnosť v súčasnosti vykonáva 31
opatrovateliek a 10 opatrovateľov pre 45 opatrovaných. Počet opatrovaných ľudí (tabuľka
2.1.3-7, graf 2.1.3-5) v meste Sládkovičovo má za posledné tri roky lineárne klesajúcu
tendenciu. V najbližšom období mesto plánuje rekonštruovať súčasné zdravotné stredisko
na Domov dôchodcov a sociálnych služieb. V rámci tohto zámeru sa v roku 2005 a 2006
vypracoval pomocou finančných prostriedkov z Programu Phare realizačný stavebný
projekt.
Významnú úlohu v meste v oblasti sociálnej starostlivosti zabezpečuje aj Klub
dôchodcov. Pre občanov, poberajúcich starobný dôchodok, mesto zriadilo Klub
dôchodcov, ktorý slúži na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov. Počet
členov je cca 125 ľudí. Objekt klubu je v kultúrnom stredisku, materiálno-technicky je
veľmi dobre vybavený.
V oblasti bývania bolo v meste odovzdaných v roku 2003 celkovo 72 nájomných
mestských bytov. Sú to predovšetkým tzv. štartovacie byty pre mladé rodiny s deťmi.
Mesto má aj 119 nájomných bytov pre sociálne slabé vrstvy, ktoré sú vo veľmi zlom
technickom stave.
Tabuľka 2.1.3-6: Sociálna pomoc pre obyvateľov mesta Sládkovičovo

rok

2004
2005
2006

jednorázová dávka
jednorázová dávka
jednorázová dávka
sociálna pomoc
sociálnej pomoci pre sociálnej pomoci pre sociálnej pomoci pre
celkom
rodinu s deťmi
jednotlivcov
dôchodcov
počet
vyplatená
počet
vyplatená
počet
vyplatená
počet
vyplatená
žiadateľov
suma
žiadateľov
suma
žiadateľov suma v žiadateľov
suma
v Sk
v Sk
Sk
v tis. Sk
2
2 000
7
6 520
416
168 000
425
176,5
2
2 000
9
7 020
420
169 000
431
178,0
2
1 500
11
37 020
412
166 400
425
204,9

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Graf 2.1.3-4: Vývoj poskytnutej sociálnej pomoci v meste Sládkovičovo
Vývoj poskytnutej soc. pomoci v meste Sládkovičovo
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Tabuľka 2.1.3-7: Vývoj počtu opatrených ľudí v meste Sládkovičovo
rok
2004
2005
2006

počet opatrených
51
48
45

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
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Graf 2.1.3-5: Vývoj počtu opatrených ľudí v meste Sládkovičovo
Vývoj počtu opatre ných ľudí v meste Sládkovičovo
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Zdravotná infraštruktúra
V meste Sládkovičovo v súčasnosti zabezpečuje zdravotnú starostlivosť 1 mestské
zdravotné stredisko s 8 neštátnymi lekármi: 2 obvodní lekári, 2 zubní lekári, 1 detský lekár,
1 gynekológ, 1 diabetologička a 1 internista. V meste poskytuje svoje služby aj jedna
súkromná lekáreň. Súčasná budova zdravotného strediska je v zlom stave, preto ešte v roku
2004 bol podaný projekt v rámci „Podopatrenia 3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej
infraštruktúry“ (štrukturálny fond EÚ) pod názvom „Mestská poliklinika Sládkovičovo“.
Zmluva (č. zmluvy 2004-OPZI-312-TT-0062/2) s Ministerstvom výstavby a regionálneho
rozvoja SR na vybudovanie „Mestskej polikliniky v Sládkovičove) bola podpísaná
v septembri 2007 a do konca augusta 2008 by mala byť zriadená nová mestská poliklinika
v bývalej budove materskej školy na sídlisku J. Dalloša. Rekonštrukcia je financovaná zo
zdrojov SR a EÚ vo výške 9 277,7 tis. Sk, pričom celkové náklady projektu predstavujú
13 882 mil. Sk. Súčasná budova zdravotného strediska by mala byť v najbližšom období
rekonštruovaná na Domov dôchodcov a sociálnych služieb.
Ďalšie služby zdravotnej starostlivosti, napr. odborní lekári, sú najbližšie dostupné
v Galante, vzdialenej 7 km od mesta, kde pôsobí cca 60 neštátnych ambulancií prvého
kontaktu a špecializovaných ordinácií, 9 súkromných lekární a 1 štátna lekáreň.
Kultúrna infraštruktúra
História
Prvé písomné zmienky o Sládkovičove (Diószegu) sa nachádzajú v listinách kráľa
Belu IV. z roku 1252. Pomenovanie osady údajne pochádza z „orechového lesa“, ktorý sa
v obci nachádzal. V roku 1301 bola pánom obce rodina Miklóša Dudvágya, ktorého
predkovia tu už dlhšiu dobu hospodárili. V roku 1337 sa novým pánom stál Péter Orros,
ktorému kráľ Lajos I. potvrdil držbu majetku. V roku 1530 sa obec stala obeťou tureckých
výpadov, ktoré spustošili celú obec a okolie. Pri portálnom spísaní v roku 1553 sa tu
nachádzalo 22 obývaných domov, ktoré patrili rádu Budínskych Klarisiek, a to až do doby
zrušenia tohto rádu kráľom Jozefom II.. Vtedy obec prešla do majetku cirkvi, od ktorej ju
odkúpila rodina Erdődyovcov a od nich potom rodina Eszterházyovcov. V roku 1582
dostala obec štatút mesta a v 17. storočí cez Diószeg prechádzala tzv. kráľovská cesta (Via
régia). Mesto malo právo organizovať jarmoky a vyberať mýta. V tomto období tu stáli
dve významné budovy: kostol a kaštieľ. V období povstania Ferenca Rákocziho II. bola
obec posilnená cisárskym vojvodom Quidó Stahrembergom, ktorý však nezabránil tomu,
aby obec v roku 1709 úplne nevyhorela. Cisár Jozef II. v roku 1786 obec osídlil
nemeckými roľníkmi a remeselníkmi. Neskoršie sa vytvorili dve samostatné obce –
Nemecký a Maďarský Diószeg. Po Eszterházyovcoch sa majiteľmi obce stali Zichyovci.
V roku 1850 bola cez Sládkovičovo vybudovaná železničná trať, ktorá spojila Bratislavu
s Budapešťou, čo následne viedlo k prudkému priemyselnému rozvoju celého regiónu.
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V roku 1867 zahájil svoju prvú kampaň cukrovar, vybudovaný akciovou spoločnosťou
rakúskych bankárov, ktorých viedla rodina baróna Karola Kuffnera. V roku 1870 obnovili
Diószegu štatút mesta.
Dve svetové vojny, dve hospodárske krízy, deportácie Židov v roku 1945,
vysídlenie Nemcov v roku 1946 a Maďarov, ktorí boli v roku 1947 deportovaní do Čiech
a následné presídlenie Slovákov z Maďarska, Rumunska a Juhoslávie, zmenili národnostné
zloženie obyvateľov obce. V období od roku 1948 do roku 1989 sa Sládkovičovo
vypracovalo na úroveň hospodársky rozvinutého malého mestečka s prevažne
potravinársko-spracovateľským priemyslom a poľnohospodárskou výrobou. V roku 1986
bola k mestu pričlenená ako miestna časť obec Malá Mača, ktorá sa po komunálnych
voľbách, konaných v decembri 2002, stala opäť samostatnou obcou a počet ľudí v meste
Sládkovičovo klesol cca o 600.
Kultúrne zdroje a historické pamiatky
Na území mesta sa nachádza cca 30 kultúrnych a historických pamiatok a budov. Ani
jedna z pamiatok a budov nie je zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR
(ďalej: ÚZPF SR). Na území mesta sa nenachádza žiadna archeologická lokalita, ale je
predpoklad výskytu neevidovaných nálezísk. V tejto súvislosti stavebník každej stavby,
vyžadujúcej si zemné práce, je povinný v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu, v každom stupni územného a stavebného konania požiadať
o stanovisko AU SAV v Nitre k plánovanej stavebnej akcii. Napriek týmto skutočnostiam
Krajský pamiatkový úrad v Trnave požaduje zachovať a chrániť nasledovné pamiatky
a solitéry:
§ kaštieľ a mauzóleum rodiny Kuffnerovcov na Fučíkovej ulici,
§ administratívna budova Cukrovaru,
§ rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie,
§ kamenný kríž pred rímskokatolíckym kostolom,
§ trojičný stĺp v blízkosti rímskokatolíckeho kostola,
§ plastika sv.Vendelína na Fučíkovej ul. pred objektom č.462,
§ Pfefferova vila, Cukrovarnícka ulica,
§ riaditeľská vila, pôvodne v areáli Cukrovaru,
§ budova bývalej rímskokatolíckej školy na Fučíkovej ulici,
§ pamätník padlým v 1. svetovej vojne (viď na obrázku),
§ komplex budov v areáli Cukrovaru,
§ budova mlyna na konci Pionierskej ulice,
§ komplex budov v areáli mlyna na Košútskej ulici,
§ evanjelický kostol na Pionierskej ulici,
§ nárožná budova na križovatke ulíc Cukrovarská a
Školská,
§ dva obytné domy na Cukrovarskej ulici,
§ hospodárska budova vedľa mauzólea Kuffnerovcov,
§ mestský cintorín, hlavný kríž cintorína,
§ Kaplnka Bolestnej Panny Márie v cintoríne,
§ dobové náhrobné kamene a liatinové kríže v areáli cintorína,
§ židovský cintorín na konci Pionierskej ulice,
§ budova požiarnej zbrojnice na Fučíkovej ulici,
§ budova Kultúrneho domu na Fučíkovej ulici,
§ budova Mestského úradu na Fučíkovej ulici,
§ budova Materskej škôlky č. 195/366 na Fučíkovej ulici,
§ božia muka v poli za mestom smerom na Pusté Úľany,
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§
§

prícestný kríž v mestskej časti Nový dvor,
sýpka v mestskej časti Nový dvor.

Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou v meste Sládkovičovo je „Kaštieľ“ rodiny
Kuffnerovcov na Fučíkovej ulici. Kaštieľ s neogotickou úpravou, postavený na starých,
ešte renesančných základoch, bol prestavaný v polovici 18. storočia a upravený v roku
1885. V roku 1945 boli vykonané drobné adaptačné práce. Dnešný objekt má v pôdoryse
tvar písmena L a širšou stranou je orientovaný do ulice. Pôvodná stavba bola obdĺžniková,
bloková s jednou vežou. Z renesančného obdobia sa zachovali pivnice s klenbami a dve
miestnosti na prízemí. V období baroka preklenuli niektoré prízemné miestnosti českými
plackami. Poschodie, podobne ako fasáda, má pseudogotickú úpravu. V kaštieli sídli
v súčasnosti „Inštitút vzdelávania odborov“, ktorý zabezpečuje i diaľkové vysokoškolské
štúdium.
Ďalšími významnými kultúrnymi pamiatkami na území
mesta sú:
Ø „Rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny
Márie“ (viď na obrázku), ktorý pochádza zo začiatku
17. storočia a „evanjelický kostol“ na Pionierskej
ulici z r. 1947,
Ø „Kaplnka Bolestnej Panny Márie“ v areáli parku
bola postavená v r. 1924, je majetkom mesta.
Ø „Pamätník obetiam 1. svetovej vojny“, „socha
Alfonza Talamona“, „kamenný kríž“ pred
rímskokatolíckym kostolom, „trojičný stĺp“ v
blízkosti rímskokatolíckeho kostola, „liatinové kríže“
v areáli cintorína a „prícestný kríž“
v mestskej
časti Nový dvor,
Ø Božie muky v poli za mestom smerom na Pusté Úľany
Ø Významná Hrobka rodiny Kuffnerových.
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 593/MZ – 2006 dňa 29. marca 2006 schválilo
VZN č. 51 o pamätihodnostiach mesta Sládkovičovo (tabuľka 2.1.3-8). VZN vytvára
evidenciu pamätihodností mesta a stanovuje spôsob ich ochrany a využívania.
Do evidencie pamätihodností mesta boli zaradené hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré majú
historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú,
výtvarnú alebo umelecko – remeselnú hodnotu. Pre hnuteľné a nehnuteľné pamiatky platí
osobitný režim podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
a pamätihodností nehmotného charakteru. Predmetom evidencie sú pamiatky, ktoré budú
navrhnuté na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku, ako aj pamiatky, pri ktorých sa
neuvažuje so spracovaním návrhu na národnú kultúrnu pamiatku.
Tabuľka 2.1.3-8: Zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností mesta podľa VZN č. 51
číslo pamätihodnosti

1

Wolnerov dom

2

Požiarna zbrojnica

katastrálne
orientačné súpisné parcelné
územie, adresné
číslo
údaje
Fučíkova 145
125
145
371
Sládkovičovo
Fučíkova 972
Sládkovičovo

972

význam,
stručná
charakteristika
pamätihodnosti
budova pre
ubytovanie hostí
cukrovaru
2977 sídlo prvého
hasičského zboru
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3
4
5
6

7

Mauzóleum Karola
Kuffnera
Kaštieľ
baróna
Karola Kuffnera
Rímskokat.škola
arch.Jozefa Halzla
Administr. Budova
a jedáleň cukrovaru
Evanielický kostol

8
9
10

Fučíkova
1744Sládkovičovo
Fučíkova 269
Sládkovičovo
Fučíkova 425
Sládkovičovo
Cukrovarská 225
Sládkovičovo

Pionierska 463
Sládkovičovo
Rímskokatolícky
Cukrovarská 1361
kostol
Sládkovičovo
mlyn
Košútska 967
Sládkovičovo
Pomník
padlých Fučíkova
hrdinov
Sládkovičovo

1744

223

425

10

225

257

463

39

1361

25 miesto posledného
odpoč.barónky
16 sídlo rodiny baróna
Kuffnera
2895 prvá škola v
Sládkovičove
712,713 priemyselne
významná budova
19.-20.stor.
2783 cirkevná pamiatka
z roku 1947
1 cirkevná pamiatka

1

967

898,897 priemyselná budova

269

2978 pomník hrdinov
1.sv.vojny

V rámci zadania územného plánu boli schválené ďalšie požiadavky na ochranu
kultúrneho dedičstva:
- v zastavanom území mesta Sládkovičovo je nutné zachovať charakter zástavby
a charakter historického pôdorysu pozdĺž Fučíkovej ulice,
- pri obnove, prestavbe a novej výstavbe v tejto zóne zohľadniť merítko pôvodnej
štruktúry zástavby.
Bývanie
V meste Sládkovičovo dochádzalo k výraznejšej zmene urbanistickej štruktúry
až v 20. storočí, a to zmenami dopravných trás mimo jadra pôvodného sídla. Veku
urbanistickej štruktúry zodpovedá i architektúra jednotlivých častí mesta. Jednotlivé etapy
vývoja sa dosť líšia. Poslednú časť tvorí novodobá zástavba – sú to 2 podlažné domy
s plochou strechou – úplne iný typ domu ako pôvodný podunajský typ. Podobne ako sa
zmenila na začiatku 20. storočia urbanistická štruktúra, zmenil sa aj architektonický výraz
mesta. K najvýznamnejším zmenám došlo v rokoch 1980 – 1990. Nová, stavebne
najzdravšia zástavba, žiaľ, tvarovo ani dispozične vôbec nepripomína pôvodný dunajský
typ domu, ktorý je typický pre túto oblasť, aj pre Sládkovičovo. Proces premeny, tvaru,
formy stavebnej štruktúry bude pokračovať aj v ďalšom období.
Súčasné požiadavky na výstavbu bytového fondu sa orientujú prevažne do oblasti
rodinných individuálnych foriem výstavby a sledujú zámer zlepšenia obývateľnosti
jestvujúceho bytového fondu a zvýšenia štandardu bývania. Očakávaný trend v rozvoji
bývania a potrebe bytového fondu predpokladá:
· zvýšenie podielu rekonštrukčnej prestavby jestvujúceho bytového fondu –
rodinných i bytových domov,
· mierne zvýšenie počtu cenzových domácností,
· zvýšenie podielu žiadostí na oblasť bytovej výstavby v rodinných domoch z titulu
zlepšenia štandardu bývania sociálne silnejších skupín obyvateľstva, ktoré môžu
mať tendenciu migrácie z mesta na vidiek,
· požiadavky na špecifické formy bývania, napr. vilové domy, hospodárske usadlosti
a pod..
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V meste
Sládkovičovo
bol
v poslednom
desaťročí
veľmi
podporovaný rozvoj bytového fondu,
keďže boli vybudované nové bytové
jednotky,
nájomné
byty
a boli
zabezpečené nové stavebné pozemky.
V roku 2003 bolo odovzdaných celkovo
72 nájomných mestských bytov (viď na
obrázku). Sú to predovšetkým tzv.
štartovacie byty pre mladé rodiny
s deťmi. Mesto má aj 119 nájomných
bytov pre sociálne slabé vrstvy, ktoré sú
ale vo veľmi zlom technickom stave.
Rozvoj bývania v meste môže pokračovať aj v najbližších rokoch, nakoľko vedenie mesta
plánuje podporiť bytovú výstavbu aj naďalej.
Podľa údajov, získaných zo Štatistického úradu SR, mal vývoj počtu domov a bytov
(tabuľka 2.1.3-9, graf 2.1.3-6) od roku 1970 do roku 1991 výrazne stúpajúcu tendenciu
a od roku 1991 má mierne klesajúcu tendenciu. Najviac domov a bytov v meste bolo
postavených (tabuľka 2.1.3-10, graf 2.1.3-7) do roku 1980. Od roku 1981 počet
postavených rodinných a bytových domov výrazne klesol. Za posledné 4 roky sa v meste
začalo budovať celkom 65 domov a bytov (tabuľka 2.1.3-11, graf 2.1.3-8) a bolo
dokončených 26. Zo získaných údajov môžeme konštatovať, že v rokoch 2005 a 2006
výrazne stúpol počet rozostavaných bytov a domov, čo je zapríčinené hlavne dobrou
bytovou politikou SR a flexibilnými hypotekárnymi úvermi, ktoré momentálne banky
ponúkajú. Opačná je situácia v drobných stavebných prácach (tabuľka 2.1.3-12, graf 2.1.39), keďže v rokoch 2003 a 2004 bolo vykonaných viac takýchto prác a úprav.
Tabuľka 2.1.3-9: Vývoj počtu domového a bytového fondu v meste od roku 1970

počet domov a bytov

1970
2929

rok
1980 1991
3105 3131

2001
3104

Zdroj: Štatistický úrad SR Krajská správa v Trnave
Graf 2.1.3-6: Vývoj počtu domového a bytového fondu od roku 1970
(Po čet domov a bytov)

Vývoj počtu domového a bytového fondu od roku 1970
3150
3100
3050
3000
2950
2900

3131

3105

3104

2929
1970

1980

1991

2001

Tabuľka 2.1.3-10: Obdobie výstavby domového a bytového fondu v meste
obdobie
výstavby
bytov
do roku 1945
1946-1970
1971-1980

rodinné
domy
318
495
164

bytové
domy
190
123
238

ostatné
domový
budovy fond spolu
4
512
5
623
0
402
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1981-1990
1991-2001
spolu

118
65
1 160

124
44
719

1
0
10

243
109
1 889

Zdroj: SODB 2001
Graf 2.1.3-7: Obdobie výstavby domového fondu

(Počet bytov)

Obdobie výstavby bytov v meste Sládkovičovo
700
600
500
400
300
200
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0

623
512
402
243
109
Do roku 1945 1946-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2001

Tabuľka 2.1.3-11: Prírastky bytov za posledné 4 roky v meste Sládkovičovo
rok
2003
2004
2005
2006

rozostavané začaté podľa dokončené rozostavané obytná plocha v
k 1.1
stav. povolení
k 31.12.
m² dok.bytov
99
7
7
27
2 762
27
7
9
25
852
25
47
8
64
921
64
4
2
66
344

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Graf 2.1.3-8: Prírastky bytov za posledné 4 roky

(Počet bytov)

Prírastky bytov za posledné 4 roky v meste
Sládkovičovo
99
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

64 66

64
47

2004
2005

27 25

27 25
7 7

2003

4

Rozostavané k Začaté podľa
1.1
stav. povolení

2006

7 9 8 2
Dokončené

Rozostavané k
31.12.

Tabuľka 2.1.3-12: Počet stavebných prác na bytoch za posledné 4 roky v meste
rok
2003
2004
2005
2006

udržiavacie
práce
0
0
0
2

stavebné
úpravy
6
13
7
11

drobné
stavby
42
43
25
17

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
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Graf 2.1.3-9: Počet stavebných prác na bytoch za posledné 4 roky v meste

(Počet bytov)

Počet stavebných prác na bytoch v meste S ládkovičovo
45
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35
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25
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10
5
0
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0

0

0

2
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6

7

2005

11

Stavebné úpravy

2004

2006
Drobné st avby

Bytový fond (tabuľka 2.1.3-13, graf 2.1.3-10) sa v prevažnej miere skladá
z rodinných domov (74%). Bytové domy tvoria 25%. Pomer neobývaných domov a bytov
(graf 2.1.3-11) je vysoký (10% , celkom 303) a na rekreáciu je využívaných len necelých
5%. Je to zaujímavý údaj, keďže mesto je považované za významné rekreačné a turistické
stredisko v regióne a možnosti ubytovania v meste sú hlavne počas letného obdobia
obmedzené.
Priemerný vek rodinných a bytových domov v meste je 44 rokov (tabuľka 2.1.313), čo je v porovnaní so širším regiónom (napr. v meste Galanta je priemerný vek
rodinných domov 36 rokov a bytových domov 28 rokov) vysoký vek.
Tabuľka 2.1.3-13: Domový a bytový fond mesta Sládkovičovo
počet
domov spolu
trvale obývané domy
ubytovacích zariadení bez bytu
neobývané domy
z toho určených na rekreáciu
priemerný vek domu
bytov spolu
trvale obývané byty
neobývané byty
domov a bytov spolu
trvale obývané domy a byty
neobývané domy a byty

rodinné
domy
1245
1099
0
146
15
44
1317
1160
157
2562
2259
303

bytové
ostatné
domy
budovy
107
14
107
9
0
3
0
2
0
0
44
51
747
16
719
10
28
6
854
30
826
22
28
8

spolu
1366
1215
3
148
15
44
2080
1889
191
3446
3107
339

Zdroj: SODB 2001
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Graf 2.1.3-10: Domový a bytový fond mesta Sládkovičovo
Domový a bytový fond v meste S ládkovičovo

Bytové domy
25%

Ost atné budovy
1%

Rodinné domy
74%

Graf 2.1.3-11: Pomer obývaných a neobývaných domov a bytov v meste Sládkovičovo
Pomer obývaných a neobývaných domov a bytov v meste
Sládkovičovo

Neobývané domy a byty
10%

Trvale obývané domy a
byty
90%

Správcom všetkých bytov na území mesta je Technický a bytový podnik
Sládkovičovo s.r.o.. V meste funguje 16 spoločenstiev vlastníkov bytových a nebytových
priestorov (tabuľka 2.1.3-14). Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je
právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák.č.182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Spoločenstvo
spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú
v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý
pozemok. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových
priestorov v dome, t.j. dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody z verejného vodovodu,
odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu,
ako aj osobitné služby, na ktorých sa dohodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov
v dome. Prvoradým predpokladom zriadenia spoločenstva je nadobudnutie vlastníctva bytu
alebo nebytového priestoru podľa § 4 zákona o vlastníctve bytov.
Tabuľka 2.1.3-14: Bytové spoločnosti v meste Sládkovičovo
Názov spoločnosti
1199

Sídlo
Pionierska č. 1199, 925 21
Sládkovičovo

12371238

Budovateľská 1237-1238, 925
21 Sládkovičovo
J.Kráľa 1323/22, 92521
Sládkovičovo
Nový Dvor 1064, 925 21
Sládkovičovo

KAMČATKA 1321 a 1323
SLADBYT

Právna forma
Spoločenstvá
vlastníkov bytov a
nebytových priestorov
(ďalej: SVBaNP)
SVBaNP
SVBaNP
SVBaNP
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Spoločenstvo vlastníkov "BYTOS"

Janka Kráľa 1244/16, 1244/15,
925 21 Sládkovičovo
Spoločenstvo vlastníkov bytov 12 BJ Nový Dvor 1069, 925 21
Sládkovičovo
Spoločenstvo vlastníkov bytov 2/96 J.Dalloša 1091, 925 21
Sládkovičovo
Spoločenstvo vlastníkov bytov 2BJ
Nový Dvor 1071, 925 21
Sládkovičovo
Spoločenstvo vlastníkov bytov 4 BJ Nový Dvor 1067, 925 21
Sládkovičovo
Spoločenstvo vlastníkov bytov 5 BJ Nový dvor 1054/3, 925 21
Sládkovičovo
Spoločenstvo vlastníkov bytov a J.Dalloša 1353/39, 925 21
nebytových priestorov – - J.Dalloša Sládkovičovo
37,38,39
Spoločenstvo vlastníkov bytov a Cukrovarská č. 226, 925 21
nebytových priestorov Cukrovarská Sládkovičovo
č. 226, Sládkovičovo
Spoločenstvo vlastníkov bytov a Jána Dalloša 1352, 925 21
nebytových priestorov na sídlisku Sládkovičovo
Jána Dalloša 1352 v Sládkovičove
Spoločenstvo vlastníkov bytov a Ulica J. Kráľa 1325, 925 21
nebytových priestorov na ulici J. Sládkovičovo
Kráľa 1325 v Sládkovičove
Spoločenstvo vlastníkov bytov ND Nový Dvor 1055, 92521
8DJ
Sládkovičovo
SVB a NP na ulici Školská č.169 a Školská č.pop.169 a 170, 92521
170 v Sládkovičove
Sládkovičovo

SVBaNP
SVBaNP
SVBaNP
SVBaNP
SVBaNP
SVBaNP
SVBaNP

SVBaNP

SVBaNP

SVBaNP

SVBaNP
SVBaNP

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, www.civil.gov.sk
Na základe získaných údajov je priemerná obývanosť domov a bytov 1,96
obyvateľa. Podľa veľkosti bytov 39% trvale obývaných bytov má 3 izby, 20% má 2 izby
a 19% bytov má 4 izby (tabuľka 2.1.3-15, graf 2.1.3-12). Podľa štatistických údajov len
79,4% miestneho obyvateľstva je napojených na plynovú sieť (tabuľka 2.1.3-16, graf
2.1.3-13) a 91,1% na vodovodnú sieť. Bez vodovodnej siete je 3,2% miestneho
obyvateľstva. Kúpelňu alebo sprchovací kút má 87,8% obyvateľstva. Odvodnenie
odpadovej vody je u väčšiny obyvateľov zabezpečené pomocou septika (68,5%), ale podľa
najnovších údajov (rok 2006) je na kanalizačnú sieť napojených už 28,8% obyvateľstva.
Väčšina údajov je zo Sčítania obyvateľstva, domov a bytov z roku 2001, preto už
nezobrazujú na 100% súčasnú situáciu.
Tabuľka 2.1.3-15: Trvale obývané byty podľa veľkosti v meste Sládkovičovo
1 obytná miestnosť
130

2 izby
377

3 izby
748

4 izby
5 + izieb
356
278

spolu
1 889

Zdroj: SODB 2001
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Graf 2.1.3-12: Trvale obývané byty podľa veľkosti
Trvale obývané byty podľa veľkosti v meste
Sládkovičovo
1 obytná
miestnosť
7%

5 + izieb
15%

2 izby
20%

4 izby
19%
3 izby
39%

Tabuľka 2.1.3-16: Vybavenie domácností technickou infraštruktúrou
vybavenie
s plynom zo siete
s vodovodom v byte
s vodovodom mimo bytu
bez vodovodu
nezistené
kanalizačná sieť
septik (žumpa)
so splachovacím záchodom
s kúpeľňou alebo sprchovacím kútom
bytov spolu

počet bytov počet bytov v %
1 499
79,4
1 721
91,1
77
4,1
61
3,2
30
1,6
458
24,2
1 294
68,5
1 564
82,8
1 658
87,8
1 889

Zdroj: SODB 2001
Graf 2.1.3-13: Vybavenie domácností technickou infraštruktúrou

68,5

82,8

87,8

S kúpeľňou
alebo
sprch.kútom

91,1

So
splach.záchodom

79,4

1,6

Bez vodovodu

Nezistené

Septik (žumpa)

3,2

Kanal. sieť

4,1
S vodovodom
mimo bytu

24,2

S vodovodom v
byte

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

S plynom zo
siete

(%)

Vybavenie trvale obývaných bytov v meste Sládkovičovo

V meste sa priemerná výmera bytov (tabuľka 2.1.3-17) za posledných 5 rokov
pohybovala od 60 do 70 m2 a priemerná nájomná cena bytov (graf 2.1.3-14) mierne stúpla
na súčasných 450 Sk/m2 (rok 2006). Mesačné nájomné bytu v meste pri priemernej trhovej
cene a priemernej výmere bytu vychádza na 2 437,50 Sk.
Tabuľka 2.1.3-17: Priemerný nájom nájomných bytov v meste Sládkovičovo
priemerná trhová cena bytu
priemerná výmera bytu

rok
Sk/ m 2
m2

2002
400
60

2003
400
70

2004
420
60

2005
430
60

2006
450
65

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
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Graf 2.1.3-14: Vývoj priemernej trhovej ceny bytov v meste Sládkovičovo
Vývoj priemernej trhovej ceny bytov v meste Sládkovičovo

(SK/m2)
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V rámci schváleného zadania územného plánu bola určená celková potreba bytov,
návrh novej bytovej výstavby, z toho sociálne bývanie a počet bytov, ktoré by ubudli
v najbližších rokoch (tabuľka 2.1.3-18). Územie mesta bolo pracovne rozdelené na 11 častí
– zón podľa uličnej štruktúry a blokov.
Tabuľka 2.1.3-18: Celková potreba bytov, návrh novej bytovej výstavby v meste
Popis
východ, cesta do Galanty
MÚ, tok Gidra
centrum východ
sever, cesta do Serede
centrum, Fučíkova
západ, cesta do Bratislavy
centrum západ
centrum ul.
cukrovar
centrum ulica
západ, ulica

Počet b.j. Úbytok
66
10
195
10
109
55
41
10
154
19
97
60
22
16
2
56
10
340
184
1 318
138

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Podľa schváleného zadania územného plánu bude celkový rozvoj bytového fondu
a jeho modernizácia rozdelená na dve etapy, a to:
1. Rozvojová etapa (roky 2005 – 2010)
Pre roky 2005 – 2010 sa uvažuje s realizáciou bytov v rodinných domoch. Výstavba
nových bytov sa bude realizovať formou bytov v novostavbách rodinných domov
v súkromnom vlastníctve a formou nadstavieb a prístavieb samostatných bytových
jednotiek k jestvujúcim rodinným domom. V rámci obnovy bytového fondu sa
predpokladá rekonštrukcia bytového fondu v najstaršej časti mesta. Cieľom obnovy
bytového fondu je prispôsobiť bývanie v starých rodinných domoch moderným trendom
bývania s úplným vybavením. V rámci dostavby a rekonštrukcie pribudne cca 50
bytových jednotiek.
2. Rozvojová etapa (roky 2010 – 2015)
Pre roky 2010 – 2015 sa uvažuje s realizáciou bytov v rodinných domoch i bytových
domoch. Výstavba nových bytov sa bude realizovať formou bytov v novostavbách
i rekonštruovaných domoch, formou nadstavieb a prístavieb samostatných bytových
jednotiek k jestvujúcim rodinným domom. V rámci obnovy bytového fondu sa
predpokladá rekonštrukcia bytového fondu v centrálnej časti mesta. Cieľom obnovy
bytového fondu je prispôsobiť bývanie v starších rodinných domoch moderným trendom
69

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo, 2008

bývania s úplným vybavením. V rámci dostavby a rekonštrukcie pribudne cca 150
bytových jednotiek. Budú sa realizovať aj osobitné formy bývania pre neplatičov, starších
občanov, neprispôsobivých občanov v lokalite podľa vyhľadávacích a realizačných štúdií
v celkovom rozsahu 85 bytov.

2.1.4 Vzdelávanie, kultúra a neziskový sektor
Vzdelávanie
Vzdelanostná štruktúra mesta Sládkovičovo podľa údajov zo Sčítania obyvateľstva
z roku 2001 odzrkadľuje vidiecky charakter (tabuľka 2.1.4-1, graf 2.1.4-1). Prevláda
základné vzdelanie (27,95%) a druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria obyvatelia
s učňovským vzdelaním bez maturity (celkom 24,45%). V porovnaní s údajmi obvodu
Galanta je v meste o 1,73% viac obyvateľov so základným vzdelaním, čo je pre mestské
prostredie vysoký podiel (napr. v Galante je to len 18,96% a v Šali 21,10%). Tretiu
skupinu tvoria obyvatelia so strednou odbornou školou s maturitou (celkom 13,59%).
Vysokoškolské vzdelanie má len 4,03% obyvateľov, čo je nižší podiel ako podobný údaj
západného Slovenska (8,2%) a mesta Galanta (7,86%). Tento trend sa môže zmeniť už
pri novom sčítaní obyvateľstva v roku 2011, lebo v meste od roku 2005 fungujú dve
vysoké školy .
Tabuľka 2.1.4-1: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho ukončeného stupňa školského
vzdelania
najvyšší
skončený
školského vzdelania

stupeň

základné
učňovské (bez maturity)
stred. odb. (bez maturity)
úplné stred. učňovské (s maturitou)
úplné stred. odborné (s maturitou)
úplné stred. všeob.
vyššie vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie
bez udania škol. vzdelania
ostatní bez školského vzdelania
deti do 16 rokov
celkom

mesto Sládkovičovo
obvod Galanta
počet ľudí počet ľudí počet ľudí počet ľudí
v%
v%
24 785
1 699
27,95
26,22
24 496
1 486
24,45
25,91
882
64
1,05
0,93
3 713
174
2,86
3,93
12 401
826
13,59
13,12
4
377
333
5,48
4,63
387
35
0,58
0,41
4 274
245
4,03
4,52
1 037
42
0,69
1,10
263
12
0,20
0,28
17 918
1 162
19,12
18,95
94 533
6 078
100,00
100,00

Zdroj: SODB 2001
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Graf 2.1.4-1: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho ukončeného stupňa školského
vzdelania
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Materské a základné školy
Mesto Sládkovičovo sa stalo od 1. júla 2002 zriaďovateľom škôl a školských
zariadení na území mesta Sládkovičovo v súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky.
Do pôsobnosti mesta prešli nasledovné zariadenia:
Zariadenia s právnou subjektivitou:
· Základná škola so sídlom Školská 1087, Sládkovičovo,
· Základná škola S. Petőfiho s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským,
so súčasťou školská jedáleň, so sídlom Školská 1087, Sládkovičovo,
· Základná umelecká škola so sídlom Abrahámska ul., Sládkovičovo.
Zariadenia bez právnej subjektivity :
· Materská škola Fučíkova so súčasťou školská jedáleň pri MŠ, so sídlom Fučíkova
č. 366, Sládkovičovo,
· Materská škola Dalloša so súčasťou školská jedáleň pri MŠ, so sídlom J. Dalloša
č. 1354, Sládkovičovo,
· Materská škola Budovateľská so súčasťou školská jedáleň pri MŠ, so sídlom
Budovateľká č. 1315, Sládkovičovo,
· Centrum voľného času Junior, so sídlom Fučíkova č. 4, Sládkovičovo.
Sieť škôl a školských zariadení v meste prešla v období od 1.7.2002 až
po súčasnosť niekoľkými závažnými zmenami. Mesto Sládkovičovo zriadilo dňom
1.7.2003 nasledovné rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou:
· Materská škola Fučíkova,
· Materská škola Dalloša,
· Materská škola Budovateľská.
Od 1. apríla 2004 zriadilo mesto školskú jedáleň s právnou subjektivitou a ku dňu
30. 6. 2004 zrušilo Materskú školu J. Dalloša. K 1. septembru 2004 mesto ako zriaďovateľ
po súhlase Ministerstva školstva SR vykonalo zlúčenie základných škôl s materskými
školami, zrušilo školské jedálne pri materských školách a školskú jedáleň včlenilo
do pôsobnosti Základnej školy s materskou školou na Školskej ulici č. 1087. Táto jedáleň
zabezpečuje rozvoz stravy do všetkých predškolských zariadení v meste i do Materskej
školy v Malej Mači. S účinnosťou od 1. februára 2005 bola Ministerstvom školstva SR
zaradená do siete škôl a školských zariadení Spojená škola so sídlom Sládkovičovo –
Školská 1087 s organizačnými zložkami Základná škola s materskou školou a Základná
umelecká škola a so súčasťou Školský klub detí. Súčasťou Spojenej školy sa od 1. marca
2005 stala aj Školská jedáleň a Centrum voľného času.
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V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí a žiakov poskytujú nasledovné školy
a školské zariadenia:
· Spojená škola, so sídlom Školská č. 1087, Sládkovičovo – škola pozostáva
z nasledovných organizačných zložiek:
o Materská škola Fučíkova so sídlom Fučíkova č. 366, Sládkovičovo – deti
v tejto materskej škole sú zaradené do troch tried a výchovu zabezpečuje 6
pedagogických pracovníkov. Materská škola je organizačnou zložkou Spojenej
školy.
o Materská škola Budovateľská so sídlom Budovateľská č. 1315, Sládkovičovo
– materská škola je trojtriedna a výchovu deťom poskytuje 6 pedagogických
pracovníkov. Materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy.
o Základná škola s materskou školou – v škole je celkom 20 tried. Škola je
zameraná na výučbu cudzích jazykov a prácu s výpočtovou technikou.
Súčasťou školy je školská jedáleň a tri oddelenia školského klubu detí. Škola
má vytvorený spoločný školský obvod s obcou Malá Mača.
o Základná umelecká škola – škola rozvíja prirodzené nadanie detí i dospelých
v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Poskytuje
základy vzdelania v umeleckých odboroch zameraných na výtvarnú výchovu,
hudobné cítenie a technickú vyspelosť v hre na hudobný nástroj a spev,
odbornú prípravu na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním.
o Centrum voľného času – centrum zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu,
záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže. V centre voľného času
zabezpečujú pravidelnú záujmovú činnosť v oblasti výučby jazykov, vedy
a výpočtovej techniky, telovýchovy, športu a turistiky interní zamestnanci
a externí vedúci záujmových útvarov.
Na Spojenej škole je zamestnaných 75 ľudí (z toho 63 žien), z ktorých je 57
pedagogických pracovníkov (z toho je 47 žien).
· Základná škola Sándora Petőfiho s materskou školou s vyučovacím
a výchovným jazykom maďarským so sídlom Fučíkova č. 425, Sládkovičovo –
škola má vytvorený spoločný školský obvod s obcami Malá Mača, Košúty, Veľký
Grob a Abrahám. Výučbu v škole zabezpečuje celkom 18 pedagogických
pracovníkov v 9 triedach. Zameraním školy je práca s výpočtovou technikou
a výučba cudzích jazykov. Pri škole fungujú dve oddelenia školského klubu detí.
Súčasťou školy je aj predškolské zariadenie.
· Materská škola Abrahámska so sídlom Abrahámska č. 383, Sládkovičovo –
materská škola zabezpečuje výchovu od školského roka 2004/2005. Škola je
jednotriedna s tromi pedagogickými pracovníkmi. Materská škola je organizačnou
zložkou ZŠ S. Petőfiho s MŠ s VVJM.
Všetky tieto školy sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, majú právnu
subjektivitu. Sú rozpočtovými organizáciami mesta, pričom vedenie školy je zabezpečené
samostatným riadiacim pracovníkom – riaditeľom školy.
Na území mesta sa nachádza ešte jedna základná škola, a to Špeciálna základná
škola, ktorá je v zriaďovateľskej funkcii vyššieho územného celku. Zriaďovateľská
pôsobnosť školy prešla na Trnavský samosprávny kraj od 1.7.2002 v súlade so zákonom č.
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a na vyššie územné celky.
Charakteristika školy:
· Špeciálna základná škola so sídlom Školská č. 212, Sládkovičovo – predmetom
činnosti školy je výučba a výchova žiakov s mentálnym postihnutím, ustanovená
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vyhláškou o špeciálnych školách a podľa osnov vydaných MŠ SR, a vykonávanie
ďalších činností, ktoré sú upravené všeobecne záväznými platnými predpismi.
Škola má 9 ročníkov a súčasťou je školský klub s jedným oddelením. Výučbu
žiakov zabezpečuje 11 pedagogických pracovníkov a 4 prevádzkoví zamestnanci
v 9. triedach (6 ŠZŠ, 1 elokovaná trieda praktickej školy, 2 oddelenia školského
klubu). V roku 2005 bola zrealizovaná celková rekonštrukcia a nadstavba budovy
školy pre teoretické vyučovanie a vybudované bezbariérové prízemie. Cieľom
školy je poskytovať deťom a mládeži s mentálnym i viacnásobným postihnutím
možnosť študovať a aktívne využívať voľný čas až do veku 26 rokov (v okrese
absentuje). Cieľom je aj umožniť, rozvíjať a realizovať svoje zručnosti a záujmy
v súlade s ich schopnosťami, a tým im uľahčiť sociálnu a pracovnú integráciu.
Pomáha prezentovať výsledky ich činnosti na verejnosti s dôrazom na možnosti ich
uplatnenia na trhu práce.
Z materských škôl (ďalej: MŠ) naviac detí navštevuje (tabuľka 2.1.4-2, graf 2.1.4-2)
MŠ Fučíkovu, na ktorej má vývoj počtu detí okrem školských rokov 2003/2004
a 2004/2005 stagnujúci priebeh. Po zrušení MŠ J. Dalloša sa deti z tejto školy prehlásili
na iné materské školy. Vývoj počtu detí mal aj na MŠ Budovateľskej okrem školského
roka 2004/2005 stagnujúcu tendenciu. Len na MŠ Abrahámskej má vývoj počtu detí
stúpajúcu tendenciu.
Zo základných škôl (ďalej: ZŠ) navštevuje najviac žiakov (tabuľka 2.1.4-2, graf
2.1.4-3) Spojenú školu, na ktorej má vývoj počtu žiakov mierne klesajúcu tendenciu.
Za posledných 10 rokov klesol na tejto škole počet žiakov o 127 – na súčasných 365.
Výrazný je aj pokles žiakov na ZŠ S. Petőfiho, kde za posledných 10 rokov klesol počet
žiakov o 85 – na súčasných 115. Stagnujúci, resp. mierne stúpajúci priebeh v počte žiakov
eviduje len Špeciálna ZŠ.
Tabuľka 2.1.4-2: Počet žiakov na materských a základných školách
názov školy

Materská škola
Fučíkova so súčasťou
školská jedáleň pri MŠ
so sídlom Fučíkova
č. 366, Sládkovičovo
MŠ Budovateľská so
súčasťou školská
jedáleň pri MŠ so
sídlom Budovateľká
č. 1315, Sládkovičovo
MŠ J. Dalloša so
súčasťou školská
jedáleň pri MŠ so
sídlom J. Dalloša
č. 1354, Sládkovičovo
MŠ Abrahámska

1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
62

64

materské školy
59
65
66

43

34

35

34

37

36

37

55

53

50

52

51

49

45

70

92

92

65

63

68

49

48

20

30

32
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Spojená škola, Školská
1087, Spojená škola so
sídlom Školská č.
1087, Sládkovičovo
s organizačnými
zložkami :
Základná škola
s materskou školou
Základná umelecká
škola
Centrum voľného času
ZŠ S. Petőfiho s MŠ s
VVJM
Špeciálna základná
škola

492

495

základné školy
522
508
475

200

190

191

184

177

162

148

136

127

115

48

55

58

56

58

57

56

54

57

56

476

444

442

410

365

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo, materské a základné školy
Graf 2.1.4-2: Vývoj počtu detí na materských školách
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Graf 2.1.4-3: Vývoj počtu žiakov na základných školách
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Stredné školy
V meste funguje aj jedna stredná škola,
a to Súkromná stredná odborná škola
Sládkovičovo (viď na obrázku). Škola vznikla
v roku 2003 so študijným odborom – strojárstvo
a grafické systémy. Svoju činnosť rozšírila
akreditáciou ďalších 4 študijných odborov:
obchodná akadémia, technické a informatické
služby, technické lýceum, informatické systémy
a služby – hospodárske informácie. V školskom
roku 2006/07 mala škola 104 študentov (tabuľka
2.1.4-3, graf 2.1.4-4). Počet žiakov na odbore strojárstva má od jeho založenia lineárne
stúpajúcu tendenciu a v súčasnosti tam študuje 82 študentov.
Škola sídli v budove RK Farnosti Sládkovičovo v centre mesta na Fučíkovej ulici
č. 426 a v prenájme má 1.poschodie predmetnej nehnuteľnosti. V budove sú zavedené
všetky inžinierske siete (plyn, voda, elektrina), kúrenie je ústredné, plynové. Na verejnú
kanalizáciu budova nie je napojená. Škola má k dispozícii 4 klasické učebne, 1 počítačovú
miestnosť, 1 zborovňu a kanceláriu pre administratívu školy. Za budovou je v súčasnosti
rozostavané športové ihrisko, ktoré bude slúžiť študentom. Škola nemá vlastnú telocvičňu,
na účely výučby telesnej výchovy si prenajíma od mesta telocvičňu. Stravovanie
pre zamestnancov a študentov je zabezpečené prostredníctvom mestskej školskej jedálne
na Richterovej ulici. V rámci odbornej výučby spolupracuje škola s viacerými
spoločnosťami v danej oblasti, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje odborná prax
pre študentov. V súčasnosti má škola v pláne vybudovať vlastnú výrobnú dielňu, kde by sa
v budúcnosti vykonávala odborná prax. Škola má 10 stálych zamestnancov, z toho 8
pedagogických.
Tabuľka 2.1.4-3: Počet študentov na strednej škole
odbor

Strojárstvo
Technické
a informatické
služby a obchodná
akadémia

2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
celkom z toho celkom z toho celkom z toho celkom z toho
dievčatá
dievčatá
dievčatá
dievčatá
21
0
42
0
66
0
82
0
0
0
0
0
0
0
22
15

Zdroj: Súkromná stredná odborná škola Sládkovičovo
Graf 2.1.4-4: Vývoj počtu študentov na strednej škole – odbor strojárstvo
Vývoj počtu žiakov na Strednej škole v Sládkovičove odbor strojárstvo
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Vysoké školy
Mesto Sládkovičovo za posledných pár rokov výrazne zmenilo svoje postavenie
v oblasti školstva a vysokoškolského vzdelávania. Je to zapríčinené založením dvoch
vysokých škôl na území mesta. V súčasnosti v meste študuje 1 736 študentov (tabuľka
2.1.4-4) na nasledovných vysokých školách:
· Vysoká škola v Sládkovičove so sídlom Fučíkova 269, 925 21 Sládkovičovo –
vysoká škola bola schválená Akreditačnou komisiou – Poradným orgánom vlády
SR dňa 14.4.2005 a Vládou SR dňa 31.05.2005, a tým boli naplnené legislatívne
a odborné podmienky pre vznik školy. Pracoviskami vysokej školy je „Inštitút
vzdelávania odborov“ a „Vysoká škola v Sládkovičove“. Na škole fungujú dve
fakulty, kde môžu študenti študovať v 3 odboroch:
o Fakulta sociálnych štúdií
- Študijný odbor „Sociálna práca“ – absolvent študijného programu získa
schopnosť odborne pracovať s klientom v oblasti sociálnej pomoci, pričom
je kompetentný pracovať ako:
Ø terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu
s mládežou, starými a bezvládnymi a ostatnými odkázanými na pomoc,
Ø odborný pracovník schopný analyzovať potreby najrôznejších inštitúcií
v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, spoluvytvárať stratégie a koncepcie
rozvoja, schopný vytvárať a realizovať rozvojové projekty,
Ø špecializovaný pracovník pre ústavy, rôzne zariadenia sociálnej
starostlivosti a pomoci, detské domovy a výchovné zariadenia až po ústavy
azylového typu slúžiac jednotlivcom, rodinám, skupinám i komunitám,
Ø pracovať v organizovaní vzdelávania (nezamestnaných, bezdomovcov,
v oblasti rekvalifikácie) a postpeniterciálnej starostlivosti,
Ø podieľať sa na príprave sociálneho výskumu.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Študijný odbor „Verejná politika a verejná správa“ – absolvent študijného
programu získa zručnosti:
vykonávať úlohy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy,
implementovať zákony, aktívne sa podieľať na reforme verejnej správy a jej
ďalšom fungovaní,
podieľať sa na príprave koncepcií a regulatív vo verejnej politike,
analyzovať koncepcie reálnej politiky a efekty jednotlivých sektorových
politík,
bude pripravený uplatňovať teóriu a prax verejnej politiky ako odborný
pracovník v oblasti politického systému na všetkých jej úrovniach,
bude pripravený pôsobiť ako odborný pracovník vo všetkých zložkách
verejnej správy a manažér v inštitúciách verejného sektora,
dokáže riešiť problémy, prijímať a odporúčať rozhodnutia v základných
oblastiach všetkých úrovní verejnej politiky a verejnej správy.

o Fakulta práva Janka Jesenského
- Študijný odbor „Právo“ – študijný odbor je typický najmä:
Ø kvalitným univerzálnym vzdelaním, ktoré nebude vylučovať alternatívu
špičkovej špecializácie,
Ø noblesnou akademickou atmosférou, ktorá bude existovať v symbióze
s vysokou profesionalitou a náročnosťou,
Ø širokým a globalizovaným ponímaním práva so súčasným podtextom úcty
ku kontinentálnym rímsko-právnym prameňom,
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Ø kolegiálnym, ale neservilným vzťahom pedagóga a poslucháča.
·

Vysoká škola Gábora Dénesa so sídlom Fučíkova ul. 426, 925 21 Sládkovičovo –
vysoká škola vykonáva svoju vzdelávaciu činnosť prostredníctvom Konzultačného
strediska v Sládkovičove, na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi
Vysokou školou a Súkromnou strednou odbornou školou od školského roku
2006/07. Do školského roku 2005/06 zastrešoval Konzultačné stredisko Inštitút
vzdelávania odborov SR. Vyučovanie prebieha externou formou v BSC odbore
Inžinier informatiky a od školského roku 2007/08 aj v BSC odbore Ekonomika
a manažment. Počet študentov v školskom roku 2006/2007 bol 12. Štúdium trvá 7
semestrov. Absolventi získajú titul Bc.. Škola sídli v budove RK Farnosti
Sládkovičovo, v centre mesta na Fučíkovej ulici č. 426, v prenájme má 1.poschodie
predmetnej nehnuteľnosti.

2000
Tabuľka 2.1.4-4: Počet študentov na vysokých školách v meste Sládkovičovo
názov školy
Vysoká škola Gábora Dénesa – odbor „Inžinier
informatiky“
Vysoká škola v Sládkovičove – odbor
"Sociálna práca"
Vysoká škola v Sládkovičove – odbor "Verejná
politika a verejná správa"
Vysoká škola v Sládkovičove – odbor „Právo“

počet študentov
(2006/2007)
12
563
618
543

Zdroj: vysoké školy
Iné vzdelávanie
· Inštitút vzdelávania odborov
Inštitút vzdelávania odborov SR (viď
obrázok) je centrálne vzdelávacie zariadenie
Konfederácie
odborových
zväzov
SR
s celoslovenskou pôsobnosťou. Základným
poslaním inštitútu je príprava a realizácia
vzdelávacích aktivít, určených pre členov a
nečlenov odborových organizácií, podľa potrieb a
požiadaviek odborových zväzov a združení.
Inštitút vzdelávania odborov SR realizuje Systém odborového vzdelávania, ktorý
schváli Snem KOZ SR. Systém má 4 stupne vzdelávania:
1. Základné kurzy – sú určené predovšetkým pre členov a začínajúcich funkcionárov
základných odborových organizácií.
2. Nadstavbové kurzy – sú popri funkcionároch základných organizácií určené
i pracovníkom a funkcionárom odborových zväzov.
3. Špeciálne kurzy – sú zamerané na doškoľovanie funkcionárov základných
organizácií, funkcionárov, pracovníkov a lektorov odborových zväzov,
Konfederácie odborových zväzov SR a zástupcov odborov v poisťovniach,
dozorných radách a Fonde zamestnanosti.
4. Vysokoškolské štúdium – je otvorené pre členov a funkcionárov na všetkých
štrukturálnych úrovniach odborov, ale i pre ďalších záujemcov z radov
zamestnancov, mládeže a nezamestnaných.
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Inštitút má najviac záujemcov v druhom, treťom, ale najmä štvrtom stupni
vzdelávania. Spolupracuje s univerzitami: Univerzitou Komenského s Fakultou
pedagogickou a Fakultou managementu, Univerzitou Mateja Bela s Fakultou politických
vied a medzinárodných vzťahov a Právnickou fakultou, Univerzitou Konštantína Filozofa s
Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva. Inštitút spolupracuje aj so zahraničnými
inštitúciami a to najmä EOK, MKSO, MOP, s Európskou odborovou univerzitou ETUCO.
Inštitút svojím vybavením umožňuje realizáciu všetkých druhov vzdelávacích
aktivít, ale i pracovných schôdzí, konferencií a slávnostných stretnutí, a to i počas
víkendových dní. V objekte Inštitútu je aj knižnica s odborárskou a ďalšou odbornou
literatúrou. Inštitút disponuje aj vlastnými ubytovacími kapacitami pre 110 účastníkov
vzdelávania, vlastným stravovacím zariadením, spoločenskými priestormi a štandardne
vybavenými učebňami. Dve triedy vybavené s PC umožňujú výuku v kurzoch výpočtovej
techniky a 24 hodinové pripojenie na internet.
Okrem spomínaných škôl poskytuje v meste Sládkovičovo možnosť štúdia cudzích
jazykov aj Súkromná jazyková škola v podnikateľskom inkubátore Inovatech.
Kultúrny a spoločenský život, využívanie voľného času, spolky a tradície
Spoločenský život v meste Sládkovičovo zabezpečuje 25 občianskych združení, 12
neformálnych združení, 2 základné organizácie, 3 odborové organizácie (tabuľka 2.1.4-6)
a jedna príspevková organizácia mesta. Hlavným z nich je Mestské kultúrne stredisko
(ďalej: MsKS) na Fučíkovej ul. 973, ktoré je príspevkovou organizáciou mesta s právnou
subjektivitou. Náplňou činnosti MsKS je zabezpečenie a rozvíjanie záujmovo-umeleckej
činnosti detí, mládeže a dospelých, dovážanie kultúry, prednášková činnosť, výstavné
a prezentačné aktivity, vzdelávacie podujatia, klubová činnosť, propagačná činnosť a iné
aktivity z oblasti kultúry a vzdelávania podľa požiadaviek mesta a jeho obyvateľov. MsKS
prevádzkuje mestskú knižnicu, ktorá poskytuje obyvateľom mesta knižničné, vzdelávacie
a informačné aktivity. V rámci MsKS pôsobia záujmovo umelecké súbory, jazyková škola
a v spolupráci s inými subjektami organizuje MsKS aj rôzne vzdelávacie aktivity. Okrem
MsKS má mesto v zriaďovateľskej pôsobnosti aj ďalšiu príspevkovú organizáciu
(Technické služby Sládkovičovo). Výška finančného príspevku na činnosť týchto
organizácií (tabuľka 2.1.4-7, graf 2.1.4-5) za posledné 3 roky výrazne stúpla, hlavne vďaka
prevádzkovaniu verejného osvetlenia s Technickými službami Sládkovičovo od roku 2004.
V roku 2006 predstavovala výška finančného príspevku 17,89% bežných výdavkov mesta.
Ďalšími významnými organizáciami spoločenského života v meste sú napr. Miestne
organizácie Matice slovenskej a Csemadoku, občianske združenie Pro Urbe, Detská
organizácia Fénix, atď.. Cieľom týchto organizácií je podporovať občiansku
angažovanosť, iniciatívu a spolupracovať s miestnymi obyvateľmi, organizáciami,
podnikateľskými subjektami a mestom v oblasti rozvoja spoločenského života. Na poli
kultúry výrazne pôsobí aj základná umelecká škola a centrum voľného času. Všetky
subjekty úzko spolupracujú s MsKS a veľkú časť svojich aktivít realizujú v priestoroch
MsKS. Keďže na území mesta pôsobí veľa kultúrno-spoločenských organizácií, je počas
celého roka organizovaných veľa kultúrno-spoločenských a športových podujatí, z ktorých
je 10 považovaných za tradičné (tabuľka 2.1.4-5).
V meste Sládkovičovo slúžia na vyvíjanie spoločensko-kultúrneho života
3 zariadenia (tabuľka 2.1.4-8). Kultúrny dom využívajú hlavne miestne kultúrne
organizácie, a to na vystúpenia a skúšanie. Okrem toho sú miestnosti kultúrneho domu
využívané aj na klubové činnosti. V tejto budove má k dispozícií priestory aj Klub
dôchodcov. Podnikateľský inkubátor INOVATECH slúži hlavne na realizáciu odborných,

78

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo, 2008

spoločenských a vzdelanostných prednášok, kurzov a školení. Ďalej sa v priestoroch tejto
budovy nachádza aj mestská knižnica. Mestskú knižnicu prevádzkuje Mestské kultúrne
stredisko. Základné údaje o mestskej knižnici:
§ počet zväzkov kníh v knižničnom fonde – 30 285,
§ počet výpožičiek v roku 2006 – 11 542,
§ počet registrovaných užívateľov – 491,
§ ročná návštevnosť knižnice – 2613,
§ návštevnosť internetových služieb (6 PC) – 4547.
Tabuľka 2.1.4-5: Zoznam tradičných podujatí v meste Sládkovičovo
názov podujatia
Sládkovičovské kultúrne
dni
Festival Country
na Rovine
Futbalový turnaj o pohár
primátora mesta
Deň športu

termín
miesto
typ atrakcie
realizácie
realizácie
jún
areál
FK kultúrny
SLAVOJ
august
TK Vincov les kultúrny

charakteristika podujatia

FK SLAVOJ

športový

september námestie
mesta
Novoročný stolnotenisový január
telocvičňa SŠ
turnaj
Futbalový turnaj CCC
apríl
ihrisko SŠ
Prehliadky amatérskych
hudobných skupín
Prehliadka ZUČ detí
materských škôl,
Mikulášske vítanie zimy
Vianočné koncerty

športový

počet návštevníkov 2500,
dvojdňové podujatie
medzinárodný
hudobný
festival , 800 návštevníkov
počet
návštevníkov 100,
turnaj podnikavých mužstiev
aktivity pre deti i dospelých

športový

počet návštevníkov 60

1. máj

športový

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Tabuľka 2.1.4-6: Spoločenské organizácie v meste Sládkovičovo
názov organizácie
"Združenie" Vysokej
školy Višegrádu

sídlo
Fučíkova 269, 925 21
Sládkovičovo

AEROKLUB-KITFOX

Letisko, Veľkouľanská 1210,
925 21 Sládkovičovo
Fučíkova 973, 925 21
Sládkovičovo
Fučíkova 460, 925 21
Sládkovičovo
Fučíkova 340, 925 21
Sládkovičovo

DELTA COMPUTER
CLUB
Detská organizácia Fénix
Dôstojnosť a tolerancia

Felix Iuventus

Fučíkova 973, 925 21
Sládkovičovo
Fitnes klub Sládkovičovo F.Kazinczyho 1262, 925 21
Sládkovičovo
Futbalový klub Blue Stars Pavol Dubay, Železničná 851,
925 21 Sládkovičovo

právna forma
občianske
združenie
(ďalej: OZ)
OZ

oblasť činnosti
vzdelávanie

prevádzkovanie letiska
a letectvo

OZ
OZ
OZ

OZ
OZ
OZ

mládežnícka, športová
činnosť a turistika
združenie zaoberajúce
sa
s
rómskou
problematikou
mládežnícka, športová
činnosť a turistika
športová a rekreačná
činnosť
športová činnosť
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Futbalový klub Slavoj
Sládkovičovo
Klub bojového umenia
taekwon-do Sládkovičovo
KO šport klub
Sládkovičovo
Kresťanské spoločenstvo
El-šaddaj
Miestny kynologický klub
Sládkovičovo
Občianske združenie
COMITATUS IN URBE
Pro Urbe
Skautský oddiel
v Sládkovičove
Slovenská taekwon-do
federácia ITF
Slovo života
Sládkovičovo
Spolok podnikateľov
mesta Sládkovičovo
Telovýchovná jednota
Junior Sládkovičovo
Telovýchovná jednota
Slavoj Sládkovičovo

Unus pro multis
Združenie Malebné
zákutia v regióne
Podunajskej nížiny
a Žitného ostrova
Združenie rodičov
pri Spojenej škole
v Sládkovičove
Združenie vlastníkov
poľovných pozemkov
K.Ú. Sládkovičovo
Poliklinika Sládkovičovo,
n.o.
Hudobná skupina Storm

Hudobná skupina
Roviňáci
Detská spevácka skupina
pri ZŠ s vyuč. jazykom
maďarským
Detský folklórny súbor

Športová 1, 925 21
Sládkovičovo
Z. Kudálya 1401/1, 925 21
Sládkovičovo
Mierová 634, 925 21
Sládkovičovo
Fučíkova ul., 925 21
Sládkovičovo
Školská 169/24, 925 21
Sládkovičovo
Cukrovarnícka 39, 925 21
Sládkovičovo
Košútska 1085, 925 21
Sládkovičovo
Abrahámska 398/23, 925 21
Sládkovičovo
Fučíkova 340, 925 21
Sládkovičovo
Fučíkova 793, 925 21
Sládkovičovo
Fučíkova 88, 925 21
Sládkovičovo
Fučíkova 1739, 925 21
Sládkovičovo
Školská 210, 925 21
Sládkovičovo

OZ

športová činnosť

OZ
OZ

športová činnosť
bojové umenie
športová činnosť

OZ

náboženské združenie

OZ
OZ

chov a zaoberanie sa
psami
náboženské združenie

OZ

rozvoj mesta

OZ

OZ

športová
činnosť
a turistika
športová
činnosť
a bojové umenie
vydavateľská
a publikačná činnosť
podnikanie

OZ

športová činnosť

OZ

športová činnosť –
stolnotenisový oddiel,
oddiel
kulturistiky,
oddiel ZRT, v ktorom
sa
ženy
venujú
aerobicu

Školská 1087, 925 21
Sládkovičovo
Fučíkova 340, 925 21
Sládkovičovo

OZ

SŠ, Školská 1087, 925 21
Sládkovičovo

OZ

vzdelávanie

Ul. kpt. Nálepku 1099, 925 21 OZ
Sládkovičovo

poľovníctvo

J. Dalloša č. 1354, 925 21
Sládkovičovo
925 21 Sládkovičovo

N.O.

zdravotníctvo
kultúra

925 21 Sládkovičovo

Neformálne
združenie
(ďalej: NZ)
NZ

ZŠ S. Petőfiho, 925 21
Sládkovičovo

NZ
ZŠ
S. kultúra
Petőfiho s VJM

925 21 Sládkovičovo

NZ

OZ
OZ

OZ

kultúra

kultúra
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Zvonček
Folklórny súbor Új hajtás

925 21 Sládkovičovo

Citarová skupina Dió héj

925 21 Sládkovičovo

Divadelný súbor Hahota

925 21 Sládkovičovo

Divadelný súbor Solidus
AUTO-MOTO-KLUB
Sládkovičovo
Skupina moderného tanca
ZUŠ
Tanečná skupina Break
dance
Tanečná skupina Disco
dance
ZO Csemadok
Sládkovičovo
Matica Slovenská
Sládkovičovo
Základná organizácia
OZPŠaV na Slovensku
Základná škola
Sládkovičovo

925 21 Sládkovičovo
925 21 Sládkovičovo

NZ
ZO kultúra
Csemadoku
NZ
ZO kultúra
Csemadoku
NZ
ZO kultúra
Csemadoku
NZ
kultúra
NZ
motoristický šport

925 21 Sládkovičovo

NZ

kultúra

925 21 Sládkovičovo

NZ

kultúra

925 21 Sládkovičovo

NZ

kultúra

Košútska 1085/9,
Sládkovičovo, 925 21
925 21 Sládkovičovo

Združenie

kultúra

Združenie

kultúra

Školská 1087, 925 21
Sládkovičovo

Základná organizácia
OZPŠaV na Slovensku
Základná škola SP s MŠ
s vjm Sládkovičovo
Základná organizácia pri
Základnej umeleckej škole
v Sládkovičove

Fučíkova 426, 925 21
Sládkovičovo

Odborové
vzdelávanie
organizácie
a
organizácie
zamestnávateľov
(ďalej: OOaOZ)
OOaOZ
vzdelávanie

ZUŠ, Školská 1087, 925 21
Sládkovičovo

OOaOZ

vzdelávanie

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo, www.civil.gov.sk
Tabuľka 2.1.4-7: Výška príspevkov na činnosť príspevkových organizácií
rok

2002
2003
2004
2005
2006

výška príspevkov na % objemu príspevkov
činnosť prísp.
na objeme bežných
organizácií (v tis. Sk)
výdavkov mesta
696
4,77
1 050
4,03
3 080
11
5 006
17,81
6 973
17,89

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
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Graf 2.1.4-5: Výška príspevkov na činnosť príspevkových organizácií

(tis. Sk)
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Tabuľka 2.1.4-8: Kultúrno-spoločenské zariadenia v meste Sládkovičovo
zariadenie
Kultúrny dom

počet
1

Knižnica

1

Podnikateľský inkubátor
INOVATECH

1

popis zariadenia
Mestské kultúrne stredisko Sládkovičovo, tel.: 0905 863 495,
160 sedadiel, 8:00 – 22:00 hod.
Prevádzkuje sa v INOVATECHU, Po – Pia: 8:00 – 18:00
hod., So: 8:00 – 12:00 hod.
Budova na Fučíkovej ul. slúži najmä na podporu malého
a stredného podnikania, ale usporiadajú sa tam aj rôzne
školenia a prednášky.

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Šport a rekreácia
V meste pôsobí 10 oddielov a združení (tabuľka 2.1.4-6), ktoré sa zaoberajú
športovou činnosťou. Najširšiu základňu, cca 80 aktívnych hráčov, má Futbalový klub
SLAVOJ Sládkovičovo. Tento klub má tri futbalové družstvá, „dospelí – A“ družstvo,
dorastenecké a žiacke družstvo. TJ SLAVOJ Sládkovičovo zastrešuje aj niekoľko
športových oddielov – stolnotenisový oddiel, oddiel kulturistiky a oddiel ZRT, v ktorom sa
ženy venujú aerobicu. Stolní tenisti v roku 2007 postúpili do prvej ligy. V meste pôsobí aj
kolkársky oddiel, ktorý však trénuje a súťaží v meste Galanta, vzhľadom k momentálne
prebiehajúcej rekonštrukcii budovy kolkárne, ktorá nevyhovovala tréningovým potrebám
hráčov. Kolkári postúpili na jar v roku 2007 do extraligy. Širokú aktivitu vyvíja TJ Junior
a Detská organizácia Fénix, ktorej práca je zameraná na oblasť turistiky a práce s deťmi
a mládežou. AUTO-MOTO-KLUB Sládkovičovo združuje fanúšikov motoristického
športu predovšetkým v oblasti súťaží Enduro.
V meste slúži na športovú a rekreačnú činnosť 6 zariadení (tabuľka 2.1.4-9).
Technický stav niektorých zariadení (napr. futbalové ihrisko, telocvičňa, atď.)
nezodpovedá potrebám športujúcich a nie sú vhodné na usporiadanie významnejších
športových podujatí. V najbližšom období sa plánuje úplná rekonštrukcia telocvične.
Rekreačnými zariadeniami v meste sú Termálne kúpalisko Vincov les a Fitness klub vo
vlastníctve súkromnej osoby. Vlastníkom termálneho kúpaliska je mesto Sládkovičovo
a prevádzkovateľom Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.. V súčasnosti v areáli
termálneho kúpaliska prebieha výstavba kongresovo informačného a poradenského centra.
Tabuľka 2.1.4-9: Športové a rekreačné zariadenia v meste Sládkovičovo
názov
futbalové ihrisko, štadión
telocvičňa, športová hala

počet

popis zariadenia
1 prevádzkovateľ: Mesto Sládkovičovo, adresa: Fučíkova 329,
Sládkovičovo
1 prevádzkovateľ: Spojená škola Sládkovičovo, adresa:
Školská 1087, Sládkovičovo
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termálne kúpalisko

fitness centrum
kolkáreň
posilňovňa

1 prevádzkovateľ: TK Vincov Les s.r.o., Fučíkova 340,
Sládkovičovo, tel.: 031/ 784 12 01, mobil: riaditeľka Mária
Chudá: 0911 458 059, e-mail: chuda@vincovles.com
prevádzková doba (1.6.2007 – 30.9.2007):
Pondelok: 11:00 – 20:00 hod., sanitárny deň
Utorok:
9:00 – 20:00 hod.
Streda:
9:00 – 20:00 hod., nočné kúpanie 21:00 – 24:00
Štvrtok:
9:00 – 20:00 hod.
Piatok:
9:00 – 20:00 hod., nočné kúpanie 21:00 – 24:00
Sobota:
9:00 – 20:00 hod.
Nedeľa:
9:00 – 20:00 hod., nočné kúpanie 21:00 – 24:00
1 Fitnes Klub Sládkovičovo, kontaktná osoba Jaroslav Feješ,
Kazinczyho 1262, Sládkovičovo
1 (momentálne v rekonštrukcii) v prenájme súkromnej osoby
1 Posilňovňa TJ Slavoj

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
2.1.5 Životné prostredie
Stav životného prostredia
Kvalita životného prostredia je ovplyvnená tým, že mesto sa nachádza na okraji
Dolnopovažskej zaťaženej oblasti (priemyselné znečistenie Serede, Galanty a Šale).
Z hľadiska znečistenia ovzdušia je koncentrácia SO2 15-20 µg/m3, NO 10-15 µg/m3,
priemerná ročná koncentrácia CO zo stacionárnych zdrojov je 810-820 µg/m3, podrobný
ukazovateľ prachu je 35-40 µg/m3 a prchavých organických látok – VOC- je do 0,99
µg/m3. Tieto hodnoty predstavujú miernu záťaž, avšak na základe toho, že nadhraničné
hodnoty koncentrácie boli prekročené v štyroch kategóriách, mesto bolo v rámci
environmentálnej regionalizácie Slovenska zaradené do druhej najhoršej kategórie
so zvýšeným znečistením ovzdušia.
Oblasť mesta a okolia v súčasnosti nepatrí medzi oblasti vyžadujúce osobitnú
ochranu ovzdušia ani oblasti riadenia kvality ovzdušia v zmysle §9 Zákona o ovzduší. Ide
najmä o emisie tuhých znečisťujúcich látok a prašnosť. K malým zdrojom znečistenia
ovzdušia patria domáce kúreniská na tuhé palivo (emisie SO2, NOx), menšie kotolne
objektov vybavenosti, sekundárna prašnosť z technológií a dopravy. Iným významným
zdrojom emisií, a tým aj znečistenia ovzdušia sú mobilné zdroje – a to predovšetkým
automobilová doprava, produkujúca škodliviny z prevádzky spaľovacích motorov – CO,
NOx, prchavé uhľovodíky (VOC), zlúčeniny olova. Znečistenie ovzdušia ako jeden
z bezprostredných dopadov automobilovej dopravy na okolie vzniká hlavne prevádzkou
motorov pohybujúcich sa vozidiel, ale aj vírením čiastočiek prachu usadených
na komunikácii a jej okolí. K hlavným látkam znečisťujúcim ovzdušie, pochádzajúcim
z automobilovej dopravy, patria najmä oxid uhoľnatý CO, oxidy dusíka NOx, aromatické
uhľovodíky CxHy, pevné častice a zlúčeniny olova.
Z hľadiska prietoku a hydrogeologickej produktivity patrí územie mesta
do kategórie „vysoká“. Využiteľné množstvo podzemných vôd na km2 je 1-5 l/s. Vrchná
časť podzemných vôd je znečistená. Stupeň kontaminácie, počítaný na základe prekročení
normatívnych hodnôt analyzovaných zložiek podľa „STN 75 7111 Pitná voda“, patrí
do strednej - tretej triedy. Potok Dudváh je v oblasti mesta na základe hodnotenia
“najhoršieho prípadu “zaradený do 5. triedy – veľmi silne znečistená voda, a to na základe
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znečistenia nutrientov a kyslíkového režimu. Ostatné ukazovatele nevykazujú až také
nepriaznivé hodnoty: základné fyzikálno-chemické – 3. trieda, mikrobiologické, biologické
a mikropolutanty – 4 trieda (tabuľka 2.1.5-1).
Z hľadiska veternej erózie hrozí silná deflácia a mierne ohrozenie vodnou eróziou.
Na základe podielu ekologicky pozitívne hodnotenej plochy k celkovej ploche (koeficient
kvality) bolo mesto zaradené do najnižšej kategórie (0,0-0,2).
Najväčším zdrojom hluku na území mesta je cestná doprava. Štátna cesta I/ 62
a I/75 vykazuje podľa meraní na niektorých úsekoch vyššie hodnoty ako 60 dB – podľa
normy prípustná hranica (pre funkciu bývanie).
Tabuľka 2.1.5-1: Dolný Dudváh Sládkovičovo – kvalita povrchových vôd v povodí Váhu
za obdobie 2000- 2001
priečny km

počet meraní

trieda kvality povrchových vôd

11,30

24

A

B

V.

III. V.

C

D

E

V. IV.

F

H

IV.

II.

A= kyslíkový režim (BSK5)
B= základné fyzikálno-chemické ukazovatele
C= nutrienty (fosforečnanový fosfor, celkový fosfer)
D= biologické ukazovatele (sapróbny index biosestónu)
E= mikrobiologické ukazovatele
F= mikropolutanty
H= rádioaktivita
Vody rozdeľujeme do 5 tried kvality – I. veľmi čistá až
V. veľmi silno znečistená voda

Zdroj: Povodie Váhu, Mestský úrad Sládkovičovo
Odpady
Tvorba komunálneho odpadu a jeho skladovanie je na území mesta významným
faktorom stavu životného prostredia a súvisí najmä s domovým odpadom, ktorý produkuje
obytná zóna. V meste je zabezpečené organizované skladovanie odpadu v smetných
nádobách a jeho pravidelný odvoz na riadenú skládku firmy KOMPLEX – odpadová
spoločnosť, s.r.o. v Pustých Sadoch. Zber a prepravu komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu na území mesta Sládkovičovo vykonávajú Technické služby
Sládkovičovo. V meste nie je spaľovňa, avšak je zabezpečený separovaný zber odpadu.
V októbri 2007 dokončili výstavbu haly s celkovou rozlohou 31x10m na triedený odpad.
Hala sa nachádza v Priemyselnom parku Juh vedľa zaniknutého závodu Cukrovaru. V roku
2006 bolo odvezeného cca 1610 t odpadu (tabuľka 2.1.5-2). Najviac bolo zmesového
komunálneho odpadu (1168,06 t), ktorý bol uložený na skládke v Pustých Sadoch. V rámci
separovaného zberu odpadov, ktorý mesto zaviedlo v roku 2002, bolo najviac
vyseparovaného z odpadu skla (184,72 t), papiera a lepenky (156,51 t). Mesto separuje aj
kovový odpad a má zberné suroviny.
Náklady mesta na zber odpadov (tabuľka 2.1.5-3, graf 2.1.5-1) sa ročne zvyšujú.
V roku 2006 celkové náklady predstavovali 4 957 108,-Sk, čo je o 1 934 610,-Sk viac ako
bolo v roku 2005. Náklady sa v roku 2006 zvýšili hlavne na separovaný zber a uloženie
odpadu na skládke. Pre zníženie nákladov na zber odpadov a zlepšenie ochrany životného
prostredia plánuje mesto v najbližšom období vybudovať skládku komunálneho
a separovaného odpadu a zabezpečiť recykláciu vzniknutého odpadu. Plánované investície
by boli realizované v priemyselnom parku Juh, na voľných pozemkoch mesta (cca 11ha)
vedľa haly na triedený odpad.
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Tabuľka 2.1.5-2: Množstvo vyseparovaného odpadu v roku 2006 v meste Sládkovičovo
číslo
odpadu

názov odpadu

množstvo
odpadu
t/rok

200 301 zmesový
komunálny odpad
200 101 papier a lepenka
200 102 sklo
200 139 plasty a PET flaše
200 133 batérie a
akumulátory
elektronický
odpad
veľkoobjemový
odpad
kov
Celkom:

spôsob nakladania

1 168,06 uloženie na skládke firmy KOMPLEX-odpadová
spoločnosť, s.r.o. v Pustých Sadoch
156,51 odovzdanie odpadu inému subjektu na zhodnotenie
184,72 odovzdanie odpadu inému subjektu na zhodnotenie
40,24 odovzdanie odpadu inému subjektu na zhodnotenie
6,5 odovzdanie odpadu inému subjektu na zhodnotenie
3 odovzdanie odpadu inému subjektu na zhodnotenie
50 odovzdanie odpadu inému subjektu na zhodnotenie
1 odovzdanie odpadu inému subjektu na zhodnotenie
1 610,03

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Tabuľka 2.1.5-3: Náklady mesta Sládkovičovo na zber odpadov
názov položky
rok 2005 rok 2006
vývoz 1100 l kontajnerov a KUKA
575 592
593 698
nádob
vývoz KO z cintorínov
81 600
81 600
uloženie odpadu na skládku
889 487 1 409 004
separovaný zber
1 062 330 2 464 000
nákup sáčkov na SZ
72 239
39 354
iné
341 250
369 452
spolu:
3 022 498 4 957 108

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo
Graf 2.1.5-1: Náklady mesta Sládkovičovo na zber odpadov
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Požiadavky na ochranu životného prostredia
V zmysle schváleného zadania územného plánu boli určené rôzne požiadavky napr.
na ochranu prírody, tvorbu krajiny, pôdneho a lesného fondu, v oblasti ekológie
a odpadového hospodárstva na úrovni regiónu, atď.. Pri plánovaní rozvojovej stratégie
mesta bude potrebné všetky tieto požiadavky dodržiavať a rešpektovať.
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Požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny:
- rešpektovať trasu regionálneho biokoridoru – upresniť jej parametre na miestnej
úrovni,
- zachovať v obci historickú krajinnú štruktúru,
- rešpektovať ostatné prírodné a krajinárske hodnoty,
- navrhnúť princípy riešenia systému zelene v krajine a v meste, na úrovni širších
vzťahov,
- vymedziť prvky ÚSES a zelene, stanoviť regulatívy ich rozvoja,
- riešenie priemyselných parkov zosúladiť s prírodno-ekologickými požiadavkami.
Požiadavky z hľadiska životného prostredia a ochrany pôdneho a lesného fondu:
- usporiadanie stavieb a spôsob zástavby riešiť tak, aby bolo umožnené
prevetrávanie, preslnenie a presvetlenie objektov,
- na území, určenom prevažne na bývanie, je možné umiestniť iba doplnkové
výrobné a vybavenostné zariadenia a prevádzky s charakterom priamych služieb
pre bývanie, ktoré svojim vplyvom neovplyvnia hygienicky zdravé prostredie,
- v zónach bývania rešpektovať pásma hygienickej ochrany,
- podnikateľské aktivity a prevádzkové zariadenia, ktoré svojou funkciou vyvolajú
negatívny vplyv na prostredie (zápach, hluk, prašnosť, vibrácie a pod.), umiestniť
do lokalít mimo dosahu bývania,
- podporovať aktivity v oblasti energetického využitia netradičných obnoviteľných
zdrojov (solárna energia, veterná energia a vodná energia),
- zachovať a chrániť všetky vodné zdroje na území mesta, ich ochranu zabezpečiť
legislatívne, v súlade s platnými predpismi,
- zabezpečiť súvisiace opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd
pred ich znečistením (skládkovanie a likvidácia komunálnych odpadov
a nebezpečných odpadov, prevádzkovanie výrobných poľnohospodárskych areálov,
odvádzanie a likvidácia splaškových vôd),
- vymedziť ochranné pásmo cintorína v rozsahu min. 50m v miestach, kde je územie
zásobované vodou z verejného vodovodu a min. 100m v ostatnom území,
- riešiť nové umiestnenie ČOV v požadovaných parametroch v lokalite bez priameho
kontaktu s obytnou zónou,
- vybudovať odkanalizovanie nedoriešených obytných území mesta a priemyselných
areálov,
- rešpektovať ochranné pásmo ciest I/61 a I/75 mimo zastavaného územia,
- obmedziť zábery najkvalitnejších poľnohospodársky využívaných pôd zaradených
do 1. až 4. kvalitatívnej skupiny,
- riešiť alternatívne umiestnenie stavieb na poľnohospodárskej pôde, ktoré sú
umiestnené za hranicou zastavaného územia mesta s vyhodnotením dopadov
na prostredie a kvalitu pôdy,
- nenarušovať ucelené plochy poľnohospodársky obrábaných pôd novou výstavbou,
obmedziť delenie a drobenie poľnohospodársky obrábaných plôch,
- eliminovať veternú eróziu pôdy členením plôch – profilovať štruktúru
poľnohospodársky súvislo obrábaných plôch pôdneho fondu v spojení s líniami
a plochami nízkej a vysokej zelene,
- ochranu ovzdušia zabezpečovať regulačnými opatreniami štátnej správy –
kontrolou povinnosti dodržiavania zákonných limitov prevádzkovateľov zdrojov
znečisťujúcich ovzdušie,
- v území so zvýšenou hladinou dopravného alebo iného hluku riešiť organizačné
a priestorové úpravy na elimináciu vplyvu hluku na obytné priestory a objekty,
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-

-

-

pre rozvoj bývania južne od cesty I/62 určiť požiadavku na zhodnotenie hlukových
pomerov, v prípade nevyhovujúcich podmienok (NVč.339/2006 Z.z.) prijať účinné
opatrenia,
zlikvidovať živelné a neriadené skládky komunálneho odpadu na území mesta
a zabezpečiť prevenčné opatrenia na zabránenie vzniku takýchto skládok,
podporovať a ďalej rozvíjať materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov
a ich separovaný zber, podporovať spaľovanie odpadov s energetickým využitím,
znižovať zneškodňovanie odpadov skládkovaním a zvýšiť využitie biologicky
rozložiteľných odpadov, najmä v prípade komunálneho odpadu, skvalitniť
nakladanie s odpadmi z obalov, pokračovať v separovanom zbere vybraných
zložiek odpadov,
zmapovať skutkový stav divokých a neriadených skládok odpadov a navrhnúť
opatrenia smerujúce k ozdraveniu prostredia od týchto záťaží,
navrhnúť zriadenie zberného dvora pre vyseparované zložky z komunálneho
odpadu,
navrhnúť zriadenie kompostárne,
prehodnotiť možnosť využitia alebo zneškodnia drobných stavebných odpadov,
prehodnotiť možnosť vykonávať v danom území činnosti týkajúce sa nakladania s
odpadmi – zariadenia na zber, úpravu a prípadne spracovanie odpadov.

Požiadavky v oblasti odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni:
- rozšíriť separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu v ďalších
sídlach Trnavského kraja s vybudovaním minimálne jedného dotrieďovacieho
zariadenia do roku 2005 v každom okrese,
- výhľadovo riešiť skládkovanie na území kraja orientáciou na veľkokapacitné
súčasné a navrhované regionálne skládky, na ten účel vybudovať regionálne
skládky,
- v okrese Galanta vybudovať druhú etapu regionálnej skládky v Pustých Sadoch.
Požiadavky v oblasti ekológie na regionálnej úrovni:
- z hľadiska ochrany biodiverzity zachovať plochy s krovinovými spoločenstvami,
vodnými plochami, lúkami, pieskovými presypmi a ďalšími biotopmi významnými
ako genofondové lokality,
- výrazne zvýšiť podiel nelesnej drevinnej vegetácie, ozeleniť vodné toky a kanály
v oblastiach intenzívne poľnohospodársky využívanej krajiny, pri realizácii
postupovať v súlade s projektmi pozemkových úprav.

2.1.6 Prieskum verejnej mienky (analýza súčasného stavu)
Dotazníkový prieskum verejnej mienky bol zrealizovaný do konca júna 2007.
Propagácia bola zabezpečená pomocou web strany mesta, informačného spravodaja „Život
v Sládkovičove“ a Mestského úradu Sládkovičovo. Miestni obyvatelia mohli vyplnené
dotazníky odovzdať v tlačenej forme na mestskom úrade, alebo ich mohli zaslať
elektronicky na e-mailovú adresu kovacs@foruminst.sk. Do konca termínu sa vrátilo len
20 úplne vyplnených dotazníkov, preto majú výsledky len informatívny charakter. Boli
však využité aj počas realizovania verejných stretnutí s miestnymi obyvateľmi, ktoré sa
konali v mesiacoch september a október 2007. V rámci dotazníkového prieskumu boli
položené nasledovné otázky:
1. Posúďte kvalitu života obyvateľov v meste Sládkovičovo!
2. Čo konkrétne sa Vám páči vo Vašom meste a v jeho okolí?
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3.
4.
5.

Ktoré veci sa Vám nepáčia vo Vašom meste a v jeho okolí?
Ohodnoťte všetky oblasti podľa toho, ako Vám môžu najviac zlepšiť kvalitu života!
Tvorba pracovných príležitostí, rozvoj podnikania, dostupnosť tovarov a služieb
Školstvo, zdravotníctvo a sociálne veci
Možnosti športovania, zábavy a kultúrneho vyžitia
Tvorba a ochrana životného prostredia
Dostupnosť a rozvoj infraštruktúry (cesty, plyn, voda, elektrina)
Tréningy, školenia, poradenstvo
Činnosť samosprávy
Činnosť mimovládnych organizácií (občianske združenia a pod.)
Dostupnosť bytov a stavebných parciel
Uveďte, čo by sa malo podľa Vás riešiť v jednotlivých rozvojových oblastiach
v nasledovných 5 rokoch?
a. Tvorba pracovných príležitostí, rozvoj podnikania a dostupnosť tovarov a
služieb
b. Školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci
c. Možnosti športovania, zábavy a kultúrneho vyžitia
d. Tvorba a ochrana životného prostredia
e. Dostupnosť a rozvoj infraštruktúry (cesty, plyn, voda, elektrina)
f. Tréningy, školenia, poradenstvo
g. Činnosť samosprávy a mimovládnych organizácií
h. Dostupnosť bytov a stavebných parciel
6. Ktorá aktivita by sa mala riešiť ako prvá pre zlepšenie kvality života vo Vašom
meste?
V rámci ankety respondenti najčastejšie označili kvalitu života (tabuľka 2.1.6-1,
graf 2.1.6-1) ako priemernú (75%) a za dobrú ju považovalo 15% obyvateľstva.
Dotazníkový prieskum:
1. Posúďte kvalitu života obyvateľov v meste Sládkovičovo
Tabuľka 2.1.6-1: Kvalita života obyvateľov mesta Sládkovičovo
dobrá

priemerná zlá
3

17

0

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum
Graf 2.1.6-1: Kvalita života obyvateľov mesta Sládkovičovo
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Zlá
0%

Dobrá
15%

Priemerná
85%

Respondentom sa v meste najviac páčilo (tabuľka 2.1.6-2, graf 2.1.6-2) „Termálne
kúpalisko Vincov les“ (14%), „obchody a služby“, „prírodné prostredie a čistota“ a „rozvoj
mesta“ (12%). Obyvateľom sa najviac nepáčil (tabuľka 2.1.6-3, graf 2.1.6-3) „stav
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miestnych komunikácií“ (15%), „ochrana životného prostredia a neporiadok“ a „voľnočasová infraštruktúra“ (11%).
2. Čo konkrétne sa Vám páči vo Vašom meste a v jeho okolí?
Tabuľka 2.1.6-2: Rozvojové oblasti, ktoré sa páčia miestnym obyvateľom
názov
spolu
prírodné prostredie a čistota
5
rozvoj mesta
5
poloha mesta
1
termálne kúpalisko
6
Inovatech
3
bytová výstavba
3
stred mesta
4
priemyselný park
3
vzdelanie, školstvo, kultúrne možnosti
2
obchody a služby
5
technická a verejná infraštruktúra
3

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum
Graf 2.1.6-2: Rozvojové oblasti, ktoré sa páčia miestnym obyvateľom
Čo sa Vám páčivo Vašom meste a v jeho okolí?

Obchody a
T echn.a ver.
služby
infrašt ruk.
12%
8%
Vzdelanie,
školstvo, kult .
možnosti
5%
Priem.park
8%
Stred mesta
10%
Byt .výstavba
8%

Prír.prost redie a
čist ota
12%
Rozvoj mest a
12%
Poloha mesta
3%

Inovatech
8%

T erm.kúpalisko
14%

3. Ktoré veci sa Vám nepáčia vo Vašom meste a v jeho okolí?
Tabuľka 2.1.6-3: Oblasti, ktoré sa nepáčia miestnym obyvateľom
názov
verejné priestranstvá a verejná zeleň
obchody a služby
ochrana ŽP a neporiadok
stav ciest a chodníkov
miestna doprava
miestni ľudia
ČOV a kanalizácia
priemyselná zóna
voľno-časová infraštruktúra
zdravotná starostlivosť
kultúrno- spoločenské príležitosti
ceny bytov

spolu
4
4
6
8
5
7
2
2
6
5
3
1

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum
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Graf 2.1.6-3: Oblasti, ktoré sa nepáčia miestnym obyvateľom
Čo sa Vám nepáči vo Vašom meste a v jeho okolí?
Zdrav.
starostlivosť
9%

Kult.- spoloč. Ceny bytov Ver.priestran. a
príležitosti
ver.zeleň
2%
6%
8%

Obchody a služby
8%
Ochrana ŽP a
neporiadok
11%

Voľno-časová
infrašt.
11%
Priem. zóna
4%
ČOV a
kanalizácia
4%

Miestni ľudia
13%

Stav ciest a
chodn.
Miestna doprava
15%
9%

Počas prieskumu boli označené aj niektoré rozvojové oblasti, ktoré môžu najviac
zlepšiť kvalitu života miestnych obyvateľov (tabuľka 2.1.6-4, graf 2.1.6-4 a graf 2.1.6-12).
Podľa obyvateľov sa najlepšie môže zlepšiť kvalita života pri podpore školstva,
zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. V rámci týchto oblastí by obyvatelia potrebovali
zlepšiť zdravotnícke služby, zlepšiť stav infraštruktúry zdravotníckych zariadení,
vybudovať domov sociálnych služieb, rozvíjať materiálne a technické vybavenie
základných a materských škôl a zlepšiť stav infraštruktúry základných a materských škôl.
Podľa obyvateľov sa najmenej môže zvýšiť kvalita života organizovaním rôznych školení,
tréningov a poradenstva a zabezpečením ďalších možností v oblasti športovania, zábavy
a kultúrneho vyžitia.
4. Ohodnoťte nasledovné oblasti podľa toho, ako Vám môžu najviac zlepšiť kvalitu
života!
Tabuľka 2.1.6-4: Hodnotené oblasti rozvoja
hodnotené oblasti
tvorba pracovných príležitostí, rozvoj
podnikania, dostupnosť tovarov a služieb
školstvo, zdravotníctvo a sociálne veci
možnosti športovania, zábavy
a kultúrneho vyžitia
tvorba a ochrana životného prostredia
dostupnosť a rozvoj infraštruktúry (cesty,
plyn, voda, elektrina)
tréningy, školenia, poradenstvo
činnosť samosprávy
činnosť mimovládnych organizácií
(občianske združenia a pod.)
dostupnosť bytov a stavebných parciel

veľmi

stredne

málo

neuviedol

5

12

3

0

10
5

5
7

5
8

0
0

6
7

10
10

4
3

0
0

0
7
2

9
7
10

10
5
6

1
1
2

2

14

3

1

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum
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Graf 2.1.6-4: Tvorba pracovných príležitostí, rozvoj podnikania, dostupnosť tovarov
a služieb
Tvorba pracovných príležitostí, rozvoj podnikania,
dostupnosť tovrov a služieb
Veľmi
25%

Málo
15%

Stredne
60%

Graf 2.1.6-5: Školstvo, zdravotníctvo a sociálne veci
Škol stvo, zdravotníctvo a sociálne veci
Málo
25%
Veľmi
50%
Stredne
25%

Graf 2.1.6-6: Možnosti športovania, zábavy a kultúrneho vyžitia
Mož nosti športovania, z ábavy a kultúrne ho vyž itia

Veľmi
25%

Málo
40%

Stredne
35%

Graf 2.1.6-7: Tvorba a ochrana životného prostredia
Tvorba a ochrana ž ivotné ho prostre dia
Málo
20%

Veľmi
30%

St redne
50%
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Graf 2.1.6-8: Dostupnosť a rozvoj infraštruktúry
Dostupnosť a rozvoj infraštruktúry (cesty, plyn, voda,
elektrina)
Málo
15%

Veľmi
35%

Stredne
50%

Graf 2.1.6-9: Tréningy, školenia, poradenstvo
Tréningy, školenia, poradenstvo

Neuviedol
5%

Veľmi
0%
Stredne
45%

Málo
50%

Graf 2.1.6-10: Činnosť samosprávy
Č innosť samosprávy

Málo
25%

Neuviedol
5%
Veľmi
35%

Stredne
35%

Graf 2.1.6-11: Činnosť mimovládnych organizácií
Činnosť mimovládnych organiz ácií (občianske
z druž enia a pod.)
Neuviedol
10%

Veľmi
10%

Málo
30%
Stredne
50%
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Graf 2.1.6-12: Dostupnosť bytov a stavebných parciel
Dostupnosť bytov a stavebných parciel

Málo
15%

Neuviedol
5%

Veľmi
10%

Stredne
70%

V ďalšej časti dotazníkového prieskumu sme skúmali konkrétne aktivity
v jednotlivých rozvojových oblastiach počas najbližších 5 rokov. V rámci rozvoja
miestneho hospodárstva (tabuľka 2.1.6-5, graf 2.1.6-13) by ľudia potrebovali rozvíjať
miestne podnikanie a kvalitu poskytovaných služieb. V ďalšej oblasti (tabuľka 2.1.6-6,
graf 2.1.6-14) by miestne obyvateľstvo potrebovalo hlavne rozvíjať zdravotnú a sociálnu
starostlivosť. Z oblasti športu, zábavy a kultúrneho života (tabuľka 2.1.6-7, graf 2.1.6-15)
by ľudia najradšej podporili rozvoj športových možností (42%). V rámci ochrany
životného prostredia (tabuľka 2.1.6-8, graf 2.1.6-16) by bolo potrebné rozvíjať separovaný
zber odpadov (29%), revitalizovať staré skládky odpadov (23%) a zabezpečiť osvetovú
činnosť na ochranu životného prostredia (26%). Pri rozvoji technickej infraštruktúry
(tabuľka 2.1.6-9, graf 2.1.6-17) treba hlavne zrekonštruovať miestne cesty a chodníky
(29%) a dokončiť odkanalizovanie mesta a zvýšiť kapacitu ČOV (28%). Spoluprácu medzi
obyvateľmi, vedením mesta a neziskovými organizáciami (tabuľka 2.1.6-10, graf 2.1.6-18)
by sme podľa respondentov mohli zvýšiť zlepšením informovanosti miestneho
obyvateľstva. Pri rozvoji bývania (tabuľka 2.1.6-11, graf 2.1.6-19) treba jednoznačne
podporiť tvorbu nových stavebných pozemkov a vybudovanie nájomných bytov.
5. Uveďte, čo by sa malo podľa Vás riešiť v jednotlivých rozvojových oblastiach
v nasledovných 5 rokoch?
a. Tvorba pracovných príležitostí, rozvoj podnikania a dostupnosť tovarov
a služieb
Tabuľka 2.1.6-5: Tvorba pracovných príležitostí, rozvoj podnikania a dostupnosť tovarov
a služieb
názov
zlepšiť kvalitu obchodov a služieb
rozvíjať podnikanie
rozvíjať miestne služby
rozvíjať cestnú sieť
využiť podnikateľský inkubátor

spolu
4
7
5
2
1

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum
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Graf 2.1.6-13: Tvorba pracovných príležitostí, rozvoj podnikania a dostupnosť tovarov
a služieb
Tvorba pracovných príležitostí, rozvoj podnikania,
dostupnosť tovrov a služieb
Využiť podnik.
inkubát or
5%

Rozv.cestnú sieť
11%

Zlepšiť kvalit u
obch. a služieb
21%

Rozv. miest .
služby
26%

Rozv.
podnikanie
37%

b. Školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci
Tabuľka 2.1.6-6: Školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci
názov
spolu
rozvíjať zdravotnú starostlivosť
10
zlepšiť správanie mládeže
rozvíjať sociálnu starostlivosť
10
zlepšiť kvalitu výučby na škole
2
zabezpečiť mimoškolské vzdelanie
1
rozvíjať školskú infraštruktúru
7
rozvíjať zdravotnú infraštruktúru
5

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum
Graf 2.1.6-14: Školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci
Školstvo, zdravotníctvo a sociálne veci

Rozv. škol.
infraštr.
20%

Zabezp.
mimoškol.
vzdel.
3%

Rozv. zdrav.
infrašt r.
14%

Rozv. zdrav.
starost livosť
28%
Zlepšiť správ.
mládeže
0%

Zlepšiť kval.
výučby na škole
6%

Rozv. soc.
Starostlivosť
29%

c. Možnosti športovania, zábavy a kultúrneho vyžitia
Tabuľka 2.1.6-7: Možnosti športovania, zábavy a kultúrneho vyžitia
názov
organizovať viac kultúrno-spoločenských podujatí
rozvíjať športové možnosti
rozvíjať kultúrno-spoločenskú infraštruktúru
zvýšiť záujem a informovanosť o kultúrnospoločenské podujatia
vybudovať oddychové zóny

spolu
6
11
5
2
3

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum
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Graf 2.1.6-15: Možnosti športovania, zábavy a kultúrneho vyžitia
Možnosti športovania, zábavy a kultúrneho vyžitia
Zvýšiť infor. a
záujem o kult.spol. podujatia
4%

Vybud. oddych.
zóny
12%

Org. viac kult.spol. podujatí
23%

Rozv. kult.- spol.
infrašt.
19%

Rozv. šport.
možnosti
42%

d. Tvorba a ochrana životného prostredia
Tabuľka 2.1.6-8: Tvorba a ochrana životného prostredia
názov
zabezpečiť osvetovú činnosť na ochranu ŽP
znížiť znečisťovanie ovzdušia
revitalizovať verejné priestranstvá
revitalizovať staré skládky odpadov
rozvíjať separáciu odpadov

spolu
8
1
6
7
9

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum
Graf 2.1.6-16: Tvorba a ochrana životného prostredia
Tvorba a ochrana životného prostredia
Zabez.osvet.
činnosť na
ochr.ŽP
26%

Rozv.sep. odpad.
29%

Revit.staré sklád.
odp.
23%

Znížiť znečisť.
ovzduš.
3%
Revit.ver. priestr.
19%

e. Dostupnosť a rozvoj infraštruktúry (cesty, plyn, voda, elektrina)
Tabuľka 2.1.6-9: Dostupnosť a rozvoj infraštruktúry
názov
modernizovať verejné osvetlenie
rekonštruovať miestne cesty a chodníky
rekonštruovať vodnú a elektrickú sieť
vybudovať cyklochodníky
zlepšiť miestnu dopravu
vybudovať novú infraštruktúru
dokončiť odkanalizovanie a zvýšiť kapacitu ČOV

spolu
4
12
4
3
2
4
11

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum
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Graf 2.1.6-17: Dostupnosť a rozvoj infraštruktúry
Dostupnosť a rozvoj infraštruktúry (cesty, plyn, voda,
Dokončiť elektrina)
odkan. a zvýšiť
kap. ČOV
28%
Vybud. novú
infrašt .
10%
Zlepšiť miestnu
dopr.
5%

Moder.ver.
Osvetlenie
10%

Rek. miest ne
cesty a chodn.
29%
Rek. vod. a elek.
sieť
10%

Vybud.
cyklochod.
8%

f. Činnosť samosprávy a mimovládnych organizácií
Tabuľka 2.1.6-10: Činnosť samosprávy a mimovládnych organizácií
názov
spolu
zapojiť aktívnych ľudí do života mesta
1
zlepšiť informovanosť obyvateľov
3
vypracovať koncepciu rozvoja
1
zvýšiť verejnú bezpečnosť
1
zlepšiť medzisektorovú spoluprácu
2
zvýšiť kvalitu služieb
1
podporiť MVO
2

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum
Graf 2.1.6-18: Činnosť samosprávy a mimovládnych organizácií
Činnosť samosprávy a mimovládnych organizácií
(občianske združenia a pod.)
Zapojiť akt. ľudí
do života mesta
9%

Podporiť MVO
18%
Zvýšiť kvalitu
služieb
9%
Zlepšiť
medzisekt.
Spoluprácu
18%

Zlepšiť inform.
obyv.
28%

Zvýšiť ver. bezp.
9%

Vyprac.
koncepciu rozvoja
9%

g. Dostupnosť bytov a stavebných parciel
Tabuľka 2.1.6-11: Dostupnosť bytov a stavebných parciel
názov
vytvoriť stavebné pozemky
vybudovať sociálne byty
podporiť bývanie mladých rodín
riešiť parkovanie pred nájomným bytom
vybudovať nájomné byty

spolu
7
4
3
1
7

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum
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Graf 2.1.6-19: Dostupnosť bytov a stavebných parciel
Dostupnosť bytov a stavebných parciel
Vybud. nájomné
byty
32%

Vytvoriť stav.
pozemky
31%

Riešiť parkovanie
pred náj. bytom
Podporiť bývanie
5%
mladých rodín
14%

Vybud. soc. byty
18%

Na otázku „Ktorá investícia by sa mala riešiť ako prvá pre zlepšenie kvality života
vo vašom meste?“ (tabuľka 2.1.6-12, graf 2.1.6-20) väčšina respondentov uvádzala
„zlepšenie kvality ochrany životného prostredia“ (21%) a „zlepšenie miestnej dopravy“
(20%). V rámci ochrany životného prostredia by bolo hlavne potrebné rozvíjať separovanie
odpadu a dokončiť odkanalizovanie mesta. Miestna doprava by sa mohla zlepšiť
rekonštrukciou miestnych chodníkov a ciest, vybudovaním cyklochodníkov a odklonením
kamiónovej dopravy zo stredu mesta.
6. Ktorá investícia by sa mala riešiť ako prvá pre zlepšenie kvality života vo Vašom
meste?
Tabuľka 2.1.6-12: Prvá investícia v meste
názov
zlepšiť obchody a služby
zlepšiť podmienky bývania
zlepšiť zdravotnú starostlivosť
zlepšiť miestnu dopravu
riešiť Rómsky problém
zlepšiť spoluprácu medzi primátorom a poslancami
rekonštruovať stred mesta
zlepšiť kvalitu ochrany ŽP
rozvíjať športové možnosti

spolu
1
2
3
5
3
1
3
5
1

Zdroj: vlastný dotazníkový prieskum
Graf 2.1.6-20: Prvá investícia v meste
Ktorá aktivita by sa mala riešiť ako prvá pre zlepšenie
kvality života vo Vašom meste?
Zlepšiť kvalit u
ochrany ŽP
21%
Rekonštruovať
st red mesta
13%
Zlepšiť spoluprácu
medzi primát orom
a poslancami
4%

Rozvíjať
Zlepšiť obch.a
šport.možnost i
služby
4%
4%

Riešiť Rómsky
problém
13%

Zlepšiť
podm.bývania
8%
Zlepšiť
zdrav.st arost livosť
13%
Zlepšiť miest nu
dopravu
20%
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2.2 Analýza realizovaných opatrení a expertná SWOT analýza
2.2.1 Analýza realizovaných opatrení
Za posledné 3 roky boli na území mesta zrealizované rôzne projekty (tabuľka
2.2.1). Realizované aktivity boli hlavne investičného charakteru, pričom boli využité fondy
EÚ a možnosti cezhraničnej spolupráce. Celkové náklady na realizované projekty
predstavujú 174 794 tis. Sk a 266 000 EUR, z čoho 6 790 tis. Sk a 13 000 EUR
predstavovalo vlastné náklady. V rámci realizácie projektov spolupracovalo mesto
s rôznymi inštitúciami, ako napr. Univerzita Komenského v Bratislave, Regionálna
rozvojová agentúra Galanta, Business and Inovation Centre Burgenlad, atď..
Tabuľka 2.2.1: Realizované projekty od roku 2005
názov projektu

partner projektu

Technologický Inkubátor INTEG
Sládkovičovo

UK Bratislava
Fakulta Manažmentu
RRA Galanta
Business and
Inovation Centre
Burgenlad

Sociálne zariadenie – Spojená
škola v Sládkovičove
Technológia bazénov

Dobudovanie technických
zariadení technologického
Inkubátora Inovatech
Kongresové a informačné centrum
TK VL Sládkovičovo
Mauzóleum rodiny Kuffner
Technická dokumentácia na
realizačný projekt rekonštrukcie
Domu dôchodcov Sládkovičovo
Jazykové laboratórium –
zariadenie na výučbu cudzích
jazykov pre Spojenú školu
Sládkovičovo
Socha Alfonza Talamona
Metodická príprava odborníkov
na interdisciplinárny komunitný
model drogovej prevencie
v Sládkovičovo
Čistiareň odpadových vôd
Technická vybavenosť 45
rodinných domov

AUSTRIA
ostoesterreich
Gemeindererband für
Aufgaben dese
Umweltschutzes im
Bezik Gänserndorf
Innonet Innovációs
és Technológiai
Központ kht. Györ

rok
realizácie

celkové
náklady
(tis. Sk)

spolufinancovanie
(tis. SK)

2005

47 097

2006

760

160

2006

12 038

602

2005- 209 000 EUR 10 000 EUR
2006
20062007
2006
2006

105 000

5 000

260
57 000 EUR

60
3 000 EUR

2006

441

100

2006
20062007

375
1 113

125
123

2006
2007

3 620
3 840

620
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Rekonštrukcia rímskokatolíckeho
kostola
spolu v tis. Sk
spolu v EUR

2006

250
174 794
266 000

6 790
13 000

Zdroj: Mestský úrad Sládkovičovo

2.2.2 Expertná SWOT analýza
Silné stránky:

Slabé stránky:

-

-

-

-

pamätihodnosti a bohatá história
chránený mestský park
Termálne kúpalisko Vincov les
kaštieľ
Podnikateľský inkubátor Inovatech
poloha mesta – blízkosť veľkých miest
cez mesto prechádza nadregionálna
železničná trať Bratislava - Štúrovo
Hotel Tevel
Vysoká škola v Sládkovičove
tradícia priemyslu
Priemyselné parky Juh a Západ – veľa
pracovných príležitostí
zdravotné stredisko - v meste sú dostupní
všeobecní a odborní lekári
nové bytové jednotky
je zabezpečený selektívny zber odpadov
dobre vybudovaná technická infraštruktúra
medzinárodná spolupráca mesta
priaznivý vývoj celkového počtu
obyvateľstva a ekonomicky aktívneho
obyvateľstva
nízka nezamestnanosť v meste

-

-

-

priemyselné tradície nie sú prezentované
pre návštevníkov mesta a TK Vincov les
na TK Vincov les nie je zabezpečená
celoročná prevádzka
nie je priame dopravné spojenie medzi TK
Vincov les a železničnou stanicou
pre turistov nie sú poskytnuté informácie
stred mesta je neupravený
je frekventovaná doprava v strede mesta
podnikateľské subjekty na území mesta
nemajú spoločný informačný portál
v meste nie je dom dôchodcov a sociálnych
služieb
chýbajú oddychové zóny pre miestnych
obyvateľov
je málo možností aktívneho oddychu
budova kultúrneho domu a zdravotného
strediska je zastaralá
chránené územia (Sládkovičovský park
a Sládkovičovská duna) majú vysoký
stupeň ochrany (5. stupeň), nie sú vhodné
na podujatia
detské ihriská sú zanedbané a nespĺňajú
nové normy EÚ
je málo policajtov v meste
chýba kamerový systém v meste
chýba cyklochodník v meste
je málo verejnej zelene, zelených pásov,
lesov a drevín
nie je celkom doriešená separácia
a uloženie odpadov - chýba zberný dvor
odpadov
je veľký počet ľudí zo základným
a učňovským vzdelaním
nákladná doprava do priemyselných parkov
prechádza cez mesto

Príležitosti

Ohrozenia

-

-

-

rozvoj cestovného ruchu zvýši záujem
o prezentáciu tradícií a posilní miestne
hospodárstvo
snaha o pomoc pri riešení bytovej
problematiky stabilizuje mladých v meste
študenti na vysokých školách zvýšia dopyt

-

mladí ľudia strácajú záujem o komunitnú
prácu a o zachovanie tradícií
premávka v strede mesta sa stane
neznesiteľnou
fondy EÚ na rozvoj budú v budúcnosti
nedostatočné a nedosiahnuteľné
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-

-

po službách
v cestovnom ruchu sa zúžitkujú priemyselné
tradície
podniky v priemyselných parkoch budú
ponúkať lepšie zárobkové možnosti
v porovnaní s regiónom
mesto využíva možnosti cezhraničnej
spolupráci s Maďarskom, Českom a
Rakúskom

nepodarí sa vybudovať ČOV a dokončiť
odkanalizovanie mesta
v najbližších rokoch sa bude postupne
zhoršovať vekové zloženie obyvateľstva
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3. Rozvojová stratégia
Rozvojová stratégia naväzuje na výsledky komplexných analýz uvedených v rámci
sociálnych a ekonomických východísk a na SWOT analýzu, pričom sa snaží odstrániť
alebo zmierniť identifikované disparity pomocou určených faktorov rozvoja. Hlavným
cieľom rozvojovej stratégie mesta Sládkovičovo je určenie programovej štruktúry pre
programovacie obdobie 2008-2016.

3.1 Charakteristika súčasnej situácie
3.1.1 Charakteristika súčasného stavu – hospodárstvo a služby
Hospodársky život mesta je znovu dynamický
Mesto má dlhú priemyselnú tradíciu, hlavne v potravinárskom priemysle. Začiatkom
90-tych rokov minulého storočia zaniklo niekoľko tradičných závodov, v dôsledku čoho
bola v meste ešte aj v roku 2000 nezamestnanosť nad 20 percent. V súčasnosti je
hospodársky život mesta znovu dynamický, v dvoch priemyselných parkoch vznikli nové
firmy, ktoré znovu ponúkajú prácu aj pre obyvateľov okolitých obcí a ich činnosť je
značne diverzifikovaná. V priemyselných parkoch existujú rezervy pre príchod ďalších
firiem. Rozvíjajú sa aj menšie firmy a živnostníci, počet podnikateľských subjektov sa za 5
rokov zvýšil o 12 percent.
Okrem toho na zamestnanosť pozitívne vplývajú aj nové veľké firmy v širšom okolí,
podľa odhadov do Volkswagenu, PSA a Samsungu denne migruje cca 700 ľudí z 3100
ekonomicky aktívnych obyvateľov. Preto ani nezamestnanosť nie je kardinálnym
problémom mesta, dosahuje len 4,3 percentá. Miestne firmy dokonca signalizujú
nedostatok pracovníkov.
Rozvojové impulzy v cestovnom ruchu
V meste existuje zabehnuté termálne kúpalisko Vincov les, v ktorom sa v súčasnosti
realizuje aj výstavba kongresového centra. Komplex, doplnený susedným jazerom, nivou
potoka Šárd, lesom a chránenou oblasťou má výrazný rozvojový potenciál, ktorý je
z hľadiska hospodárskeho rozvoja celého mesta využívaný len čiastočne.
Rozvojové možnosti cestovného ruchu existujú aj v meste
Tradičné závody potravinárskeho priemyslu a rôzne sprievodné investície (malá vodná
elektráreň priamo v meste, bývalá sieť priemyselných železníc) znamenajú taký potenciál
pre cestovný ruch, s ktorým nedisponuje azda ani jediné malé mesto juhozápadného
Slovenska. Okrem toho je potrebné zabezpečiť organické prepojenie mesta a termálneho
kúpaliska v záujme spoločnej ponuky služieb pre návštevníkov.
Potenciál pre rozvoj služieb
Pre rozvoj služieb existuje potenciál aj okrem rozvoja cestovného ruchu.
Novovzniknuté vysoké školy mesta vyvíjajú intenzívne kroky na zvýšenie ubytovacej
kapacity pre študentov, čo bude doplnené kapacitou ubytovní, vznikajúcich pre potreby
okolitých veľkých firiem. V krátkej dobe to môže znamenať prítomnosť vyše 1000
ubytovaných, čo môže stabilizovať aj služby, ponúkané doteraz len v letnej sezóne pre
návštevníkov termálneho kúpaliska. Taktiež novým fenoménom je, že okrem tradičnej
menej solventnej klientely termálneho kúpaliska v posledných rokoch vznikajú kapacity
pre stredne solventnú klientelu (Hotel Tevel, kongresové centrum), čo vyžaduje ponuku
nových služieb.
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Štrukturálna nezamestnanosť v meste
Napriek dobrému stavu v zamestnanosti existuje pomerne početná skupina sociálne
slabších občanov (hlavne obyvatelia Cukrovarskej ulice) cca 150 osôb. Doterajšie pokusy
podnikateľských subjektov zamestnať ich boli neúspešné, a preto ich prinavrátenie na trh
práce vyžaduje špeciálne programy.
V meste je podnikateľský inkubátor
V meste existuje jediný podnikateľský inkubátor južnej časti Trnavskej župy, čo je
dobrým zázemím pre rozvoj nových podnikateľských aktivít.
3.1.2 Charakteristika súčasného stavu – spoločenský život
Sociálna sféra
Najväčším problémom v meste v oblasti sociálnej sféry je chýbajúci domov
dôchodcov a sociálnych služieb. V sociálnej starostlivosti najvýznamnejšou činnosťou,
okrem poskytovania jednorázových finančných príspevkov pre rodiny s malými deťmi,
sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a dôchodcov je opatrovateľská služba.
Opatrovateľskú službu v súčasnosti vykonáva 31 opatrovateliek a 10 opatrovateľov pre 45
opatrovaných. Obyvatelia mesta využívajú domovy dôchodcov a sociálnych služieb hlavne
v okolitých obciach a mestách, napr. v Košútoch, Galante, atď.. Mesto v najbližšom
období plánuje rekonštruovať súčasné zdravotné stredisko na domov dôchodcov
a sociálnych služieb. Ďalej pre občanov poberajúcich starobný dôchodok mesto zriadilo
Klub dôchodcov, ktorý slúži na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov.
Počet členov je cca 125 ľudí. Objekt klubu je v kultúrnom stredisku, materiálno-technicky
je veľmi dobre vybavený. V meste okrem domova dôchodcov chýba aj krízové centrum.
Nedostatočná pozornosť je venovaná aj zdravotne postihnutým občanom. Vo väčšine
verejných budov zatiaľ nie je zabezpečený bezbariérový vstup. Ďalej v meste je vysoká
koncentrácia rómskeho obyvateľstva (v Atlase pripravenom na Úrade vlády táto
koncentrácia nie je uvedená) a ich vzdelanie je veľmi nízke a správanie problematické.
V meste pracuje len málo mimovládnych organizácií v oblasti služieb sociálnej
starostlivosti a ich spolupráca so samosprávou je minimálna. V budúcnosti by bolo
potrebné vybudovať odborné zázemie a zabezpečiť technické podmienky mimovládneho
sektora v tejto oblasti.
V oblasti bývania bolo v meste odovzdaných v roku 2003 celkovo 72 nájomných
mestských bytov, ktoré sú tzv. štartovacie byty pre mladé rodiny s deťmi. Mesto má aj 119
nájomných bytov pre sociálne slabé skupiny, ktoré sú vo veľmi zlom technickom stave.
V meste Sládkovičovo zdravotnú starostlivosť zabezpečuje 1 mestské zdravotné
stredisko s 8 neštátnymi lekármi: 2 obvodní lekári, 2 zubní lekári, 1 detský lekár, 1
gynekológ, 1 diabetologička a 1 internista. V meste poskytuje svoje služby aj jedna
lekáreň. V súčasnosti prebieha vybudovanie Mestskej polikliniky, ktorá by mala byť
dokončená koncom augusta 2008. Ďalšie služby zdravotnej starostlivosti sú najbližšie
dostupné v Galante, vzdialenej 7 km od mesta.
Mesto v posledných rokoch realizovalo viacero aktivít na rozvoj sociálnej
a zdravotnej starostlivosti. Realizované aktivity:
- Technická PD pre realizačný projekt rekonštrukcie domu dôchodcov Sládkovičovo
– projekt Phare v roku 2003,
- Mestská poliklinika Sládkovičovo - projekt v rámci „Podopatrenia 3.1.2 Budovanie
a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry“ (štrukturálny fond EÚ) v roku 2007 a 2008
- Protidrogový program v Sládkovičove – projekt v roku 2007
- Prevencia zdravia – projekt TTSK v roku 2007.
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Kultúra
Kultúrny a spoločenský život v meste zabezpečuje 8 občianskych združení, 11
neformálnych združení, 2 základné organizácie a jedna príspevková organizácia mesta
(Mestské kultúrne stredisko). Činnosť týchto organizácií je veľmi pestrá, existuje cca 6
tradičných kultúrno-spoločenských podujatí, niektoré aj s regionálnou pôsobnosťou. Na
organizovanie kultúrnych a spoločenských programov slúžia budovy „Mestského
kultúrneho strediska“ a „Podnikateľského inkubátora Inovatech“. Najväčším problémom
pri rozvoji kultúrnych aktivít je zlý technický stav budovy kultúrneho strediska (rieši sa v
oblasti „verejná infraštruktúra“) a chýbajúci oddychový park (rieši sa v oblastiach
„hospodárstvo a služby“ a „životné prostredie“) na organizovanie kultúrno-spoločenských
podujatí. Súčasný technický stav kultúrneho strediska neumožní rozvíjať ani klubovú
činnosť, pravidelne organizovať kultúrne vystúpenia a filmové premietania. Záujem o tieto
programy podľa predbežných odhadov by bol hlavne zo strany študentov študujúcich na
vysokých školách (počas celého roka) a návštevníkov termálneho kúpaliska (hlavne
v letných mesiacoch). V priestoroch podnikateľského inkubátora sa nachádza mestská
knižnica, ktorá by potrebovala rozšíriť hlavne knižný fond a digitalizovať knižnicu.
Na území mesta sa nachádza viac ako 30 kultúrnych a historických pamiatok
a budov. Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou je „Kaštieľ“ rodiny Kuffnerovcov na
Fučíkovej ulici. Cieľom mestského zastupiteľstva je chrániť všetky hnuteľné a nehnuteľné
veci na území mesta, ktoré majú historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú,
architektonickú, vedeckú, technickú, výtvarnú alebo umelecko – remeselnú hodnotu.
Šport
Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu obyvatelia mesta pociťujú
nedostatok športových a rekreačných možností. Platí to od počtu a úrovne športových
ihrísk po možnosti rekreačného pohybu v rámci voľno-časových aktivít. Chýbajú hlavne
menšie športové ihriská, športová hala a existujúce športové zariadenia sú zastaralé a je
potrebná ich rekonštrukcia. Napriek týmto zásadám v meste až 10 oddielov a združení sa
zaoberá športovou a rekreačnou činnosťou a existujú cca 4 tradičné športové podujatia.
Mládež
Najširšiu činnosť pre mládež vyvíja Detská organizácia Fénix a Centrum voľného
času (je organizačnou zložkou Spojenej školy). Hlavným problémom týchto organizácií je
nedostatok finančných prostriedkov na organizovanie kvalitnejších výchovnovzdelávacích, záujmových a rekreačných programov. V rámci mládežníckych aktivít nie je
dostatočne podporené ani mimoškolské vzdelanie (napr. výučba cudzích jazykov, atď.)
a zabezpečená osvetová činnosť (napr. na ochranu životného prostredia, verejnú
bezpečnosť, atď.). Deti a ich matky najväčší nedostatok pociťujú na detských ihriskách,
keďže ich úroveň je veľmi nízka. V meste okrem detských ihrísk chýba aj materské
centrum.
3.1.3 Charakteristika súčasného stavu – životné prostredie
Prírodné hodnoty mesta
Z hľadiska koeficientu kvality územia mesto patrí do najnižšej kategórie. Vodnatosť
mesta je extrémne nízka (3%), a to aj napriek tomu, že cez katastrálne územie mesta
pretekajú toky Dudváh, Stoličný potok, Šárd, Čierna Voda a nachádza sa tu aj jazero
Vincov les (výmera 4,5 ha). Vlastníkom jazera je Miestna organizácia rybárskeho zväzu.
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Kvalita Čiernej vody je zlá, zaradená do 5. kategórie veľmi silne znečistené vody. Lesné
pozemky na území mesta sú vo výmere 150,21 ha, čo predstavuje 5% katastrálneho
územia. Najväčšiu plochu predstavuje nížinný lužný les „Vincov les“, ktorý je vo
vlastníctve urbariátu. Mesto tieto dve významné prírodné hodnoty (les a jazero) nemôže
revitalizovať a využiť na rekreáciu kvôli vlastníckym vzťahom. Jedinou možnosťou
zostáva využiť vodné toky na rozvoj rekreácie (napr. rozvoj vodnej turistiky alebo
vybudovanie cyklotrás na brehu tokov). V extraviláne mesta sa nachádza aj veľmi málo
vetrolamov a remízok, ktoré by mohli mať úžitkový i ochranný význam a výrazne by
posilnili ekologickú stabilitu krajiny.
Ďalšími významnými prírodnými hodnotami na území mesta sú chránené územia,
a to chránený mestský park, prírodná rezervácia Sládkovičovská duna a chránené vtáčie
územie Pusté Úľany - Zeleneč. Najväčším problémom pri prvých dvoch územiach je
vysoký stupeň ochrany (5. stupeň), preto nie je možné revitalizovať ich a využiť na
rekreáciu a organizovanie voľnočasových aktivít.
V intraviláne mesta je málo verejnej zelene, stromov a parkov, existujúce sú však
dobre udržiavané. Jediným parkom na území mesta je už spomínaný chránený park, ktorý
je možné využiť len obmedzene. K prírodným hodnotám mesta patria aj zelené pásy
a plochy pozdĺž miestnych komunikácií a pred domami. Na vytvorenie nových parkov
a výsadbu verejnej zelene a stromov neexistuje žiadna odborná štúdia.
Ochrana životného prostredia
Mesto bolo v rámci environmentálnej regionalizácie Slovenska zaradené do druhej
najhoršej kategórie so zvýšeným znečistením ovzdušia. Oblasť mesta a okolia v súčasnosti
nepatrí medzi oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia ani oblasti riadenia kvality
ovzdušia v zmysle §9 Zákona o ovzduší. Ide najmä o emisie tuhých znečisťujúcich látok a
prašnosť. K malým zdrojom znečistenia ovzdušia patria domáce kúreniská na tuhé palivo
(emisie SO2, NOx), menšie kotolne objektov vybavenosti, sekundárna prašnosť
z technológií a dopravy. Z podnikateľských subjektov najväčším znečisťovateľom je Mlyn
Sládkovičovo, a.s., ktorý vypúšťa svoje emisie v blízkosti obytnej zóny. Ďalším
významným zdrojom emisií je tranzitná doprava, ktorá prechádza cez stred mesta do
priemyselných parkov Juh a Západ a po cestách I/62 Bratislava – Senec – Sereď a I/75
Sládkovičovo – Galanta. Na území mesta sa prejavujú aj ďalšie rôzne formy antropogénnej
záťaže pochádzajúce zo znečistenia, výskytu burín, ktorým sa doteraz nevenovala
dostatočná pozornosť. Najväčšou záťažou na území mesta je čierna skládka odpadu pri
zaniknutom závode Cukrovaru, ktorú chce vedenia mesta v budúcnosti revitalizovať.
V meste je zabezpečené organizované skladovanie odpadu v smetných nádobách
a jeho pravidelný odvoz na riadenú skládku firmy KOMPLEX – odpadová spoločnosť,
s.r.o. v Pustých Sadoch. Zber a prepravu komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu na území mesta Sládkovičovo vykonávajú Technické služby Sládkovičovo.
V meste je zabezpečený separovaný zber odpadu. V októbri 2007 bola dokončená výstavba
haly s celkovou rozlohou 31x10m na triedený odpad. Množstvo vzniknutého odpadu sa
ročne zvyšuje, ako aj náklady mesta na zber odpadu. Znížiť náklady v budúcnosti mesto
plánuje pomocou haly na triedený odpad, vybudovania skládky na stavebný a separovaný
odpad, recyklácie vzniknutého odpadu a osvetovej činnosti. Ďalej mesto plánuje zvýšiť
počet separovaných komodít (v súčasnosti zbierajú 7 komodít odpadu, ročne cca 600 t).
Na ochranu životného prostredia má veľký vplyv aj vybudovaná kanalizácia
a ČOV. Kanalizačná sieť je v súčasnosti vybudovaná len na cca 45% a na sieť je
napojených približne 29% miestneho obyvateľstva. Kapacita ČOV je veľmi malá, preto po
dobudovaní kanalizačnej siete súčasná ČOV nebude postačujúca.
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Legislatíva na ochranu životného prostredia
Mestské zastupiteľstvo každý rok schvaľuje VZN na nakladanie s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom. V súčasnosti sú schválené „VZN č. 54 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“
a „VZN č.50 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi“.
Realizované opatrenia
Mesto v posledných rokoch realizovalo viacero aktivít, ktoré sa týkali ochrany
životného prostredia. Realizované aktivity:
- rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd
- dobudovanie kanalizačnej siete
- vybudovanie haly na separovaný odpad
- rozvoj separovaného zberu odpadov
- schválenie VZN na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom
- vybudovanie čistiarne odpadových vôd TK Vincov les Sládkovičovo
- nakúpenie zberového vozidla s lineárnym stlačovaním.
3.1.4 Charakteristika súčasného stavu – verejná infraštruktúra
Dopravná infraštruktúra (miestne komunikácie, obchvat, parkovanie, cyklotrasy,
atď.)
Cez územie mesta Sládkovičovo prechádzajú nasledovné ťahy automobilovej dopravy:
§ štátna cesta I/62 Bratislava – Senec – Sereď – napojenie na štátnu cestu I/ 75,
§ štátna cesta I/75 Sládkovičovo – Galanta – východne od mesta,
§ štátna cesta III/0622 – Fučíkova ul. prechádza cez stred mesta,
§ štátna cesta III/0624 – Abrahámska ul. smer Malá Mača,
§ štátna cesta III/0627 – Košútska ul. smer Košúty,
§ štátna cesta III/0628 – Pionierska ul. smer Pusté Úľany.
Ďalšiu dopravnú infraštruktúru tvoria miestne cesty a chodníky. Technický stav
štátnych ciest je pomerne vyhovujúci, najväčšiu rekonštrukciu by bolo potrebné vykonať
na cestách prvej triedy. Miestne cesty v posledných rokoch boli opravené hlavne na
kritických úsekoch, v centre mesta vybudovali parkovacie miesta a 200 m cyklotrasy od
mestského úradu k autobusovej zastávke. Pre ďalší rozvoj dopravnej infraštruktúry boli
identifikované nasledovné kľúčové problémy:
- stav miestnych komunikácií a chodníkov je veľmi zlý
- na niektorých úsekoch mesta chýbajú cesty a chodníky
- intenzita tranzitnej dopravy je vysoká
- pešia a cyklistická doprava je veľmi nebezpečná – chýbajú dopravné tabule,
spomaľovače a cyklotrasy
- je málo parkovacích miest na území mesta
- cestné prepojenie do priemyselných parkov je nedostatočné.
Takmer všetky miestne komunikácie vrátane hlavnej ulice (je to štátna cesta) sú vo
veľmi zlom technickom stave. Pri väčšine miestnych ciest nie sú vybudované chodníky,
ako napr. pri hlavnej ulici (Fučíkova ulica), železničnej stanici, atď.. Parkovanie nie je
zabezpečené na väčšine územia mesta, napr. na hlavnej ulici, pri železničnej stanici, vo
vedľajších uliciach, atď.. Cyklistická doprava je možná len na miestnych komunikáciách,
preto je potrebné v najbližších rokoch vybudovať cyklotrasy od železničnej stanice cez
stred mesta až k termálnemu kúpalisku Vincov les a k priemyselnému parku Západ. Pre
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zníženie tranzitnej dopravy cez mesto a rozvoj miestneho hospodárstva je potrebné
dobudovať cesty do priemyselných parkov a vybudovať obchvat mesta.
Technická infraštruktúra (verejné osvetlenie, vodovodná a elektrická sieť,
plynofikácia atď.)
V meste je úplne vybudovaná vodovodná sieť a plynofikácia. Elektrickú sieť
v budúcnosti bude potrebné dobudovať, resp. modernizovať v dvoch priemyselných
parkoch a pri novej IBV. Verejné osvetlenie bolo naposledy rekonštruované v roku 2002,
preto v budúcnosti bude potrebné vykonať čiastočnú modernizáciu.
Bývanie (stavebné pozemky a byty)
V roku 2003 bolo odovzdaných celkovo 72 nájomných mestských bytov. Sú to
predovšetkým tzv. štartovacie byty pre mladé rodiny s deťmi. Mesto má aj 119 nájomných
bytov pre sociálne slabé vrstvy, ktoré sú vo veľmi zlom technickom stave. Napriek týmto
aktivitám, podmienky bývania v meste nie sú doriešené, lebo dopyt po nájomných bytoch
je väčší ako ponuka a chýbajú aj stavebné pozemky. Mesto preto v budúcnosti plánuje
vybudovať nové nájomné byty a zabezpečiť pozemky na IBV. Mesto v posledných rokoch
v rámci rozvoja bývania realizovalo nasledovné aktivity:
Ø Výstavba nájomných bytov 2x36 bytových jednotiek
Ø Technické vybavenie nájomných bytov 2x36 bytových jednotiek
Ø Technické vybavenie individuálnej bytovej výstavby Zátišie.
Verejné budovy a služby (mestský úrad, cintorín, kultúrny dom, informačné toky,
verejný poriadok v meste, atď.)
Prvoradou úlohou mesta je zabezpečiť základnú legislatívu a podmienky života
miestneho obyvateľstva, rozvíjať verejnú infraštruktúru a verejné služby a poskytovať
informácie pre miestne obyvateľstvo. V meste na šírenie informácií slúžia nasledovné
informačné toky:
- web stránka mesta
- verejný rozhlas
- informačné tabule
- spravodajca „Život v Sládkovičove“.
V budúcnosti pre zlepšenie poskytovaných služieb a informovanosti bude potrebné
modernizovať mestský úrad (napr. zabezpečiť bezbariérový vstup, skvalitniť bod prvého
kontaktu atď.), modernizovať verejný rozhlas, pravidelne aktualizovať webovú stránku
mesta, pripraviť propagačné a informačné materiály o meste, vyhotoviť informačné
a propagačné tabule, zlepšiť vysoko-rýchlostné Internet pripojenie a zriadiť káblovú
a mestskú televíziu.
V budúcnosti bude potrebné revitalizovať cintorín a jeho okolie kvôli rozšíreniu plochy
a vybudovaniu urnovej časti. Dom smútku je v zlom stave, preto sa plánuje jeho
modernizácia. Na realizovanie kultúrno-spoločenských podujatí slúži mestské kultúrne
stredisko a novovybudovaný podnikateľský inkubátor Inovatech. Najväčším problémom
miestnych kultúrnych skupín a organizovania kultúrnych programov je zastaralá
a nemoderná budova kultúrneho strediska. Budúcnosť kultúrneho strediska v centre mesta
je predmetom diskusií už niekoľko rokov.
V súčasnosti verejný poriadok v meste zabezpečujú len dvaja mestskí policajti, čo je
vzhľadom na úroveň vandalizmu a kriminality veľmi málo. V týchto mesiacoch sa zriadi
kamerový systém na celom území mesta. V budúcnosti by bolo potrebné zvýšiť počet
mestských policajtov a zlepšiť legislatívu verejného poriadku v meste.
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Školská infraštruktúra a školské vzdelanie
V meste je školské vzdelávanie zabezpečené v troch materských školách (MŠ
Fučíková, Budovateľská a Abrahámska), v troch základných školách (Spojená škola, ZŠ
Sándora Petőfiho s VJM a Špeciálna základná škola), na jednej strednej škole (Súkromná
stredná odborná škola Sládkovičovo) a na dvoch vysokých školách (Vysoká škola
v Sládkovičove a Vysoká škola Gábora Dénesa). Z materských a základných škôl najviac
detí navštevuje Spojenú školu. Spojená škola pozostáva z piatich organizačných jednotiek,
a to zo Základnej školy s materskou školou, zo základnej umeleckej školy a z centra
voľného času.
Na všetkých školských budovách je veľa technických nedostatkov, ktoré zvyšujú
prevádzkové náklady, a preto väčšina budov vyžaduje rekonštrukciu, modernizáciu
a opatrenia na zníženie energetickej náročnosti. V prípade Spojenej školy je potrebná aj
úplná rekonštrukcia telocvične, keďže je vo veľmi zlom technickom stave. Základná škola
Sándora Petőfiho s materskou školou sa nachádza v spoločnej budove so strednou
odbornou školou a Vysokou školou Gábora Dénesa, preto technické podmienky výučby
nie sú zabezpečené a nie je možné zaviesť ani metódy moderného vzdelávania. V týchto
troch školských zariadeniach chýbajú najmä učebne a pracovné priestory. Rovnaké
problémy má aj Vysoká škola v Sládkovičove, keďže má k dispozícií málo učební,
pracovných priestorov a chýbajú ubytovacie kapacity pre študentov (v súčasnosti na škole
študuje cca 1700 študentov).
Ďalším veľkým problémom na základných školách je klesajúca tendencia počtu
žiakov. Za posledných 10 rokov počet žiakov základných škôl klesol z o 740 na 536. Počet
detí na materských školách za posledných 10 rokov je približne na rovnakej úrovni (pokles
o 17 detí). Tento trend je zapríčinený dobrou bytovou politikou mesta (veľa vybudovaných
nájomných bytov pozitívne vplývalo na migráciu obyvateľstva). Vo všetkých školských
zariadeniach je potrebná inovácia v oblasti vzdelávania a výchovy. V školách je snaha
zaviesť moderné metódy vzdelávania a výchovou čeliť negatívnym tendenciám, ktoré
vplývajú na deti a mládež.
Mesto Sládkovičovo v posledných rokoch v školských zariadeniach realizovalo
nasledovné investície:
Ø Oprava telocvične Základnej školy na Školskej ulici v Sládkovičove
Ø Zriadenie jazykového laboratória v Spojenej škole na Školskej ulici v Sládkovičove
Ø Príprava stavebnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Spojenej školy
v Sládkovičove.

3.2 SWOT analýza
Úlohou SWOT analýzy je prezentácia výsledkov socio-ekonomickej analýzy mesta,
ako aj analýzy výsledkov realizovaných opatrení vo forme objektívnej, výstižnej, hutnej
a čo najkomplexnejšej charakteristiky vyváženého vývoja mesta.
3.2.1 SWOT analýza hospodárstva mesta
Silné stránky
- dva priemyselné parky v meste
- diverzifikovanosť - činnosť mestských
firiem je rôznorodá
- veľkí zamestnávatelia v dostupnej
vzdialenosti
- termálne kúpalisko

Slabé stránky
- vyše 20 percent ekonomicky aktívnych
ľudí odchádza za prácou
- nedostatok kvalifikovaných pracovníkov
- skupina ťažko zamestnávateľných
občanov
- málo služieb v cestovnom ruchu
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nové kapacity v cestovnom ruchu pre
stredne náročných klientov
podnikateľský inkubátor
nízka nezamestnanosť

Príležitosti
- obyvatelia využijú nové možnosti pre
služby pre ubytovaných študentov
a robotníkov, resp. pre náročnejších
turistov
- cez podnikateľský inkubátor sa
realizujú podporné programy pre
rozvoj služieb
- mesto vybuduje dom služieb
- vytvorí sa informačný kanál pre
miestnych zamestnávateľov
- priemyselné tradície sa stanú súčasťou
ponuky pre turistov
- prepojením mesta a termálneho
kúpaliska vznikne jednotná lokalita pre
cestovný ruch
- pomocou Európskeho sociálneho fondu
sa podarí navrátiť sociálne slabú
skupinu na pracovný trh
- pre obyvateľov okolitých veľkých
miest sa vytvorí infraštruktúra pre
aktívny cestovný ruch

-

mesto a termálne kúpalisko nie sú
prepojené

Ohrozenia
- kvôli stabilným pracovným podmienkam
vo veľkých firmách nebude záujem
o ponúkanie miestnych služieb
- nepodarí sa získať podporu z Európskych
fondov pre infraštrukturálne projekty
- zamestnávatelia nebudú mať záujem
o informačný kanál pracovných
príležitostí

3.2.2 SWOT analýza spoločenského života
Silné stránky

Slabé stránky

Sociálna sféra
- opatrovateľská služba je na vysokej
úrovni
- klub dôchodcov funguje dobre
- existuje jednorázová sociálna finančná
výpomoc pre obyvateľov mesta
- na vysokej škole existuje odbor „Sociálna
práca“
- vybuduje sa nová Mestská poliklinika
- v meste sú dostupní všeobecní a odborní
lekári

Sociálna sféra
- chýba domov dôchodcov a sociálnych
služieb – starší obyvatelia sú ubytovaní
mimo mesta
- je nízke vzdelanie rómskeho
obyvateľstva – ich nezamestnanosť sa
pohybuje na úrovni 30%
- chýba krízové centrum
- nájomné byty pre sociálne slabých
občanov sú v zlom technickom stave
- je málo neziskových organizácií v
sociálnej oblasti
- chýba terénna sociálna práca aj zo
strany vysokej školy
- chýba sanitka pre Mestskú polikliniku

Kultúra
- existuje veľa kultúrno-spoločenských
programov a neziskových organizácií
- na území mesta je veľa kultúrnych
a historických zdrojov
- na organizovanie kultúrno-spoločenských
podujatí slúžia 2 budovy – MsKS
a Inovatech

Kultúra
- chýba oddychový park na
organizovanie spoločenských podujatí
- existujúce mestské kultúrne stredisko
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nespĺňa súčasné požiadavky – chýbajú
klubové miestnosti a skúšobné
priestory
- slabý záujem miestneho obyvateľstva,
návštevníkov termálneho kúpaliska
a študentov vysokých škôl o miestne
kultúrne aktivity
- miestne kultúrne organizácie nie sú
dostatočne podporené
Mládež
- chýba kino
- v meste fungujú organizácie na
- niektoré kultúrne pamiatky sú
organizovanie mládežníckych programov
zanedbané
- v meste existuje súkromná jazyková škola
Šport
- existujúce športové ihriská a telocvičňa
sú v zlom stave
- chýbajú malé športové ihriská
a športová hala
- je málo možností na aktívnu rekreáciu
Šport
- existuje telocvičňa pri Spojenej škole
- funguje veľa oddielov a neziskových
organizácií na organizovanie športovej
činnosti – rôznorodosť športových
podujatí
- existuje veľa tradičných športových
programov – dobre fungujúce organizácie

Mládež
- existujúce detské ihriská sú zastaralé
a je aj málo detských ihrísk
- chýba materské centrum
- nie je dostatočne podporené
mimoškolské vzdelanie
Príležitosti

Ohrozenia

Sociálna sféra
- lepšia legislatíva sociálnej starostlivosti
- vybudovaním domova dôchodcov
a sociálnych služieb sa zlepšia podmienky
bývania staršieho obyvateľstva
- študenti odboru „Sociálna práca“ na
vysokej škole sa aktívnejšie zapoja do
terénnych prác v rámci sociálnej
starostlivosti
- zabezpečením vzdelávania rómskeho
obyvateľstva sa zníži ich nezamestnanosť
- zabezpečením sanitky sa zlepší zdravotná
starostlivosť pre sociálne znevýhodnené
skupiny obyvateľstva
- na zlepšenie zdravotnej a sociálnej
starostlivosti sa využijú fondy EÚ
Kultúra
- pestré kultúrne podujatia organizované aj
na TK Vincov les prispejú k rozvoju
cestovného ruchu
- zlepšením propagácie kultúrnych aktivít
sa zvýši záujem miestneho obyvateľstva
a širokej verejnosti o kultúru

Sociálna sféra
- zlý demografický vývoj – starnúca
populácia
- bude málo dobrovoľníkov a nezaložia
sa mimovládne organizácie zamerané
na sociálnu starostlivosť
- časté zmeny legislatívy
- keď sa nevybuduje domov dôchodcov,
starší a sociálne odkázaní ľudia sa
odsťahujú z mesta
Kultúra
- nepodarí sa udržať alebo zvýšiť objem
financovania kultúry z mestského
rozpočtu
- zmení sa legislatíva pri založení
a činnosti neziskových organizácií
- nepodarí sa rekonštruovať mestské
kultúrne stredisko – podmienky
kultúrnych organizácií nebudú
zabezpečené
Šport
- nepodarí sa udržať alebo zvýšiť objem
financovania športu z mestského
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vytvorením miestneho grantového
systému sa zlepší kvalita a propagácia
kultúrnych aktivít
Šport
- vybudovaním športovej haly a malých
športových ihrísk sa vytvoria nové
možnosti pre šport
- využiť veľký dopyt po športových
možnostiach zo strany študentov
vysokých škôl a návštevníkov TK Vincov
les
- využiť granty a dotácie na rozvoj
športových a rekreačných aktivít
Mládež
- vytvorením materského centra
a vybudovaním, resp. rekonštruovaním
detských ihrísk sa vytvoria nové možnosti
pre deti a matky na materskej dovolenke

rozpočtu
- zníži sa záujem mládeže o aktívne
športovanie
Mládež
- zníži sa počet predproduktívneho
obyvateľstva
- obyvatelia budú poškodzovať detské
ihriská

3.2.3 SWOT analýza životného prostredia
silné stránky
- je zabezpečený separovaný zber
odpadov
- prírodné hodnoty mesta (potoky
Dudváh, Šárd, Stoličný potok, Čierna
Voda, štrkovisko Vincov les, les Vincov
les, chránené územia Sládkovičovská
duna, Sládkovičovský park a vtáčie
územie Pusté Úľany – Zeleneč)
- je vybudovaná hala na triedený odpad
- miestne kotolne boli plynofikované
- je vybudovaná čistiareň odpadových vôd
na TK Vincov les
- mesto má k dispozícií zberové vozidlo
s lineárnym stlačovaním

slabé stránky
- chránené územia (Sládkovičovský park
a Sládkovičovská duna) majú vysoký
stupeň ochrany (5. stupeň), nie je
povolené organizovanie podujatí a
rekreácia
- na území mesta je málo verejnej
zelene, zelených pásov, lesov, drevín
a vodných plôch
- neexistuje odborná štúdia na výsadbu
verejnej zelene, zelených pásov, lesov
a drevín
- mesto nemá vo vlastníctve, alebo
v užívaní vodnú plochu na rozvoj
rybárstva a vodnej turistiky
- spolupráca mesta s urbariátom nie je
dobrá
- urbariát a Miestna organizácia
rybárskeho zväzu nemajú vypracovanú
štúdiu a rozvojový plán na revitalizáciu
Vincovho lesa a štrkoviska
- separácia odpadu nie je na požadovanej
úrovni
- chýba zberný dvor odpadov a
kompostáreň
- množstvo odpadu a náklady mesta na
zber odpadov ročne stúpajú
- komunálny odpad sa vozí na veľkú
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Príležitosti
- deti, mládež a študenti z miestnych škôl
zvýšia efektívnosť osvetovej činnosti na
separovaný zber odpadov
- kampaňami
sa zvýši
ekologické
povedomie obyvateľov
- rozšírením
separovaného
zberu,
vybudovaním
skládky
odpadu,
kompostárne a zabezpečením recyklácie
sa zníži objem odpadu uložený na
skládke a znížia sa náklady mesta na
zber odpadu
- realizáciou nového LHP sa zvýši výmera
lesných plôch,
- vybudovaním
novej
ČOV
a dobudovaním kanalizačnej siete sa
zníži stupeň znečistenia podzemných
a povrchových vodných zdrojov
- vybudovaním obchvatu odpadnú vplyvy
tranzitnej dopravy a emisií
- pomocou
verejno-súkromného
partnerstva sa zlepší výroba energie
- zlepšením spolupráce mesta s urbariátom
a Miestnou organizáciou rybárskeho
zväzu sa revitalizujú prírodné hodnoty
na území mesta
- znížením stupňa ochrany na dvoch
chránených územiach (Sládkovičovský
park a Sládkovičovská duna) sa vytvoria
nové
možnosti
na
rekreáciu

vzdialenosť
vodné toky na území mesta sú veľmi
znečistené
je veľa čiernych skládok odpadov na
území mesta
nie je dobudovaná kanalizačná sieť
v meste
kapacita mestskej čistiarne odpadových
vôd je veľmi malá
chýba čistiareň odpadových vôd v
Novom Dvore
je vysoká prašnosť a znečistenie
komunikácií
ovzdušie je znečistené z tranzitnej
dopravy a podnikateľskými subjektami
z priemyselných parkov
nie sú využité obnoviteľné zdroje
energie
osvetová činnosť na separovaný zber
odpadov nie je dostatočná

Ohrozenia
- fondy EÚ, recyklačný
a environmentálny fond na zlepšenie
stavu ŽP v budúcnosti budú
nedostatočné a nedosiahnuteľné
- nepodarí sa vybudovať ČOV a dokončiť
odkanalizovanie mesta
- obyvateľstvo
nebude
ochotné
spolupracovať v separácii odpadov
- vybudovanie cestného obchvatu mesta
nebude prioritou
- urbariát,
Miestna
organizácia
rybárskeho
zväzu
a
Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p. nebudú
ochotní spolupracovať pri zlepšení stavu
životného prostredia
- nevysporiadané vlastnícke vzťahy budú
prekážať ďalšiemu rozvoju
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a organizovanie kultúrno-spoločenských
podujatí
zo starej čiernej skládky odpadu pri
Cukrovare sa vytvorí lesopark
malý grantový systém pre obyvateľov
mesta
zvýši
čistotu
verejných
priestranstiev pred bytmi a domami
pomocou EU fondov sa vyrieši problém
odpadových vôd
3.2.4 SWOT analýza verejnej infraštruktúry

Silné stránky
- dobrá geografická poloha mesta
- dobré dopravné spojenie (vlak, autobus)
- vybudovaná technická infraštruktúra –
elektrická a vodovodná sieť,
plynofikácia, verejné osvetlenie
- vybudované nové nájomné byty
- mesto má k dispozícií nájomné byty pre
sociálne slabšie vrstvy
- na šírenie informácií sú vytvorené
informačné toky – webová stránka,
verejný rozhlas, informačné tabule,
miestny spravodajca
- na organizovanie spoločenských
a vzdelávacích podujatí slúži
novovybudovaný podnikateľský
inkubátor Inovatech
- je plnoorganizovaná prevádzka
základných škôl
- základné školy navštevujú aj žiaci
okolitých obcí – široká spádová oblasť
školských zariadení
- v meste existujú všetky stupne
predškolskej a školskej výchovy
- v meste funguje Špeciálna základná
škola pre deti a mládež s mentálnym i
viacnásobným postihnutím
- v meste fungujú stredná odborná škola
a dve vysoké školy
- vysoké školy navštevuje viac ako 1700
študentov
- na materských a základných školách je
dobrá spolupráca medzi rodičmi
a vedením školy
- na školách pôsobia kvalifikovaní učitelia
a je zabezpečená krúžková činnosť
- školy sa zapájajú do medzinárodných
a domácich projektov

Slabé stránky
- chýba cestný obchvat časti mesta prepojenie na priemyselnú zónu
- zlý stav miestnych komunikácií
- v niektorých častiach mesta chýbajú
chodníky a cesty
- nie sú dobudované cesty do
priemyselných parkov
- je málo parkovacích miest
- chýba pešia zóna a moderné námestie
- pešia a cyklistická doprava je veľmi
nebezpečná – chýbajú dopravné tabule,
retardéry a cyklotrasy
- verejné osvetlenie je nemoderné
- elektrická sieť v priemyselných parkoch
je nedostatočná
- chýbajú stavebné pozemky
- je nedostatok nájomných bytov
- technický stav verejných budov
a zariadení je v zlom stave – mestský
úrad, cintorín, dom smútku, kultúrne
stredisko
- nie sú vybudované bezbariérové vchody
do verejných budov
- miestne organizácie a spolky nemajú
zabezpečené dobré podmienky na
organizovanie podujatí – chýbajú
kvalitné a technicky dobre vybavené
miestnosti
- verejný rozhlas je nemoderný
- poskytovanie informácií pre obyvateľov
je nedostatočné
- webová stránka mesta nie je pravidelne
aktualizovaná
- chýbajú informačné a propagačné
tabule a materiály
- vysoko rýchlostné internetové
pripojenie je nekvalitné a drahé
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-

mestská polícia ochotne spolupracuje
s miestnymi školami
postupne sa buduje kamerový systém na
území mesta

-

-

Príležitosti
- vybudovaním nových chodníkov,
cyklotrás, ciest, retardérov a obchvatu,
resp. rekonštrukciou miestnych
komunikácií za zlepší bezpečnosť
dopravy v meste
- na vybudovanie obchvatu mesta
a parkovacích miest sa využije verejnosúkromné partnerstvo
- výstavbou nájomných bytov
a vytvorením stavebných pozemkov
budú podmienky bývania zabezpečené
- rekonštrukciou verejných budov
a zariadení sa zlepšia poskytnuté verejné
služby
- zavedením nových informačných
technológií sa zlepší informovanosť
miestneho obyvateľstva
- rekonštrukciou kultúrneho strediska sa
zlepšia podmienky činnosti kultúrnych
a spoločenských organizácií
- rekonštrukciou školských budov
a optimalizáciou škôl a školských
zariadení sa znížia ich prevádzkové
náklady

chýba káblová a mestská televízia
je vysoká energetická náročnosť
prevádzkovania školských budov a
zariadení
technický stav budov materských a
základných škôl je nevyhovujúci
technický stav telocvične na Spojenej
škole je zlý
obnova zariadení a učebných pomôcok
na školách je nedostatočná
základné školy na území mesta sú
rozmiestnené na troch miestach
chýbajú špeciálni pedagógovia na
Špeciálnej základnej škole
na základných školách, strednej škole
a vysokých školách chýbajú učebne
a pracovné priestory
kapacita ubytovania na Vysokej škole
v Sládkovičove je nedostatočná
v meste je málo mestských policajtov
(iba 2)
je rýchla jazda na miestnych
komunikáciách
vyskytuje sa vandalizmus a kriminalita
– drobné krádeže

Ohrozenia
- bude málo finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta na
rozvoj verejnej infraštruktúry
a verejných služieb
- nebude možné realizovať verejnosúkromné partnerstvo pri vybudovaní
parkovísk a obchvatu mesta – nezáujem
súkromného sektora o spoluprácu
- štátny rozpočet bude mať iné priority
- rozpočet mesta nedovolí zvýšiť počet
mestských policajtov
- okolité mestá budú poskytovať lepšie
pracovné príležitosti a možnosti
bývania
- bude sa zvyšovať počet detí s ťažkou
sociálnou situáciou
- demografický a migračný trend bude
negatívny
- často sa bude meniť legislatíva, ktorá
mení podmienky
- zníži sa počet kvalifikovaných
a odborných pedagógov a učiteľov na
školách
- fondy EÚ na rozvoj verejnej
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-

-

-

-

školy budú využívať fondy Európskej
únie na zavedenie alternatívnych metód
moderného vzdelávania
využijú sa nové informačné technológie
na školách v rámci výchovnovzdelávacieho a riadiaceho procesu
na zlepšenie poskytnutých verejných
služieb sa využije cezhraničná partnerská
spolupráca a spolupráca s družobnými
mestami
na budovanie verejnej infraštruktúry sa
využijú podporné programy Európskej
únie

infraštruktúry v budúcnosti budú
nedostatočné a nedosiahnuteľné
nevysporiadané vlastnícke vzťahy budú
prekážať ďalšiemu rozvoju

3.3 Brainstorming
Verejné stretnutia s cieľom zistiť názory obyvateľov a miestnych organizácií na
rozvoj miestneho hospodárstva, spoločenského života, verejnej infraštruktúry a zlepšenie
stavu životného prostredia sa konali v podnikateľskom inkubátore Inovatech v mesiacoch
september a október 2007. Celkom bolo realizovaných 6 verejných stretnutí s obyvateľmi
mesta, podnikateľskými subjektami, členmi neziskových organizácií, poslancami
mestského zastupiteľstva a zamestnancami mestského úradu. Na verejných stretnutiach sa
zúčastnilo viac ako 70 ľudí. Návrhy účastníkov boli zaznamenané (viď časť 3.3.1 – 3.3.4)
a následne využité pri tvorbe stratégie.
3.3.1 Brainstorming o možnostiach rozvoja hospodárstva
Závery 1. stretnutia
Rozvoj pracovných miest
- Dobudovať priemyselné parky
- Dobudovať dopravnú infraštruktúru do priemyselných parkov
- Rozvíjať káblovú televíziu v meste
- Vybudovať informačný kanál pre potencionálnych
zamestnávateľov
Rozvoj podnikania
- Vybudovať dom služieb
- Realizovať pilotný projekt pre rozvoj podnikania

zamestnancov

a

Závery 2. stretnutia
Názory na súčasný stav cestovného ruchu v meste:

+
- Výhodné dopravné spojenie
- Termálne kúpalisko Vincov les
- Reštaurácie a obchody
- Dopyt po ubytovaní celoročne
- Lacné ceny na kúpalisku
- Súčasná ubytovaná klientela je
spokojná
- Priemyselná tradícia v meste

- Málo lacných ubytovacích možností v
letnom období
- Na TK Vincov les nie je celoročné využitie
- Nie je priame dopravné spojenie medzi TK
Vincov les a železničnou stanicou
- Pre turistov nie sú poskytované informácie
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Rozvojové potenciály cestovného ruchu:
- kaštieľ
- jazero Vincov les
- TK Vincov les
- okolie mesta – pozoruhodnosti v regióne
- cukrovarníctvo – priemyselná tradícia
- Sládkovičovský park
- malé letisko
- pôsobenie baróna Kuffnera v meste Sládkovičovo
Ciele:
Termálne kúpalisko Vincov les
- Vybudovať a rekonštruovať športové ihriská
- Rozšíriť a rekonštruovať chatovú osadu
- Zabezpečiť celoročnú prevádzku (vytvoriť zázemie – šatne)
- Vytvoriť miesto pre karavany
- Podporiť malých ubytovateľov
- Zabezpečiť každý týždeň na kúpalisku kultúrno-spoločenské podujatia
Priemyselná tradícia a história
- Vybudovať železničku Pomvagli od železničnej stanice k TK Vincov les
- Vybudovať múzeum priemyselnej tradície mesta
- Zabezpečiť program prezentácie kultúrnych a historických pamiatok
- Zabezpečiť prezentáciu Sládkovičovského parku
- Rekonštruovať vodnú turbínu na Dudváhu a zabezpečiť jej prezentáciu
Aktívna turistika
- Vybudovať cyklotrasu od železničnej stanice k TK Vincov les
- Vybudovať cyklotrasu na brehu Šárdu z TK Vincov les do Galanty
- Revitalizovať čiernu skládku odpadov pri Cukrovare na lesopark a vytvoriť
podmienky pre aktívnu turistiku
Verejná infraštruktúra
- Vytvoriť portál cestovného ruchu
3.3.2 Brainstorming o možnostiach rozvoja spoločenského života
Brainstorming o možnostiach rozvoja sociálnej sféry:
-

Pozitíva:
existuje opatrovateľská služba
klub dôchodcov funguje dobre
existuje mestský systém na sociálnu
výpomoc starším občanom
existujú mimovládne organizácie v
tejto oblasti
vybuduje sa nová Poliklinika
v Sládkovičove
v meste sú dostupní všeobecní
a odborní lekári
pre miestnych obyvateľov je
zabezpečená ďalšia kvalitná zdravotná
starostlivosť v Trnave

Negatíva:
- dôchodcovia, ktorí chcú bývať v domove
dôchodcov, sú umiestnení mimo mesta chýba domov dôchodcov a sociálnych
služieb
- výsledky mimovládnych organizácií nie
sú viditeľné
- 30%-ná nezamestnanosť v rómskej
koncentrácii
- v Atlase pripravenom na Úrade vlády
táto koncentrácia nie je uvedená
- chýba krízové centrum
- chýba materské centrum
- nie je zabezpečená prevencia pre deti
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u zubného lekára
-

Možnosti:
EÚ zdroje
mimovládne organizácie s rozvojovými
programami pre rómsku koncentráciu
študenti študujú sociálnu prácu na
vysokej škole priamo v meste

Ciele:
- vybudovať domov dôchodcov
a sociálnych služieb v meste
- zabezpečiť zaopatrenie miestnych
obyvateľov priamo v meste
- rozvíjať sociálnu starostlivosť aj
pomocou študentov vysokej školy
- podporiť založenie materského
a krízového centra
- vytvoriť možnosti pre zdravotne
postihnutých
- vybudovať bezbariérové vchody do
verejných inštitúcií a obchodov
- zabezpečiť a posilniť prevenciu pre deti
u zubného lekára
- zabezpečiť pomoc pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti pre sociálne
znevýhodnené skupiny obyvateľstva
- zabezpečiť sanitku pre Polikliniku

Brainstorming o možnostiach rozvoja kultúrneho života:
-

-

Pozitíva:
iniciatívni, schopní ľudia
existujú zaujímavé akcie

Negatíva:
- chýba oddychový park pre spoločenské
podujatia
- mestský park je chránené územie
- chýbajú priestory
- chýba obecenstvo, ktoré by aj zaplatilo
vstupné
- existujúci kultúrny dom nespĺňa súčasné
požiadavky
- návštevníci termálneho kúpaliska
a študenti vysokej školy nenavštevujú
miestne kultúrne aktivity

Možnosti:
mladí študenti v meste by mohli mať
záujem o niektoré akcie
lepšia propagácia miestnych kultúrnych
aktivít na území mesta
vysoké školy na území mesta môžu
zlepšiť propagáciu spoločenských
podujatí

Ciele:
- podporiť bohatý kultúrny život a
pravidelné tanečné zábavy v meste
- rekonštruovať kultúrny dom na
multifunkčné kultúrne stredisko
- vytvoriť vhodné miesto v prírode
(prírodné javisko, pódium, atď.) na
realizáciu kultúrno-spoločenských
podujatí
- realizovať kultúrno-spoločenské akcie
v rekonštruovanom kultúrnom dome,
mestskom parku a na Termálnom
kúpalisku Vincov les
- podporiť malý grantový systém
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Brainstorming o možnostiach rozvoja športu:
-

-

Pozitíva:
existujú športové ihriská
existuje veľká telocvičňa
mesto je ochotné spolupracovať
Možnosti:
dopyt po športových možnostiach
v meste aj zo strany študentov vysokej
školy

Negatíva:
- športové ihriská aj telocvičňa sú v zlom
technickom stave
- mestský park je chránené územie, preto
je potrebné povolenie na každú akciu
-

-

-

-

Ciele:
využiť mestský park na realizovanie
voľno-časových aktivít (kultúrne akcie,
mamičky s deťmi)
rozvíjať, rekonštruovať parky a ihriská
aj v iných častiach mesta (napr. na
sídliskách)
vybudovať ďalšie možnosti pre
aktívnych športovcov, napr. korčuliarsku
dráhu, ski-park
realizovať grantový systém pre MVO na
organizovanie voľno-časových podujatí
dobudovať športový areál a vytvoriť
nové priestory pri športovom areáli
zabezpečiť organizátora voľno-časových
aktivít

Brainstorming o možnostiach rozvoja mládežníckych aktivít:
-

-

-

Pozitíva:
v meste existuje súkromná jazyková
škola

Negatíva:
- mimoškolské vzdelanie je nedostačujúce
- kurzy na Súkromnej jazykovej škole pre
väčšinu obyvateľstva sú drahé
- detské ihriská sú zastaralé

Možnosti:
dopyt po športových možnostiach
v meste aj zo strany študentov vysokej
školy
využiť granty súkromných nadácií,
štátneho rozpočtu a fondy EÚ

Ciele:
- podporiť súkromnú jazykovú školu
a cudzojazyčnú výchovu pre miestnych
obyvateľov
- podporiť umeleckú školu a zlepšiť
podmienky jej činnosti
- vybudovať 3 certifikované detské ihriská
(dve sídliská, centrum mesta)

3.3.3 Brainstorming o možnostiach zlepšenia stavu životného prostredia
Oblasť

Aktivity
1. Stav verejných priestranstiev
1.1 Parky a verejná zeleň v meste Vyhotoviť odbornú štúdiu na revitalizáciu hlavnej ulice,
Revitalizovať verejnú zeleň na hlavnej ulici - vysadiť stromy
(agát) a zeleň
1.2 Odpady a nádoby na smeti
Vybudovať zberný dvor odpadov, realizovať osvetovú kampaň
na selektívny zber odpadov
1.3 Verejné priestranstvá pred Realizovať malý grantový systém na skrášlenie verejných
bytmi a domami
priestranstiev pred bytmi a domami
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2. Stav prírodných hodnôt mesta
2.1 Lesy a dreviny (Vincov les)
Dosiahnuť dohodu s urbariátom na revitalizáciu Vincovho lesa
2.2 Vodné plochy (Dudváh, Vybudovať cyklotrasu na brehu Šárdu, vytvoriť nové jazero na
Čierna Voda, Šárd, Stoličný území mesta
potok, Štrkovisko Vincov les)
2.3 Chránené územia (vtáčie Vytvoriť náučný chodník od TK Vincov les k Sládkovičovskej
územie Pusté Úľany – Zeleneč, dune,
znížiť
stupeň
ochrany
chráneného
areálu
prírodná
rezervácia Sládkovičovský park a využiť ho na oddychovú zónu
Sládkovičovská duna, chránený
areál Sládkovičovský park)
2.4 Vetrolamy a zelené pásy
Aktivizovať miestne obyvateľstvo na výsadbu nových
vetrolamov, rozšíriť plochu vetrolamov na území mesta
3. Ochrana životného prostredia
3.1 Ochrana živočíchov
3.2 Stav ovzdušia
Zabezpečiť komunikáciu s firmou Mlyn Sládkovičovo a.s. na
tému zníženie znečistenia ovzdušia
3.3 Dodržanie zákonov a nariadení Realizovať ročne kampane s aktuálnymi témami na ochranu
na ochranu ŽP (VZN mesta, ŽP, informovať miestnych obyvateľov o nových legislatívach
uznesenia, nitrátová direktíva)
ŽP, zapojiť do osvetovej činnosti mestské noviny, pri
realizácií osvetovej činnosti sa zamerať hlavne na mládež,
3.4 Osvetová činnosť na ochranu realizovať kampaň na selektívny zber odpadov
ŽP, informovanie obyvateľov
mesta
3.5 Kanalizácia mesta, vypúšťanie Dobudovať kanalizáciu v meste (3 km), vybudovať novú ČOV
odpadových vôd z domácností
3.6 Čistička odpadových vôd
3.7 Selektívny zber odpadov

Využiť deti a mládež pri kampaniach na selektívny zber
odpadov,
3.8 Nelegálne skládky odpadov v Vytvoriť lesopark zo starej skládky odpadu pri Cukrovare
meste
3.9
Využitie
obnoviteľných Využiť
verejno-súkromné
partnerstvo
pri
využití
zdrojov energie
obnoviteľných zdrojov energie (mesto - Mraziarne a.s.),
Spolupracovať s firmou Mraziarne a.s. pri likvidácii
biologického odpadu.

3.3.4 Brainstorming o možnostiach rozvoja verejnej infraštruktúry
Brainstorming o možnostiach zlepšenia stavu verejných priestranstiev a rozvoja
dopravnej infraštruktúry
Oblasť
1.4 Chodníky

Aktivity
Rekonštruovať chodníky, vypracovať režim údržby chodníkov pred
bytmi a domami
1.5 Cyklotrasy
Vybudovať cyklotrasy: stred mesta - železničná stanica, stred mesta Termálne kúpalisko Vincov les
1.7 Odvádzanie dážďovej Vypracovať projekt na odvedenie dážďovej vody (je vyvedených
vody – jarky
veľa žľabov z obytných domov na ulicu), revitalizovať a vyčistiť
jarky pre lepšie odvedenie dážďovej vody
1.8 Parkovanie
V spolupráci s podnikateľskými subjektami vybudovať ďalšie
parkoviská v meste a na sídlisku J.Dalloša
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Brainstorming o možnostiach rozvoja kultúrnej a školskej infraštruktúry a zlepšenie
verejného poriadku v meste
-

-

Pozitíva:
V meste existujú všetky stupne
predškolskej a školskej výchovy
Na školách pôsobia kvalifikovaní
učitelia
Na materských a základných školách je
dobrá spolupráca medzi rodičmi
a vedením školy
Na školách je zabezpečená krúžková
činnosť
Na Vysokej škole Sládkovičovo
funguje veľa odborov a fakúlt
Mestská polícia ochotne spolupracuje
s miestnymi školami v oblasti
verejného poriadku

-

-

-

Možnosti:
existujú odborné kapacity na vysokej
škole
existujú projekty, ktoré už boli úspešne
realizované v iných mestách

-

-

-

Negatíva:
Budovy základných a materských škôl
sú zastaralé – zlý technický stav
Školské zariadenia na území mesta sú
rozmiestnené na troch miestach
Technický stav telocvične je zlý
Chýbajú špeciálni pedagógovia na
Špeciálnej základnej škole
Kurzy na Súkromnej jazykovej škole pre
väčšinu miestneho obyvateľstva sú drahé
Je málo mimoškolských aktivít
Chýba školský autobus pre zájazdy pre
všetky základné a materské školy
Kapacita ubytovania a školských tried na
Vysokej škole Sládkovičovo je
nedostatočná
Existujúci kultúrny dom nespĺňa súčasné
požiadavky
V meste je málo mestských policajtov
(iba 2)
Rýchla jazda na miestnych
komunikáciách
Drobné krádeže
Vandalizmus
Chýba kamerový systém (ale plány už
existujú na 20-22 kamier)
Ciele:
Rekonštruovať budovu Spojenej školy
Rozvíjať školskú výchovu a starostlivosť
u mládeže vo veku od 18 do 26 rokov na
Špeciálnej základnej škole
Zlepšiť technické vybavenie základných
a materských škôl
Podporiť súkromnú jazykovú školu
a cudzojazyčnú výchovu pre miestnych
obyvateľov
Podporiť umeleckú školu
Podporiť mimoškolské vzdelávacie
zájazdy
Rekonštruovať kultúrny dom na
multifunkčné kultúrne stredisko
Zlepšiť verejný poriadok v meste aj
pomocou (spolu)práce so školami
Zabezpečiť technické zázemie mestskej
polície a zvýšiť počet policajtov
Zabezpečiť občiansku stráž v meste
Rozvíjať súčasnú mestskú legislatívu
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a informovať obyvateľov mesta
o prijatých VZN
- Realizovať odborné prednášky v školách
pomocou mestskej polície
- Vybudovať kamerový systém na
území mesta a TK Vincov les

3.4 Vízia mesta v roku 2016
Sládkovičovo je dynamicky rozvíjajúcim mestom. Miestne hospodárstvo a príjmy
miestnych obyvateľov vďaka firmám usídlených v dvoch priemyselných parkoch
a Termálnemu kúpalisku Vincov les je na požadovanej úrovni. Aj vďaka investíciám do
verejnej infraštruktúry kvalita života miestneho obyvateľstva je dobrá. Pre miestnych
obyvateľov, návštevníkov mesta a študentov vysokých škôl sú dostupné kvalitné služby,
možností kultúrno-spoločenského vyžitia a rekreácie. Sú zabezpečené primerané
podmienky bývania miestneho obyvateľstva, starších a sociálne znevýhodnených ľudí.
Informovanosť a vzdelanostná úroveň obyvateľov mesta sa zvyšuje. Ochrana životného
prostredia a stav prírodných hodnôt sa zlepšuje.
3.4.1 Vízia miestneho hospodárstva v roku 2016
V meste fungujú úspešné malé a stredné firmy, ktoré ponúkajú pracovné príležitosti aj
pre obyvateľov okolitých obcí. Vďaka vhodným informačným kanálom je zabezpečené,
aby sa obyvatelia včas dozvedeli o voľných pracovných miestach v meste. Pre obyvateľov
so zlými pracovnými návykmi ponúkajú možnosť návratu na trh práce špeciálne podporné
programy. Podnikateľský inkubátor organizuje pre malých podnikateľov podporné
programy a bol vybudovaný dom služieb. Významnú úlohu v miestnom hospodárstve
zohráva cestovný ruch, orientujúci sa na termálne kúpalisko Vincov les a miestne
priemyselné tradície. Služby mesta a termálneho kúpaliska sú pre návštevníkov ponúkané
spoločne s dôrazom na celoročné využitie.
3.4.2 Vízia spoločenského života v roku 2016
Pre obyvateľov mesta je dostupná kvalitná sociálna a zdravotná starostlivosť.
Domov dôchodcov a sociálnych služieb poskytuje kvalitné služby pre starších a sociálne
odkázaných ľudí. Terénna sociálna práca pre obyvateľov je zabezpečená prostredníctvom
opatrovateľskej služby, do ktorej sa aktívne zapájajú študenti Vysokej školy Sládkovičovo
z odboru „Sociálna práca“ a mimovládne organizácie. Klub dôchodcov funguje veľmi
dobre a aktívne sa zapája do zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Pre bezdomovcov je
vybudované krízové centrum a pre sociálne slabších obyvateľov sú dostupné
rekonštruované a novovybudované nájomné byty. Kvalitná zdravotná starostlivosť je
zabezpečená v Mestskej poliklinike a pre starších a postihnutých obyvateľov je
zabezpečený aj prevoz sanitkou. Rôznymi vzdelávacími a informačnými aktivitami sa
znížil počet sociálne odkázaných a nezamestnaných ľudí a sú zabezpečené aj preventívne
sociálne opatrenia.
Na území mesta sú kultúrne a historické pamiatky udržiavané v dobrom stave.
Rekonštruované mestské kultúrne stredisko slúži nielen na kultúrne vystúpenia
a premietanie filmov, ale miestne organizácie ho využívajú aj na klubovú činnosť
a skúšanie. Oddychový park a pódium na Termálnom kúpalisku Vincov les umožňuje
organizovať rôzne kultúrno-spoločenské podujatia aj v letných mesiacoch. Finančná
podpora kultúrnych aktivít, miestny grantový systém zo strany mesta a spolupráca mesta s
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neziskovými organizáciami a partnerskými mestami zvýšila kvalitu a propagáciu
kultúrnych programov a záujem obyvateľstva o tieto programy.
Zrekonštruované a novovybudované športové ihriská, vybudovaná športová hala
a rekonštruovaná telocvičňa pri Spojenej škole zabezpečia kvalitnú športovú činnosť
a aktívnu rekreáciu pre miestnych obyvateľov, žiakov a študentov školských zariadení
resp. návštevníkov mesta a Termálneho kúpaliska. Vďaka finančnej podpore zo strany
mesta a súkromného sektora je činnosť organizácií a oddielov na požadovanej úrovni.
Zrekonštruované a novovybudované detské ihriská sú využívané maximálne
a udržiavané v dobrom stave. Materské centrum využívajú deti a ich matky na materskej
dovolenke a je zabezpečené aj odborné vzdelanie a poradenstvo. Pre mládež sú pripravené
rôzne formy mimoškolského vzdelávania.
3.4.3 Vízia životného prostredia v roku 2016
Stav životného prostredia je lepší vďaka zbernému dvoru, kompostárne,
rekultivácie skládok odpadu, zlepšeniu systému separovaného zberu odpadov, recyklácii
odpadu a osvetovej činnosti. Do selektívneho zberu odpadov a iných aktivít na ochranu
životného prostredia sú aktívne zapojení aj miestni obyvatelia. Osvetová činnosť je
zabezpečená pomocou mestských spravodajcov, webových portálov a škôl. Znečistenie
ovzdušia tranzitnou dopravou a podnikateľskými subjektami je znížené. V meste je
vybudovaná kanalizácia a ČOV a je vybudovaná čistiareň odpadových vôd v Novom
Dvore. Na kanalizačnú sieť je napojených 90% obyvateľov.
Lesnatosť katastra mesta sa zvýšila výsadbou vetrolomov, lesných porastov
a vytvorením lesoparku. Vodné plochy a ich okolia sú udržiavané v dobrom stave a znížil
sa aj stupeň znečistenia. Bolo vytvorené mestské jazero, ktoré je využívané na rybolov
a vodnú turistiku. Mesto dobre spolupracuje s Miestnou organizáciou rybárskeho
zväzu, urbariátom a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.. Chránené územia
nachádzajúce sa na území mesta majú stupeň ochrany 3 a využívajú sa na rekreáciu
a usporiadanie kultúrno-spoločenských podujatí.
Pomocou verejno-súkromného partnerstva vďaka využívaniu biologického odpadu
je zvýšená efektívnosť výroby aj spotreby energie.
3.4.4 Vízia verejnej infraštruktúry v roku 2016
Vďaka investíciám do dopravnej infraštruktúry je miestna doprava bezpečná. Miestne
cesty, chodníky a verejné priestranstvá sú zrekonštruované a udržiavané v dobrom stave.
Popri miestnych cestách sú vybudované chodníky. Od železničnej stanice cez stred mesta
až k termálnemu kúpalisku Vincov les je vybudovaná cyklotrasa, ktorá je napojená aj na
regionálnu cyklotrasu. Bezpečnosť miestnej dopravy je riešená aj novými dopravnými
tabuľami a retardérmi. Intenzita tranzitnej dopravy cez mesto je vďaka vybudovanému
obchvatu mesta a dobudovaným komunikáciám do priemyselných parkov nízka.
Parkovanie je zabezpečené na vyznačených miestach popri miestnych komunikáciách a na
vybudovaných parkoviskách. Vybudované námestie obsahuje znaky moderného
vidieckeho mestečka a slúži na oddych obyvateľov a návštevníkov mesta.
Vodovodná, elektrická sieť a plynofikácia je dobudovaná a rekonštruovaná na celom
území mesta vrátane priemyselných parkov. Verejné osvetlenie je modernizované a spĺňa
technické a estetické parametre.
Vďaka komunálnym investíciám podmienky bývania obyvateľstva sú dobré. Sú
vybudované nájomné byty, existujúce nájomné byty pre sociálne slabšie vrstvy
obyvateľstva sú zrekonštruované a sú zabezpečené stavebné pozemky s požadovanou

121

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo, 2008

technickou a dopravnou infraštruktúrou.
Mestský úrad v zrekonštruovanej budove poskytuje kvalitné služby pre obyvateľov.
Sú vybudované bezbariérové vchody do všetkých verejných inštitúcií. Modernizované
kultúrne stredisko je využívané na podujatia a na organizovanie klubovej činnosti
miestnych neziskových organizácií a spolkov. Cintorín a jeho okolie je revitalizované
a plocha cintorína je rozšírená. Technický stav domu smútku je udržiavaný v dobrom
stave. Informovanosť miestneho obyvateľstva je vyhovujúca vďaka zrekonštruovanému
verejnému rozhlasu, aktualizácie webovej stránky mesta, informačným a propagačným
tabuliam, propagačným materiálom o meste, kvalitnému vysoko-rýchlostnému
internetovému pripojeniu a káblovej mestskej televízie. Verejný poriadok v meste je
zabezpečený pomocou kamerového systému, mestskej polície a vhodného legislatívneho
zázemia.
Modernizované materské a základné školy majú kvalitné technické a vnútorné
vybavenie, poskytujú kvalitnú výučbu a poskytujú možnosti moderného vzdelávania.
Racionalizáciou školských zariadení a rekonštruovaním školských budov sa znížili ich
prevádzkové náklady. Na strednej škole a vysokých školách kapacity ubytovacích
zariadení, učební a pracovných priestorov sú dostatočné. V školských inštitúciách je
kvalita vzdelávania zvýšená ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov.

3.5 Kľúčové disparity a hlavné smery rozvoja
Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja vychádza zo sociálnoekonomických východísk, zo SWOT analýzy a z brainstormingu, spresňuje smerovanie
podpory na odstránenie alebo zmiernenie koherentne usporiadaných disparít s využitím
faktorov rozvoja.
3.5.1 Kľúčové disparity a hlavné smery rozvoja – hospodárstvo a služby
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
1. vyše 20 percent obyvateľov odchádza za
Ø Informačný systém pracovného trhu (1,2)
prácou
Ø Návrat
na
trh
práce
ťažko
2. nedostatok kvalifikovaných pracovníkov
zamestnávateľným občanom (3)
Ø Program podpory pre malých podnikateľov
3. skupina ťažko zamestnávateľných
občanov
(1,4)
4. málo služieb v cestovnom ruchu
Ø Vybudovanie domu služieb (1,4,5)
5. len letná sezóna v cestovnom ruchu
Ø Budovanie turistickej infraštruktúry (5,6,8)
6. mesto a termálne kúpalisko nie sú
Ø Tvorba miestnych produktov cestovného
prepojené
ruchu (1,4,6,7,8)
7. málo informácií o meste
Ø Verejná informačná podpora pre cestovný
8. v cestovnom ruchu nie je využitý
ruch (6,7,8)
rozvojový potenciál priemyselných
tradícií
Hlavné faktory rozvoja
Ø Informačný systém pracovného trhu
Miestne firmy pociťujú nedostatok záujemcov o prácu, pričom vyše 20 percent
ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádza za prácou. Pre zlepšenie informačných tokov
bude slúžiť interaktívna internetová pracovná databáza a na základe potrieb miestnych
firiem sa organizujú rekvalifikačné kurzy.
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Ø Návrat na trh práce ťažko zamestnávateľných občanov
Aktivity budú zamerané na získanie pracovných návykov, resp. dosiahnutia
chýbajúcej kvalifikácie. Pri realizácii bude využitý aj potenciál Katedry sociálnych prác
miestnej vysokej školy. Na vytvorenie pracovných návykov a zvládnutie počiatočnej fázy
zamestnávania vo firmách bude slúžiť sociálny podnik.
Ø Program podpory pre malých podnikateľov
Využitím podnikateľského inkubátora Inovatech realizácia rôznych aktivít,
zameraných na podporu malých podnikateľov. Zvláštny dôraz na rozvoj služieb
v cestovnom ruchu.
Ø Vybudovanie domu služieb
Vytvorenie zázemia pre poskytovanie služieb v meste, s dôrazom na cestovný ruch.
Ø Budovanie turistickej infraštruktúry
Verejné investície na využitie rozvojového potenciálu cestovného ruchu. Slúžia na
prepojenie mesta a termálneho kúpaliska do jednotného komplexu a k vytvoreniu ďalších
atrakcií v perspektívnych odvetviach. Plánuje sa vybudovanie cyklotrás od železničnej
stanice cez stred mesta na termálne kúpalisko a od Vincovho lesu pozdĺž potoka Šárd do
Galanty (prepojenie aj na Vážsku cyklomagistrálu a na ostatné term. kúpaliská regiónu).
Vybuduje sa Pomvagli – železnička od železničnej stanice cez stred mesta na termálne
kúpalisko. Na prezentáciu priemyselných tradícií rodiny Kuffnerovcov sa zriadi mestské
múzeum a bude rekonštruovaná aj vodná turbína. V Sládkovičovskom parku sa vybuduje
rekreačný park a bývalé smetisko cukrovaru bude rekultivované na areál netradičných
športov. Po dohode s urbariátom okolo jazera na Vincovom lese sa vybuduje rekreačná
zóna.
Ø Tvorba miestnych produktov cestovného ruchu
Po vybudovaní štandardných a inovatívnych služieb v cestovnom ruchu je možné
pristúpiť k ich kombinácii do ucelených produktov a k predaju na trhu cestovného ruchu.
Produkty budú tvorené v spolupráci podnikateľského, verejného a neziskového sektora.
Ø Informačná podpora rozvoja cestovného ruchu
Podporné aktivity miestnych aktérov, aktivity budú realizované buď na mestskej
úrovni, alebo prostredníctvom združenia cestovného ruchu v regióne Galantsko.
3.5.2 Kľúčové disparity a hlavné smery rozvoja – spoločenský život (sociálna sféra,
kultúra, šport a mládež)
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
1. Chýba domov dôchodcov a sociálnych
Ø Vybudovanie domova dôchodcov
služieb a krízové centrum
a sociálnych služieb (1)
2. Je málo vzdelávacích a informačných
Ø Zabezpečenie lepšej sociálnej a zdravotnej
aktivít pre starších a sociálne odkázaných
starostlivosti pre starších, sociálne slabých
obyvateľov
a nezamestnaných obyvateľov (1, 2, 4)
3. Nájomné byty pre sociálne slabších
Ø Zlepšenie vybavenosti Mestskej polikliniky
obyvateľov sú v zlom stave
(4)
4. Zdravotná starostlivosť pre starších
Ø Rekonštrukcia nájomných bytov pre
a sociálne odkázaných obyvateľov je
sociálne slabších obyvateľov (3)
nedostatočná
Ø Rekonštrukcia pamätihodností na území
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5. Kultúrne a historické pamiatky mesta sú
v zlom stave
6. Propagácia kultúrnych aktivít je
nedostatočná
7. Je slabý záujem verejnosti o kultúrne
programy
8. Športové zariadenia sú zastaralé alebo
opotrebované
9. Chýbajú zariadenia pre voľno-časové
aktivity a na aktívnu rekreáciu
10. Chýbajú moderné detské ihriská
11. Je málo výchovných a vzdelávacích
možností pre deti a mládež

mesta (5)
Ø Skvalitnenie propagácie kultúrnych aktivít
a zlepšenie kultúrnej ponuky pre verejnosť
(6, 7)
Ø Vybudovanie a modernizácia športových
zariadení (8, 9)
Ø Zlepšenie výchovno-vzdelávacích aktivít
a voľno-časových možností pre deti
a mládež (9, 10, 11)

Hlavné faktory rozvoja
Ø Vybudovanie domova dôchodcov a sociálnych služieb a zriadenie krízového
centra pre bezdomovcov
Mesto, starší obyvatelia a sociálne slabšie skupiny ľudí potrebujú vybudovať domov
dôchodcov a sociálnych služieb, aby nemuseli odchádzať z mesta do okolitých miest
a obcí. Na vybudovanie domova by mala slúžiť budova súčasného zdravotného strediska.
Okrem toho je potrebné zabezpečiť krízové centrum pre bezdomovcov.
Ø Zabezpečenie lepšej sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre starších, sociálne

slabých a nezamestnaných obyvateľov
Opatrovateľská služba v meste je na dobrej úrovni, avšak nezamestnaní, starší
obyvatelia a sociálne slabšie skupiny ľudí nemajú dostatok informácií a vzdelávacích
možností. V rámci týchto aktivít je potrebné využiť spoluprácu mesta s mimovládnymi
organizáciami a vysokými školami. Pre rozvoj sociálnej starostlivosti v budúcnosti bude
potrebné vytvoriť krízové centrum a naďalej podporiť činnosť klubu dôchodcov.
Ø Zlepšenie vybavenosti Mestskej polikliniky

V novovybudovanej Mestskej poliklinike bude potrebné stále rozvíjať vnútorné
technické vybavenie a v najbližšom období zabezpečiť minimálne jednu sanitku.
Ø Rekonštrukcia nájomných bytov pre sociálne slabších obyvateľov

Mesto má vo vlastníctve 119 nájomných bytov pre sociálne slabé vrstvy, ktoré sú vo
veľmi zlom technickom stave, preto je potrebná ich rekonštrukcia. V dlhodobom horizonte
je potrebné vybudovať aj nové sociálne byty.
Ø Rekonštrukcia pamätihodností na území mesta

Na území mesta je viac ako 30 kultúrnych a historických pamiatok, ktoré je potrebné
rekonštruovať. Je to dôležité z hľadiska rozvoja mesta a cestovného ruchu. Na
rekonštrukcie je možné využiť štátne, samosprávne a súkromné zdroje.
Ø Skvalitnenie propagácie kultúrnych aktivít a zlepšenie kultúrnej ponuky pre

verejnosť
Jedna z úloh mesta je usilovať sa o prehĺbenie partnerskej spolupráce mestskej
samosprávy a tretieho sektora: vytvorenie miestneho grantového systému podpory,
zabezpečenie pravidelných stretnutí, zabezpečenie konzultačného zázemia na využitie
grantových možností, organizovanie tradičných festivalov a iných kultúrno-spoločenských
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podujatí, každoročná výmena kultúrnych programov s partnerskými mestami, atď.. Po
vytvorení kvalitnej kultúrnej ponuky je potrebné skvalitniť ich propagáciu (napr.
zostavenie ročného kalendára podujatí, rozšírenie výlepových plôch, atď.) medzi
obyvateľmi mesta, študentmi vysokých škôl, návštevníkmi TK Vincov les a obyvateľmi
regiónu. V prípade mestskej knižnice je potrebná jej digitalizácia a postupné doplnenie
knižného fondu.
Ø Vybudovanie a modernizácia športových zariadení

Športové zariadenia existujúce na území mesta , napr. kolkáreň, futbalový areál,
telocvičňa sú v zlom technickom stave a nespĺňajú súčasné požiadavky. Ďalej chýbajú aj
malé športové ihriská (napr. na skateboard, ľadový hokej, cyklocross) a multifunkčné
ihriská (napr. na malý futbal, tenis, streetbal, hádzanú, atď.) a športová hala na voľnočasové aktivity a rozvoj kvalitných športových možností.
Ø Zlepšenie výchovno-vzdelávacích aktivít a voľno-časových možností pre deti

a mládež
Detské ihriská nachádzajúce sa na území mesta nespĺňajú súčasné požiadavky a dopyt,
preto je potrebné existujúce rekonštruovať a vybudovať minimálne 3 nové certifikované (v
centre mesta a na dvoch sídliskách). V meste chýba aj materské centrum pre deti a ženy,
ktoré sú na materskej dovolenke. Ďalej pre deti a mládež je potrebné podporiť
mimoškolské vzdelanie (napr. výučbu cudzích jazykov) a pre ženy na materskej dovolenke
a dospelých zabezpečiť odborné vzdelanie a poradenstvo.
3.5.3 Kľúčové disparity a hlavné smery rozvoja – životné prostredie
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
1. zdrojom znečistenia ovzdušia sú Ø zníženie dopravnej záťaže cez mesto (1)
tranzitná doprava a podnikateľské Ø zlepšenie kvality ovzdušia (1,7)
subjekty v priemyselných parkoch Juh Ø zvýšenie prírodnej hodnoty mesta (5)
a Západ
Ø rozšírenie separovaného zberu odpadov (3, 4,
2. štrkovisko „Vincov les“, rieka Dudváh
7)
a potok Šárd a ich okolie sú znečistené Ø zlepšenie stavu prírodného prostredia na
a nie je možné využívať ich na
území mesta (2, 6, 7, 8)
rekreáciu a na rozvoj vodnej turistiky
Ø zvýšenie
ekologického
povedomia
3. je nízky podiel separovaného zberu
obyvateľov (9)
odpadov
Ø využitie obnoviteľných zdrojov energie (5)
4. ročne sa zvyšujú náklady na zber
odpadov a množstvo komunálneho
odpadu
5. málo prírodných hodnôt na území
mesta
6. stupeň ochrany chránených území je
vysoký
7. je vysoká úroveň antropogénnej záťaže
8. mestská zeleň a verejná zeleň pred
domami a bytmi sú v zlom stave
9. je nízke ekologické povedomie
obyvateľov
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Hlavné faktory rozvoja
Ø Zníženie dopravnej záťaže cez mesto
Mesto Sládkovičovo už niekoľko rokov požaduje vybudovanie cestného obchvatu
do dvoch priemyselných parkov (Juh a Západ). Kroky, potrebné na úrovni mesta, boli
vykonané (spracovaný územný plán mesta, vysporiadané pozemky), ostatné treba
zabezpečiť na úrovni vlády, Slovenskej správy ciest a VÚC Trnava.
Ø Zlepšenie kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia sa výrazne lepší odklonením tranzitnej dopravy a znížením emisií
podnikateľských subjektov, nachádzajúcich sa hlavne v dvoch priemyselných parkoch.
Samotné zníženie emisií môžu dosiahnuť len podnikateľské subjekty. Mesto môže zlepšiť
len komunikáciu a spoluprácu s podnikateľskými subjektami a schváliť potrebné VZN
podľa možností právnej legislatívy.
Ø Zvýšenie prírodnej hodnoty mesta
Súčasnú nízku prírodnú hodnotu mesta je možné zvýšiť rozšírením plôch vetrolamov,
lesných porastov, drevín, verejnej zelene, vodných plôch a zvýšenou starostlivosťou
o verejnú zeleň.
Ø Rozšírenie separovaného zberu odpadov
Pre rozšírenie separovaného zberu odpadov je potrebné vybudovať skládku stavebného
odpadu, rozšíriť a rozvíjať zber súčasných komodít a pravidelne organizovať kampane
a informovať miestnych obyvateľov o možnostiach separácie. Pre ďalšie zníženie
množstva odpadu na území mesta a nákladov na zber je potrebné vybudovať kompostáreň
a dokončiť halu na recykláciu separovaného odpadu.
Ø Zlepšenie stavu prírodného prostredia na území mesta
Na území mesta treba odstrániť a rekultivovať všetky nelegálne skládky odpadov,
dobudovať kanalizáciu, vybudovať novú mestskú ČOV a ČOV v Novom Dvore a znížiť
stupeň ochrany chránených území, aby ich bolo možné využiť na rekreáciu
a organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí. Ďalej je potrebné revitalizovať a znížiť
stupeň znečistenia vodných plôch (štrkovisko „Vincov les“, rieka Dudváh a potok Šárd)
a ich okolia a revitalizovať les „Vincov les“.
Ø Zvýšenie ekologického povedomia obyvateľov
K dosiahnutiu spolupráce miestnych obyvateľov sú potrebné pravidelné verejné
kampane, spolupráca so školami a neziskovými organizáciami, poskytovanie informácií
ohľadom ochrany a aktuálnej legislatívy životného prostredia, realizácia mestského grantu
na úpravu verejných priestranstiev.
Ø Využitie obnoviteľných zdrojov energie
Súčasné verejno-súkromné partnerstvo poskytuje možnosti využívať biologický odpad
v energetike.
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3.5.4 Kľúčové disparity a hlavné smery rozvoja – verejná infraštruktúra
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
1. dopravná infraštruktúra je nedostatočná –
Ø Zvýšenie bezpečnosti premávky v meste
miestne komunikácie potrebujú
- rekonštrukcia miestnych komunikácií,
rekonštrukciu, chýbajú chodníky, cesty,
vybudovanie chodníkov, ciest, cyklotrás,
cyklotrasy, parkoviská, dopravné tabule
parkovísk a retardérov a modernizácia
a retardéry
dopravných tabúľ (1)
2. verejné osvetlenie je nemoderné
Ø Modernizácia verejného osvetlenia (2)
3. je málo bytov, nájomných bytov
Ø Vybudovanie nájomných bytov a nových
a stavebných parciel
bytov (3)
4. verejné budovy sú v zlom stave – dom
Ø Zabezpečenie stavebných pozemkov s
smútku, kultúrne stredisko a mestský úrad
požadovanou technickou infraštruktúrou
5. informovanosť miestneho obyvateľstva
(3)
a návštevníkov mesta je nedostatočná
Ø Rekonštrukcia a modernizácia verejných
6. technický stav väčšiny školských budov
budov - domu smútku, kultúrneho
a zariadení je zlý
strediska, mestského úradu (4)
7. prevádzka materských, základných škôl a
Ø Zlepšenie informovanosti miestneho
školských stravovacích zariadení nie je
obyvateľstva a návštevníkov mesta (5)
optimálna a efektívna
Ø Rekonštrukcia a modernizácia školských
8. súčasný výchovný a vzdelávací proces na
budov a zariadení (6, 7, 9)
materských a základných školách nie je
Ø Zvýšenie úrovne výchovy a vzdelávania
vždy optimálny
(8)
9. chýbajú ubytovacie kapacity, učebne
a pracovné priestory na vysokých školách
a strednej škole
Hlavné faktory rozvoja
Ø Zvýšenie bezpečnosti premávky v meste
V rámci zvýšenia bezpečnosti dopravy v meste sa plánuje generálna rekonštrukcia
miestnych komunikácií v rozsahu cca 36 000 m2, vybudovanie chodníkov pri niektorých
miestnych cestách v rozsahu cca 1 500 m2, ciest v nových IBV a do priemyselných parkov
v rozsahu cca 20 000 m2, cyklotrás (pri hlavnej ulici od železničnej stanice cez stred mesta
až k termálnemu kúpalisku Vincov les a k priemyselnému parku Západ) v rozsahu cca
12 500 m2, parkovísk na frekventovaných úsekoch mesta v rozsahu cca 100 parkovacích
miest a umiestnenie retardérov v nebezpečných častiach ulíc, kde je rýchla premávka.
Ďalej sa plánuje aj modernizácia dopravných tabúľ na celom území mesta.
Ø Modernizácia verejného osvetlenia
Usadenie káblov do zeme, zvýšenie osvetlenia v niektorých častiach mesta a zlepšenie
verejného osvetlenia v okrajových častiach mesta.
Ø Vybudovanie nájomných bytov a nových bytov
Pre zlepšenie podmienok bývania chce mesto vybudovať nájomné byty (1x36 bytových
jednotiek a 4x12 bytových jednotiek). Ďalej zo súkromných zdrojov sa plánujú vybudovať
aj byty do vlastníctva.
Ø Zabezpečenie stavebných pozemkov s požadovanou technickou infraštruktúrou
Pripraví sa pozemok pre individuálnu bytovú výstavbu s požadovanou technickou
infraštruktúrou (komunikácia, vodovod, plyn, elektrina, kanalizácia a telekomunikačná
sieť).
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Ø Rekonštrukcia a modernizácia verejných budov
Kvôli zlepšeniu technického stavu domu smútku je potrebná jeho rekonštrukcia.
Kultúrne stredisko v centre mesta v súčasnosti nespĺňa technické a kultúrno-spoločenské
požiadavky, preto ho chce mesto zrekonštruovať a modernizovať. V stredisku budú
vytvorené miestnosti pre kultúrne skupiny a klubovne pre spoločenské organizácie. Pre
zlepšenie poskytovaných služieb na mestskom úrade sa vybuduje bezbariérový vchod,
skvalitní bod prvého kontaktu a zmodernizujú sa vnútorné vybavenia a technické
zariadenia mestského úradu.
Ø Zlepšenie informovanosti miestneho obyvateľstva a návštevníkov mesta
Pre zlepšenie informovanosti obyvateľov je potrebné rozvíjať súčasné informačné toky
a vybudovať nové informačné technológie. Pre dosiahnutie tohto cieľa mesto v najbližších
rokoch plánuje zrekonštruovať verejný rozhlas, zriadiť káblovú a mestskú televíziu,
pripraviť nové informačné a propagačné materiály o meste, vybudovať nové informačné
tabule, aktualizovať webovú stránku mesta a zlepšiť vysoko rýchlostné Internet pripojenie.
Ø Rekonštrukcia a modernizácia školských budov a zariadení
Pre zlepšenie technického stavu a zvýšenie kvality výučby na Spojenej škole bude
potrebné v najbližšom období zrekonštruovať a modernizovať školskú budovu a telocvičňu
(z fondov EÚ). Ďalej z vlastných, resp. zo súkromných zdrojov bude potrebné
zrekonštruovať základnú školu s VJM na Abrahámskej ulici (umiestniť do spoločnej
budovy základnú a materskú školu) a zvýšiť kvality výučby. Na strednej škole a na
vysokých školách bude potrebné rekonštruovať a modernizovať súčasné budovy
a zariadenia, aby sa zvýšila ubytovacia kapacita, počet učební a pracovných priestorov.
Ø Zvýšenie úrovne výchovy a vzdelávania
Na školských zariadeniach prispôsobiť proces vzdelávania moderným inovačným
trendom a zaviesť alternatívne metódy moderného vzdelávania. Využívať systém
monitorovania a hodnotenia vzdelávacieho a výchovného procesu pre správne určenie
optimálnych foriem a metód v tomto procese. Ďalej pre zvýšenie kvality výučby a výchovy
zabezpečiť požadované technické a vnútorné vybavenie.

3.6 Strategický plán mesta do roku 2016
Strategický plán mesta je vypracovaný na 4 rozvojové oblasti, a to na:
- hospodárstvo a služby,
- spoločenský život: sociálna sféra, kultúra, šport a mládež,
- životné prostredie,
- verejná infraštruktúra.
Pre všetky 4 rozvojové oblasti sú definované rozvojové ciele, priority, opatrenia
a aktivity. Rozvojové opatrenia a aktivity medzi jednotlivými prioritami sú koherentné.
Strategický cieľ mesta:
Zvýšiť kvalitu života obyvateľov mesta Sládkovičovo prostredníctvom zlepšenia stavu
životného prostredia, rozvoja miestneho hospodárstva a zlepšenia podmienok
každodenného života obyvateľov.
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3.6.1 Strategický plán rozvoja miestneho hospodárstva a služieb
Rozvojové ciele, priority, opatrenia a aktivity
Špecifický cieľ 1:
Zabezpečiť optimálne využitie miestnych pracovných príležitostí pre obyvateľov
mesta, podpora podnikateľov a rozvoj cestovného ruchu spoluprácou podnikateľského,
verejného a neziskového sektora.
Priorita 1: Tvorba dynamického miestneho hospodárstva
Opatrenia a aktivity:
Opatrenie 1.1. Podpora zamestnanosti v meste
- Aktivita 1.1.1: Prevádzkovanie internetovej pracovnej databázy
- Aktivita 1.1.2: Zabezpečenie rekvalifikačných kurzov
- Aktivita 1.1.3: Prevádzkovanie sociálneho podniku pre ťažko zamestnávateľných
- Aktivita 1.1.4: Vybudovanie Domu služieb
Opatrenie 1.2. Rozvoj cestovného ruchu
- Aktivita 1.2.1: Modernizácia TK Vincov les
- Aktivita 1.2.2: Vybudovanie rekreačného areálu Vincov les
- Aktivita 1.2.3: Výstavba cyklotrasy Sládkovičovo - Galanta
- Aktivita 1.2.4: Výstavba “Pomvagli”
- Aktivita 1.2.5: Zriadenie mestského múzea priemyselných tradícií
- Aktivita 1.2.6: Vybudovanie rekreačnej časti v Sládkovičovskom parku
- Aktivita 1.2.7: Vybudovanie areálu netradičných športov
- Aktivita 1.2.8: Prevádzka konzultačného strediska “ Podnikám v cestovnom ruchu”
- Aktivita 1.2.9: Informačná podpora rozvoja cestovného ruchu
- Aktivita 1.2.10: Tvorba produktov cestovného ruchu

Harmonogram realizácie rozvojových aktivít
Rozvojové aktivity

Termín realizácie aktivít
2008 2011 2014 2010
2013
2016
Priorita 1: Tvorba dynamického miestneho hospodárstva
Opatrenie 1.1. Podpora zamestnanosti v meste
Aktivita 1.1.1: Prevádzkovanie internetovej pracovnej databázy
Aktivita 1.1.2: Zabezpečenie rekvalifikačných kurzov
Aktivita 1.1.3: Prevádzka soc. podniku pre ťažko
zamestnávateľných
Aktivita 1.1.4: Vybudovanie Domu služieb
Opatrenie 1.2. Rozvoj cestovného ruchu
Aktivita 1.2.1: Modernizácia TK Vincov les
Aktivita 1.2.2: Vybudovanie rekreačného areálu Vincov les
Aktivita 1.2.3: Výstavba cyklotrasy Sládkovičovo - Galanta
Aktivita 1.2.4: Výstavba “Pomvagli”
Aktivita 1.2.5: Zriadenie mestského múzea priemyselných
tradícií
Aktivita
1.2.6:
Vybudovanie
rekreačnej
časti
v
Sládkovičovskom parku
Aktivita 1.2.7: Vybudovanie areálu netradičných športov
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Aktivita 1.2.8: Prevádzka konzultačného strediska “Podnikám
v CR”
Aktivita 1.2.9: Informačná podpora rozvoja cestovného ruchu
Aktivita 1.2.10: Tvorba produktov cestovného ruchu

Hrubý odhad finančných nákladov podľa aktivít
Opatrenie 1.1. Podpora zamestnanosti v meste
- Aktivita 1.1.1. Prevádzkovanie internetovej pracovnej databázy
Vytvorenie 30 tisíc Sk, prevádzka 60 tisíc/rok - mesto
- Aktivita 1.1.2. Zabezpečenie rekvalifikačných kurzov
500 tisíc Sk/rok EÚ fondy
- Aktivita 1.1.3. Prevádzkovanie sociálneho podniku pre ťažko zamestnávateľných
Podpora činnosti 1 000 tisíc Sk/rok – EÚ fondy, mesto 100 tisíc Sk/rok
- Aktivita 1.1.4. Vybudovanie Domu služieb
3. obdobie: 80 000 tisíc Sk - súkromná investícia
Opatrenie 1.2. Rozvoj cestovného ruchu
- Aktivita 1.2.1. Modernizácia TK Vincov les
1., 2. a 3. obdobie: 100 000 tisíc Sk/obdobie – mesto a EÚ fondy
- Aktivita 1.2.2. Vybudovanie rekreačného areálu Vincov les
3. obdobie: 50 000 tisíc Sk - mesto
- Aktivita 1.2.3. Výstavba cyklotrasy Sládkovičovo - Galanta
2. obdobie: príprava projektov 600 tisíc Sk - mesto, 3. obdobie: výstavba 30 000 tisíc Sk EÚ fondy a mesto
- Aktivita 1.2.4. Výstavba “Pomvagli”
1. obdobie: príprava projektov 1 400 tisíc Sk - 400 tisíc Sk mesto na zmenu ÚPN a 1 000
tisíc Sk súkromné zdroje (grantové zdroje), 2. obdobie: výstavba 1.úsek, 3. obdobie:
výstavba 2. úsek - po 30 000 tisíc Sk EÚ fondy a mesto
- Aktivita 1.2.5. Zriadenie mestského múzea priemyselných tradícií
Projekčná príprava a implementácia 1 000 tisíc Sk a zriadenie múzea - 18 000 tisíc Sk - EÚ
fondy a mesto,
- Aktivita 1.2.6 Vybudovanie rekreačnej časti v Sládkovičovskom parku
2. obdobie: 2 000 tisíc Sk / rok - mesto
- Aktivita 1.2.7. Vybudovanie areálu netradičných športov
1. obdobie 50 000 tisíc Sk EU fondy a mesto, 2. obdobie – 50 000 tisíc Sk súkromný
kapitál
- Aktivita 1.2.8. Prevádzka konzultačného strediska “Podnikám v cestovnom
ruchu”
1 000 tisíc Sk/ obdobie: 325 tisíc Sk mesto, 475 tisíc Sk EÚ fondy, 200 tisíc Sk súkromný
kapitál
- Aktivita 1.2.9. Informačná podpora rozvoja cestovného ruchu
1. obdobie: 36 314 tisíc Sk z toho mesto 8 479 tis. Sk, EÚ fondy 27 835 tis. Sk, 2. a 3.
obdobie 3 000 tis. Sk / obdobie - mesto,
- Aktivita 1.2.10. Tvorba produktov cestovného ruchu
2. a 3. obdobie: 300 tisíc Sk/ obdobie - mesto, 300 tisíc Sk/ obdobie - EÚ fondy,
Finančné tabuľky k rozvojovým prioritám, opatreniam a aktivitám sa nachádzajú
v časti „4. Finančný plán strategického plánu“.
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3.6.2 Strategický plán rozvoja spoločenského života (sociálna sféra, kultúra, šport
a mládež)
Rozvojové ciele, priority, opatrenia a aktivity
Špecifický cieľ 2:
Rozvíjať sociálne a zdravotné služby, športové možnosti, zlepšiť kultúrne aktivity,
hodnoty a možnosti pre mládež.
Priorita 2: Rozvoj spoločenského života obyvateľov mesta Sládkovičovo
Opatrenia a aktivity:
Opatrenie 2.1: Rozvoj sociálnych a zdravotných služieb
· Podopatrenie: Rozšírenie existujúcich sociálnych služieb
- Aktivita 2.1.1: Vybudovať domov dôchodcov a sociálnych služieb
- Aktivita 2.1.2: Rozvíjať opatrovateľskú službu
- Aktivita 2.1.3: Zabezpečiť odborné vzdelanie sociálne slabších obyvateľov
- Aktivita 2.1.4: Zriadiť krízové centrum pre bezdomovcov
- Aktivita 2.1.5: Podporiť klub dôchodcov
- Aktivita 2.1.6: Rozšíriť pomoc ľuďom v sociálnej núdzi a zdravotne
postihnutým
- Aktivita 2.1.7: Zlepšiť informovanosť, prevenciu a osvetu miestnych
obyvateľov
· Podopatrenie: Riešenie bývania ľudí v zlej sociálnej situácií
- Aktivita 2.1.8: Rekonštruovať nájomné byty pre sociálne slabších obyvateľov
- Aktivita 2.1.9: Vybudovať sociálne byty
· Podopatrenie: Rozvoj zdravotných služieb
- Aktivita 2.1.10: Zlepšiť vybavenosť Mestskej polikliniky
Opatrenie 2.2: Zlepšenie kultúrnych aktivít a hodnôt mesta
- Aktivita 2.2.1: Rekonštruovať pamätihodnosti na území mesta
- Aktivita 2.2.2: Skvalitniť propagáciu kultúrnych aktivít
- Aktivita 2.2.3: Podporovať kultúrne a spoločenské aktivity a organizácie
- Aktivita 2.2.4: Digitalizovať mestskú knižnicu a doplniť jej knižný fond
Opatrenie 2.3: Rozvoj športových možností
- Aktivita 2.3.1: Rekonštruovať a vybudovať športové ihriská a zariadenia
- Aktivita 2.3.2: Vybudovať športovú halu
- Aktivita 2.3.3: Realizovať malý grantový systém na podporu športových
organizácií a aktivít
Opatrenie 2.4: Zlepšenie možností pre rodiny
- Aktivita 2.4.1: Vybudovať a rekonštruovať detské ihriská
- Aktivita 2.4.2: Zriadiť materské centrum
- Aktivita 2.4.3: Podporiť mimoškolské vzdelanie detí a mládeže
- Aktivita 2.4.4: Zabezpečiť odborné vzdelanie žien na materskej dovolenke
a dospelých
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Harmonogram realizácie rozvojových aktivít
Rozvojové aktivity

Termín realizácie aktivít
2008 2011 2014 2010
2013
2016
Priorita 2: Rozvoj spoločenského života obyvateľov mesta Sládkovičovo
Opatrenie 2.1: Rozvoj sociálnych a zdravotných služieb
Podopatrenie: Rozšírenie existujúcich sociálnych služieb
Aktivita 2.1.1: Vybudovať domov dôchodcov a sociálnych
služieb
Aktivita 2.1.2: Rozvíjať opatrovateľskú službu
Aktivita 2.1.3: Zabezpečiť odborné vzdelanie sociálne
slabších obyvateľov
Aktivita 2.1.4: Zriadiť krízové centrum pre bezdomovcov
Aktivita 2.1.5: Podporiť klub dôchodcov
Aktivita 2.1.6: Rozšíriť pomoc ľuďom v sociálnej núdzi a
zdravotne postihnutým
Aktivita 2.1.7: Zlepšiť informovanosť, prevenciu a osvetu
miestnych obyvateľov
Podopatrenie: Riešenie bývania ľudí v zlej sociálnej situácií
Aktivita 2.1.8: Rekonštruovať nájomné byty pre sociálne
slabších obyvateľov
Aktivita 2.1.9: Vybudovať sociálne byty
Podopatrenie: Rozvoj zdravotných služieb
Aktivita 2.1.10: Zlepšiť vybavenosť Mestskej polikliniky
Opatrenie 2.2: Zlepšenie kultúrnych aktivít a hodnôt mesta
Aktivita 2.2.1: Rekonštruovať pamätihodnosti na území
mesta
Aktivita 2.2.2: Skvalitniť propagáciu kultúrnych aktivít
Aktivita 2.2.3: Podporovať kultúrne a spoločenské aktivity
a organizácie
Aktivita 2.2.4: Digitalizovať mestskú knižnicu a doplniť
jej knižný fond
Opatrenie 2.3: Rozvoj športových možností
Aktivita 2.3.1: Rekonštruovať a vybudovať športové
ihriská a zariadenia
Aktivita 2.3.2: Vybudovať športovú halu
Aktivita 2.3.3: Realizovať malý grantový systém na
podporu športových organizácií a aktivít
Opatrenie 2.4: Zlepšenie možností pre rodiny
Aktivita 2.4.1: Vybudovať a rekonštruovať detské ihriská
Aktivita 2.4.2: Zriadiť materské centrum
Aktivita 2.4.3: Podporiť mimoškolské vzdelanie detí a
mládeže
Aktivita 2.4.4: Zabezpečiť odborné vzdelanie žien na
materskej dovolenke a dospelých

Hrubý odhad finančných nákladov podľa aktivít
Opatrenie 2.1: Rozvoj sociálnych a zdravotných služieb
- Aktivita 2.1.1: Vybudovať domov dôchodcov a sociálnych služieb (39 000 tis. Sk mesto 5%, EÚ 95%)
- Aktivita 2.1.2: Rozvíjať opatrovateľskú službu (200 tis. Sk/rok – mesto)
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Aktivita 2.1.3: Zabezpečiť odborné vzdelanie sociálne slabších obyvateľov (1 000 tis.
Sk/etapa - mesto 5%, EÚ 95%)
Aktivita 2.1.4: Zriadiť krízové centrum pre bezdomovcov (10 000 tis. Sk - mesto
5%, EÚ 95%)
Aktivita 2.1.5: Podporiť klub dôchodcov (100 tis. Sk / rok – mesto)
Aktivita 2.1.6: Rozšíriť pomoc ľuďom v sociálnej núdzi a zdravotne postihnutým
(250 tis. Sk / rok – mesto)
Aktivita 2.1.7: Zlepšiť informovanosť, prevenciu a osvetu miestnych obyvateľov
(1 500 tis. Sk / etapa - mesto 20%, VÚC 5%, EÚ 75%)
Aktivita 2.1.8: Rekonštruovať nájomné byty pre sociálne slabších obyvateľov
(30 000 tis. Sk / etapa - 75% štátna dotácia, 25% mesto)
Aktivita 2.1.9: Vybudovať sociálne byty (30 000 tis. Sk / etapa - 75% štátna
dotácia, 25% mesto)
Aktivita 2.1.10: Zlepšiť vybavenosť Mestskej polikliniky (1 000 tis. Sk / rok –
mesto 50%, súkromné zdroje 25%, štátna dotácia 20%, VÚC Trnava 5%)

Opatrenie 2.2: Zlepšenie kultúrnych aktivít a hodnôt mesta
- Aktivita 2.2.1: Rekonštruovať pamätihodnosti na území mesta (200 tis. Sk / etapa –
mesto 50%, dotácia MK SR 50%)
- Aktivita 2.2.2: Skvalitniť propagáciu kultúrnych aktivít (50 tis. Sk / rok – mesto)
- Aktivita 2.2.3: Podporovať kultúrne a spoločenské aktivity a organizácie (450 tis. Sk
/ rok – z toho: 430 tis. Sk mesto, 20 tis. Sk VÚC)
- Aktivita 2.2.4: Digitalizovať mestskú knižnicu a doplniť jej knižný fond (1. etapa:
800 tis. Sk – mesto 50%, dotácie 25%, súkromné zdroje 25% - nadácie
a podnikateľské subjekty, 2. a 3. etapa: 300 tis. Sk – mesto)
Opatrenie 2.3: Rozvoj športových možností
- Aktivita 2.3.1: Rekonštruovať a vybudovať športové ihriská a zariadenia (4 000 tis.
Sk / etapa – mesto 90%, súkromné zdroje a VÚC – 10%)
- Aktivita 2.3.2: Vybudovať športovú halu (1. etapa: 1 000 tis. Sk – mesto, 2. etapa:
80 000 tis. Sk – mesto, 3. etapa: 20 000 tis. Sk – mesto)
- Aktivita 2.3.3: Realizovať malý grantový systém na podporu športových organizácií
a aktivít (100 tis. Sk / rok – mesto)
Opatrenie 2.4: Zlepšenie možností pre rodiny
- Aktivita 2.4.1: Vybudovať a rekonštruovať detské ihriská (900 tis. Sk / etapa –
mesto 80%, súkromné zdroje 20%)
- Aktivita 2.4.2: Zriadiť materské centrum (5 000 tis. Sk - mesto 5%, EÚ 95%)
- Aktivita 2.4.3: Podporiť mimoškolské vzdelanie detí a mládeže (50 tis. Sk / rok –
mesto)
- Aktivita 2.4.4: Zabezpečiť odborné vzdelanie žien na materskej dovolenke
a dospelých (1 000 tis. Sk - mesto 5%, EÚ 95%)
Finančné tabuľky k rozvojovým prioritám, opatreniam a aktivitám sa nachádzajú
v časti „4. Finančný plán strategického plánu“.
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3.6.3 Strategický plán zlepšenia stavu životného prostredia
Rozvojové ciele, priority, opatrenia a aktivity
Špecifický cieľ 3:
Zvýšiť prírodnú hodnotu územia mesta, riešiť odpadové hospodárstvo, znížiť
antropogénnu záťaž a využiť obnoviteľné zdroje energie.
Priorita 3: Zlepšenie stavu životného prostredia
Opatrenia a aktivity:
Opatrenie 3.1: Zvýšenie prírodnej hodnoty mesta
· Podopatrenie: Zvýšenie prírodnej hodnoty extravilánu mesta
- Aktivita 3.1.1: Vypracovať plány na udržiavanie a rozšírenie vodných
a lesných plôch
- Aktivita 3.1.2: Rozšíriť plochy vetrolamov, remízok a lesných porastov
- Aktivita 3.1.3: Rozšíriť vodné plochy
- Aktivita 3.1.4: Revitalizovať Vincov les
- Aktivita 3.1.5: Revitalizovať chránené územie „Sládkovičovská duna“
· Podopatrenie: Zvýšenie prírodnej hodnoty intravilánu mesta
- Aktivita 3.1.6: Vypracovať plány na rozšírenie verejnej zelene a parkov
- Aktivita 3.1.7: Rozšíriť plochu verejných priestranstiev, parkov a lesoparkov
- Aktivita 3.1.8: Revitalizovať mestský park, verejnú zeleň a verejné
priestranstvá
- Aktivita 3.1.9: Realizovať malý grantový systém pre obyvateľov mesta na
skrášlenie verejných priestranstiev pred bytmi a domami
- Aktivita 3.1.10: Znížiť stupeň ochrany chráneného mestského parku
- Aktivita 3.1.11: Realizovať osvetovú kampaň na ochranu životného prostredia
Opatrenie 3.2: Riešenie problémov odpadového hospodárstva
- Aktivita 3.2.1: Vybudovať skládku stavebného odpadu
- Aktivita 3.2.2: Vybudovať kompostáreň
- Aktivita 3.2.3: Zabezpečiť recykláciu separovaného odpadu
- Aktivita 3.2.4: Zefektívniť a rozvíjať zber separovaného a biologického odpadu
- Aktivita 3.2.5: Rekultivovať čierne skládky odpadov
- Aktivita 3.2.6: Využiť biologický odpad na energetické účely
Opatrenie 3.3: Zníženie vplyvov ľudskej činnosti
· Podopatrenie: Zníženie emisií
- Aktivita 3.3.1: Napomáhať realizácii cestného obchvatu
- Aktivita 3.3.2: Zefektívniť spoluprácu s miestnymi podnikateľskými subjektami
pri vypúšťaní emisií
· Podopatrenie: Ochrana miestnych vodných zdrojov
- Aktivita 3.3.3: Dobudovať kanalizáciu mesta
- Aktivita 3.3.4: Vybudovať novú čistiareň odpadových vôd
- Aktivita 3.3.5: Vybudovať čistiareň odpadových vôd v Novom Dvore
- Aktivita 3.3.6: Revitalizovať vodné plochy a ich okolie na území mesta
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Harmonogram realizácie rozvojových aktivít
Rozvojové aktivity

Termín realizácie aktivít

2008 2011 2010
2013
Priorita 3: Zlepšenie stavu životného prostredia
Opatrenie 3.1: Zvýšenie prírodnej hodnoty mesta
Podopatrenie: Zvýšenie prírodnej hodnoty extravilánu mesta
Aktivita 3.1.1: Vypracovať plány na udržiavanie a rozšírenie
vodných a lesných plôch
Aktivita 3.1.2: Rozšíriť plochy vetrolamov, remízok a lesných
porastov
Aktivita 3.1.3: Rozšíriť vodné plochy
Aktivita 3.1.4: Revitalizovať Vincov les
Aktivita
3.1.5:
Revitalizovať
chránené
územie
„Sládkovičovská duna“
Podopatrenie: Zvýšenie prírodnej hodnoty intravilánu mesta
Aktivita 3.1.6: Vypracovať plány na rozšírenie verejnej zelene
a parkov
Aktivita 3.1.7: Rozšíriť plochu verejných priestranstiev,
parkov a lesoparkov
Aktivita 3.1.8: Revitalizovať mestský park, verejnú zeleň
a verejné priestranstvá
Aktivita 3.1.9: Realizovať malý grantový systém pre
obyvateľov mesta na skrášlenie verejných priestranstiev pred
bytmi a domami
Aktivita 3.1.10: Znížiť stupeň ochrany chráneného mestského
parku
Aktivita 3.1.11: Realizovať osvetovú kampaň na ochranu
životného prostredia
Opatrenie 3.2: Riešenie problémov odpadového hospodárstva
Aktivita 3.2.1: Vybudovať skládku stavebného odpadu
Aktivita 3.2.2: Vybudovať kompostáreň
Aktivita 3.2.3: Zabezpečiť recykláciu separovaného odpadu
Aktivita 3.2.4: Zefektívniť a rozvíjať zber separovaného
a biologického odpadu
Aktivita 3.2.5: Rekultivovať čierne skládky odpadov
Aktivita 3.2.6: Využiť biologický odpad na energetické účely
Opatrenie 3.3: Zníženie vplyvov ľudskej činnosti
Podopatrenie: Zníženie emisií
Aktivita 3.3.1: Napomáhať realizácií cestného obchvatu
Aktivita
3.3.2:
Zefektívniť
spoluprácu
miestnymi
podnikateľskými subjektami pri vypúšťaní emisií
Podopatrenie: Ochrana miestnych vodných zdrojov
Aktivita 3.3.3: Dobudovať kanalizáciu mesta
Aktivita 3.3.4: Vybudovať novú čistiareň odpadových vôd
Aktivita 3.3.5: Vybudovať čistiareň odpadových vôd v Novom
Dvore
Aktivita 3.3.6: Revitalizovať vodné plochy a ich okolia na
území mesta

2014 2016
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Hrubý odhad finančných nákladov podľa aktivít
Opatrenie 3.1: Zvýšenie prírodnej hodnoty mesta
· Podopatrenie: Zvýšenie prírodnej hodnoty extravilánu mesta
- Aktivita 3.1.1: Vypracovať plány na udržiavanie a rozšírenie vodných a lesných
plôch (300 tis. Sk / obdobie - mesto)
- Aktivita 3.1.2: Rozšíriť plochy vetrolamov, remízok a lesných porastov (900
tis. Sk / obdobie – mesto a súkromné zdroje 50-50%)
- Aktivita 3.1.3: Rozšíriť vodné plochy (5 000 tis. Sk – mesto)
- Aktivita 3.1.4: Revitalizovať Vincov les (1000 tis. Sk – súkromné zdroje)
- Aktivita 3.1.5: Revitalizovať chránené územie „Sládkovičovská duna“ (500 tis.
Sk – mesto 5% a EÚ 95%)
· Podopatrenie: Zvýšenie prírodnej hodnoty intravilánu mesta
- Aktivita 3.1.6: Vypracovať plány na rozšírenie verejnej zelene a parkov (300
tis. Sk / obdobie - mesto)
- Aktivita 3.1.7: Rozšíriť plochu verejných priestranstiev, parkov a lesoparkov
(9000 tis. Sk/ obdobie – mesto 5%, EÚ – 95%)
- Aktivita 3.1.8: Revitalizovať mestský park, verejnú zeleň a verejné
priestranstvá (1000 tis. Sk / rok – mesto - náklady na bežné ošetrenie - a 6000
tis. Sk / 1. obdobie, 3000 tis. Sk / 2. a 3. obdobie – mesto 5% a EÚ 95%)
- Aktivita 3.1.9: Realizovať malý grantový systém pre obyvateľov mesta na
skrášlenie verejných priestranstiev pred bytmi a domami (50 tis. Sk / rok –
mesto)
- Aktivita 3.1.10: Znížiť stupeň ochrany chráneného mestského parku (0 Sk
súčasť bežnej agendy MÚ)
- Aktivita 3.1.11: Realizovať osvetovú kampaň na ochranu životného prostredia
(100 tis. Sk / rok – mesto)
Opatrenie 3.2: Riešenie problémov odpadového hospodárstva
- Aktivita 3.2.1: Vybudovať skládku stavebného odpadu (10 000 tis. Sk – mesto
5% a 95% EÚ)
- Aktivita 3.2.2: Vybudovať kompostáreň (5 000 tis. Sk - mesto 5% a 95% EÚ)
- Aktivita 3.2.3: Zabezpečiť recykláciu separovaného odpadu (25 000 tis. Sk mesto 5% a 95% EÚ)
- Aktivita 3.2.4: Zefektívniť a rozvíjať zber separovaného a biologického odpadu
(50 tis. Sk / rok – mesto)
- Aktivita 3.2.5: Rekultivovať čierne skládky odpadov (2000 tis. Sk / obdobie mesto 5% a 95% EÚ)
- Aktivita 3.2.6: Využiť biologický odpad na energetické účely (100 000 tis. Sk –
súkromné zdroje Mraziarne a.s. 50% a EÚ 50%)
Opatrenie 3.3: Zníženie vplyvov ľudskej činnosti
· Podopatrenie: Zníženie emisií
- Aktivita 3.3.1: Napomáhať realizácii cestného obchvatu (0 Sk súčasť bežnej
agendy MÚ)
- Aktivita 3.3.2: Zefektívniť spoluprácu s miestnymi podnikateľskými subjektami
pri vypúšťaní emisií (20 tis. Sk / rok - mesto)
· Podopatrenie: Ochrana miestnych vodných zdrojov
- Aktivita 3.3.3: Dobudovať kanalizáciu mesta (140 000 tis. Sk – súkromné
zdroje ZVS 5% a 95% EÚ)
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Aktivita 3.3.4: Vybudovať novú čistiareň odpadových vôd (50 000 tis. Sk –
súkromné zdroje ZVS 5% a 95% EÚ)
Aktivita 3.3.5: Vybudovať čistiareň odpadových vôd v Novom Dvore (3 900
tis. Sk - mesto 5% a 95% EÚ)
Aktivita 3.3.6: Revitalizovať vodné plochy a ich okolia na území mesta (1 000
tis. Sk / obdobie – súkromné zdroje)

Finančné tabuľky k rozvojovým prioritám, opatreniam a aktivitám sa nachádzajú
v časti „4. Finančný plán strategického plánu“.
3.6.4 Strategický plán rozvoja verejnej infraštruktúry
Rozvojové ciele, priority, opatrenia a aktivity
Špecifický cieľ 4:
Rozvíjať technickú infraštruktúru a verejné služby, zlepšiť podmienky bývania
a zabezpečiť kvalitné školské vzdelanie.
Priorita 4: Rozvoj verejnej infraštruktúry, verejných služieb a školského vzdelania
Opatrenia a aktivity:
Opatrenie 4.1: Rozvoj miestnej technickej infraštruktúry
- Aktivita 4.1.1: Rekonštruovať miestne komunikácie
- Aktivita 4.1.2: Vybudovať chodníky a cesty
- Aktivita 4.1.3: Vybudovať cyklotrasy
- Aktivita 4.1.4: Vybudovať parkoviská
- Aktivita 4.1.5: Zvýšiť bezpečnosť premávky v meste
- Aktivita 4.1.6: Modernizovať verejné osvetlenie
Opatrenie 4.2: Zlepšenie podmienky bývania
- Aktivita 4.2.1: Vybudovať nájomné byty
- Aktivita 4.2.2: Zabezpečiť technické vybavenie nájomných bytov
- Aktivita 4.2.3: Zabezpečiť stavebné pozemky
- Aktivita 4.2.4: Vybudovať nové byty
Opatrenie 4.3: Rozvoj verejných služieb
· Podopatrenie: Rekonštrukcia a modernizácia verejných budov
- Aktivita 4.3.1: Rekonštruovať dom smútku
- Aktivita 4.3.2: Rozšíriť areál cintorína
- Aktivita 4.3.3: Rekonštruovať a modernizovať budovu mestského úradu
- Aktivita 4.3.4: Rekonštruovať a modernizovať budovu MsKS Sládkovičovo
· Podopatrenie: Zlepšenie informovanosti miestneho obyvateľstva
- Aktivita 4.3.5: Pravidelne aktualizovať webovú stránku mesta
- Aktivita 4.3.6: Pripraviť informačné a propagačné materiály o meste
- Aktivita 4.3.7: Vyhotoviť informačné a propagačné tabule
- Aktivita 4.3.8: Zriadiť káblovú a mestskú televíziu
- Aktivita 4.3.9: Zabezpečiť kvalitnejšie vysoko rýchlostné Internet pripojenie
- Aktivita 4.3.10: Rekonštruovať verejný rozhlas
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Opatrenie 4.4: Zabezpečenie kvalitného školského vzdelania
· Podopatrenie: Rozvoj školskej infraštruktúry
- Aktivita 4.4.1: Rekonštruovať a modernizovať školské budovy a areály
- Aktivita 4.4.2: Vytvoriť ubytovacie kapacity pre školské zariadenia
· Podopatrenie: Zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacích aktivít
- Aktivita 4.4.3: Zaviesť alternatívne metódy moderného vzdelávania
- Aktivita 4.4.4: Zaviesť efektívne moderné trendy výchovy
- Aktivita 4.4.5: Zlepšiť technické a vnútorné vybavenie školských zariadení

Harmonogram realizácie rozvojových aktivít
Rozvojové aktivity

Termín realizácie aktivít
2008 2011 2014 2010
2013
2016
Priorita 4: Rozvoj verejnej infraštruktúry, verejných služieb a školského vzdelania
Opatrenie 4.1: Rozvoj miestnej technickej infraštruktúry
Aktivita 4.1.1: Rekonštruovať miestne komunikácie
Aktivita 4.1.2: Vybudovať chodníky a cesty
Aktivita 4.1.3: Vybudovať cyklotrasy
Aktivita 4.1.4: Vybudovať parkoviská
Aktivita 4.1.5: Zvýšiť bezpečnosť premávky v meste
Aktivita 4.1.6: Modernizovať verejné osvetlenie
Opatrenie 4.2: Zlepšenie podmienky bývania
Aktivita 4.2.1: Vybudovať nájomné byty
Aktivita 4.2.2: Zabezpečiť technické vybavenie pre nájomné
byty
Aktivita 4.2.3: Zabezpečiť stavebné pozemky
Aktivita 4.2.4: Vybudovať nové byty
Opatrenie 4.3: Rozvoj verejných služieb
Podopatrenie: Rekonštrukcia a modernizácia verejných budov
Aktivita 4.3.1: Rekonštruovať dom smútku
Aktivita 4.3.2: Rozšíriť areál cintorína
Aktivita 4.3.3: Rekonštruovať a modernizovať budovu
mestského úradu
Aktivita 4.3.4: Rekonštruovať a modernizovať budovu MsKS
Sládkovičovo
Podopatrenie: Zlepšenie informovanosti miestneho obyvateľstva
Aktivita 4.3.5: Pravidelne aktualizovať webovú stránku mesta
Aktivita 4.3.6: Pripraviť informačné a propagačné materiály o
meste
Aktivita 4.3.7: Vyhotoviť informačné a propagačné tabule
Aktivita 4.3.8: Zriadiť káblovú a mestskú televíziu
Aktivita 4.3.9: Zabezpečiť kvalitnejšie vysoko rýchlostné
Internet pripojenie
Aktivita 4.3.10: Rekonštruovať verejný rozhlas
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Opatrenie 4.4: Zabezpečenie kvalitného školského vzdelania
Podopatrenie: Rozvoj školskej infraštruktúry
Aktivita 4.4.1: Rekonštruovať a modernizovať školské
budovy a areály
Aktivita 4.4.2: Vytvoriť ubytovacie kapacity pre školské
zariadenia
Podopatrenie: Zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacích aktivít
Aktivita 4.4.3: Zaviesť alternatívne metódy moderného
vzdelávania
Aktivita 4.4.4: Zaviesť efektívne moderné trendy výchovy
Aktivita 4.4.5: Zlepšiť technické a vnútorné vybavenie
školských zariadení

Hrubý odhad finančných nákladov podľa aktivít
Opatrenie 4.1: Rozvoj miestnej technickej infraštruktúry
- Aktivita 4.1.1: Rekonštruovať miestne komunikácie (1.etapa: úsek železničná
stanica – kaštieľ 7 500 tis. Sk – mesto 5%, EÚ 95%, 2. a 3.etapa: 5 000 tis.
Sk/etapa – mesto 5%, EÚ 95%)
- Aktivita 4.1.2: Vybudovať chodníky a cesty (1.etapa: Prístupová komunikácia
pre Priemyselný park Juh 100 000 tis. Sk – mesto 5%, EÚ 95%, Vybudovanie
chodníkov pri železničnej stanici a na niektorých častiach Fučíkovej ulice
2 000 tis. Sk - – mesto 5%, EÚ 95%, 2.etapa: Vybudovanie chodníkov pri
niektorých miestnych komunikáciách 10 000 tis. Sk - mesto 5%, EÚ 95%)
- Aktivita 4.1.3: Vybudovať cyklotrasy (1.etapa: úsek železničná stanica – stred
mesta 10 000 tis. Sk - mesto 5%, EÚ 95%, 2.etapa: úsek stred mesta – TK
Vincov les 10 000 tis. Sk - mesto 5%, EÚ 95%, 3.etapa: železničná stanica –
priemyselný park Západ 5 000 tis. Sk - mesto 5%, EÚ 95%)
- Aktivita 4.1.4: Vybudovať parkoviská (1.etapa: 1 500 tis. Sk – mesto 5%, EÚ
95%, 2.etapa: 1 500 tis. Sk - súkromné zdroje)
- Aktivita 4.1.5: Zvýšiť bezpečnosť premávky v meste (dopravné tabule cca 50 ks x
3 tis. Sk/kus, retardéry cca 10 ks x 30 tis. Sk/kus = 450 tis. Sk – mesto)
- Aktivita 4.1.6: Modernizovať verejné osvetlenie (10 000 tis. Sk - mesto 5%, EÚ
95%)
Opatrenie 4.2: Zlepšenie podmienky bývania
- Aktivita 4.2.1: Vybudovať nájomné byty (1.etapa: 1x36 bytových jednotiek
54 000 tis. Sk – 25% štátna dotácia, 75% úver mesta, 2.etapa: 4x12 bytových
jednotiek 72 000 tis. Sk – 25% štátna dotácia, 75% úver mesta)
- Aktivita 4.2.2: Zabezpečiť technické vybavenie nájomných bytpv (1.etapa: pre
1x36 bytových jednotiek 7 200 tis. Sk – mesto, 2.etapa: pre 4x12 bytových
jednotiek 9 600 tis. Sk – mesto)
- Aktivita 4.2.3: Zabezpečiť stavebné pozemky (vysporiadanie pozemkov 1 000 tis.
Sk/etapa, zabezpečenie stavebnej projektovej dokumentácie 500 tis. Sk/etapa,
vybudovanie technickej infraštruktúry 10 000 tis. Sk/etapa – mesto a dotácia),
- Aktivita 4.2.4: Vybudovať nové byty (vybudovanie súkromných bytov 72 000
tis. Sk/etapa – súkromné zdroje)
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Opatrenie 4.3: Rozvoj verejných služieb
· Podopatrenie: Rekonštrukcia a modernizácia verejných budov
- Aktivita 4.3.1: Rekonštruovať dom smútku (1 000 tis. Sk – mesto)
- Aktivita 4.3.2: Rozšíriť areál cintorína (2 000 tis. Sk – mesto)
- Aktivita 4.3.3: Rekonštruovať a modernizovať budovu mestského úradu (9 000 tis.
Sk – 8 500 tis. Sk mesto a 500 tis. Sk štátna dotácia)
- Aktivita 4.3.4: Rekonštruovať a modernizovať budovu MsKS Sládkovičovo
(30 700 tis. Sk – mesto 5%, EÚ 95%)
· Podopatrenie: Zlepšenie informovanosti miestneho obyvateľstva
- Aktivita 4.3.5: Pravidelne aktualizovať webovú stránku mesta (40 tis. Sk/rok –
mesto)
- Aktivita 4.3.6: Pripraviť informačné a propagačné materiály o meste (príprava
ročne min. jedného propagačného materiálu o meste 100 tis. Sk/rok – mesto,
vydanie informačného spravodajca „Život v Sládkovičove“ každý druhý
mesiac 240 tis. Sk/rok – mesto 90%, súkromné zdroje 10%)
- Aktivita 4.3.7: Vyhotoviť informačné a propagačné tabule (príprava ročne min.
štyroch informačných a propagačných tabúľ 80 tis. Sk / rok – mesto)
- Aktivita 4.3.8: Zriadiť káblovú a mestskú televíziu (40 000 tis. Sk - mesto 5%, EÚ
95%)
- Aktivita 4.3.9: Zabezpečiť kvalitnejšie vysoko rýchlostné Internet pripojenie (0 Sk
súčasť bežnej agendy MÚ)
- Aktivita 4.3.10: Rekonštruovať verejný rozhlas (3 000 tis. Sk - mesto 5%, EÚ
95%)
Opatrenie 4.4: Zabezpečenie kvalitného školského vzdelania
· Podopatrenie: Rozvoj školskej infraštruktúry
- Aktivita 4.4.1: Rekonštruovať a modernizovať školské budovy a areály (1.etapa:
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Spojenej školy 16 500 Sk - mesto 5%,
EÚ 95%, Rekonštrukcia telocvične na Spojenej škole 4 800 Sk - mesto 5%, EÚ
95%, Rekonštrukcia športového ihriska na Spojenej škole 1 000 tis. Sk –
mesto, 2.etapa: Rekonštrukcia a modernizácia základnej a materskej školy
s VJM na Abrahámskej ulici – 20 000 tis. Sk - mesto 5%, EÚ 95%)
- Aktivita 4.4.2: Vytvoriť ubytovacie kapacity pre školské zariadenia (Vytvoriť
ubytovacie kapacity v podkroví strednej odbornej školy 1 500 tis. Sk –
súkromné zdroje)
· Podopatrenie: Zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacích aktivít
- Aktivita 4.4.3: Zaviesť alternatívne metódy moderného vzdelávania (1 400 tis. Sk /
etapa - mesto 5%, EÚ 95%)
- Aktivita 4.4.4: Zaviesť efektívne moderné trendy výchovy (300 tis. Sk – mesto)
- Aktivita 4.4.5: Zlepšiť technické a vnútorné vybavenie školských zariadení (1 000
tis. Sk/rok – mesto)
Finančné tabuľky k rozvojovým prioritám, opatreniam a aktivitám sa nachádzajú
v časti „4. Finančný plán strategického plánu“.
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3.7 Akčný plán na roky 2008-2010
Akčné plány sú zostavené na 4 rozvojové oblasti (hospodárstvo a služby, spoločenský
život: sociálna sféra, kultúra, šport a mládež, životné prostredie a verejná infraštruktúra)
zohľadnením možností „Národného strategického referenčného rámca 2007-2013“.
3.7.1 Akčný plán na roky 2008-2010 – hospodárstvo a služby
Projekty
Projekt HOSP 1
Názov: Zriadenie a prevádzkovanie internetovej pracovnej databázy
Cieľ: zabezpečiť pohotové informovanie občanov mesta o pracovnej ponuke
Garant:
INOVATECH
Spolupráca:
Mestký úrad, miestne firmy
Náklady
210 000 Sk
celkom
Náklady mesta: 210 000 Sk
Ostatné zdroje:
Aktivity
Aktivita 1: Vytvorenie softvéru na Internete
projektu:
Aktivita 2: Kampaň v miestnych firmách
Aktivita 3: Prevádzkovanie databázy
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet Cena
1
Internetová databáza
1
30 000 Sk
2
Spolupracujúce firmy a podnikatelia
30
10000 Sk
3
Pracovné ponuky ročne
100
5000/mesiac
Termín:
Aktivita 1
03. 2008
Aktivita 2
03. 2008
Aktivita 3
12. 2010
Dotknuté úlohy Aktivita 1.1.1. Prevádzkovanie internetovej pracovnej databázy
strat. plánu

Projekt HOSP 2
Názov: Kurzy pre malých podnikateľov
Cieľ: Ročne 1 kurz na základe miestnych potrieb
Podpora rozšírenia ubytovacej kapacity pre návštevníkov TK
Garant:
INOVATECH
Spolupráca:
Mestský úrad
Náklady
1 500 000 Sk
celkom
Náklady mesta: 0 Sk
Ostatné zdroje: EÚ fondy
Aktivity
Aktivita 1: Kurz pre poskytovateľov ubytovania na súkromí v roku 2008
projektu:
Aktivita 2: Na základe miestnych potrieb v roku 2009
Aktivita 3: Na základe miestnych potrieb v roku 2010
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena
1
Počet absolventov
25
500 000 Sk
2
Počet absolventov
25
500 000 Sk
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3
Počet absolventov
25
500 000 Sk
Termín:
Aktivita 1
12. 2008
Aktivita 2
12. 2009
Aktivita 3
12. 2010
Dotknuté úlohy
Aktivita 1.1.2. Zabezpečenie rekvalifikačných kurzov
strat. plánu

Projekt HOSP 3
Názov: Založenie a prevádzkovanie sociálneho podniku pre ťažko zamestnávateľných
Cieľ: Vytvorenie organizácie, s cieľom zabezpečovať prácu pre občanov bez
pracovných návykov a v ťažkej sociálnej situácii.
Garant:
INOVATECH
Spolupráca:
Mestský úrad, Úrad práce, vysoká škola
Náklady
3 300 000 Sk
celkom
Náklady mesta: 300 000 Sk
Ostatné zdroje: EÚ fondy
Aktivity
Aktivita 1: Prieskum možností v miestnych firmách
projektu:
Aktivita 2: Založenie podniku
Aktivita 3: Kurzy na získavanie vzdelania a prac. návykov
Aktivita 4: Sprostredkovanie pracovníkov firmy do podnikov
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena
1
Spolupracujúce podniky
10
30 000 Sk
2
Sociálny podnik
1
30 000 Sk
3
Počet absolventov
40/rok 3 000 000 Sk
4
Počet pracovníkov
40/rok 240 000 Sk
Termín:
Aktivita 1
06. 2008
Aktivita 2
09. 2008
Aktivita 3
12. 2010
Aktivita 4
12. 2010
Dotknuté úlohy
Aktivita 1.1.3. Prevádzkovanie sociálneho podniku pre ťažko
strat. plánu
zamestnávateľných

Projekt HOSP 4
Názov: Príprava výstavby „POMVAGLI“
Cieľ: pripraviť výstavbu úzkokoľajnicovej železnice
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Občianske združenie POMVAGLI
Náklady
1 400 000 Sk
celkom
Náklady mesta: 400 000 Sk
Ostatné zdroje: 1 000 000 Sk – grantové zdroje, sponzori
Aktivity
Aktivita 1: Štúdia uskutočniteľnosti
projektu:
Aktivita 2: Zmena ÚPN mesta
Aktivita 3. Projekčná príprava
Výstupy a podr.
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rozpočet

Akt. Výstup
1
Štúdia
2
Doplnok k ÚPN
3
Územné rozhodnutie
Termín:
Aktivita 1
12. 2008
Aktivita 2
06. 2010
Aktivita 3
12. 2010
Dotknuté úlohy Aktivita 1.2.4. Výstavba “Pomvagli”
strat. plánu

Počet
1
1
1

Cena
300 000 Sk
400 000 Sk
700 000 Sk

Projekt HOSP 5
Názov: Zriadenie Kuffnerovho Múzea
Cieľ: Pripraviť prezentáciu priemyselných tradícií mesta pre využitie v cestovnom
ruchu
Garant:
Mestský úrad
Spolupráca:
Združenie cestovného ruchu v Galante, Vlastivedné múzeum v Galante,
Náklady
19 000 000 Sk
celkom
Náklady mesta: 950 000 Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 1 900 000,-Sk, EÚ: 16 150 000,-Sk (Regionálny OP)
Aktivity
Aktivita 1: Príprava stavebnej projektovej dokumentácie
projektu:
Aktivita 2: Príprava žiadosti na finančnú podporu
Aktivita 3: Manažovanie projektu
Aktivita 4: Realizovanie verejného obstarávania
Aktivita 5: Zriadenie Kuffnerovho Múzea
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena
1.
Stavebné povolenie
1
700 000 Sk
2.
Žiadosť na finančnú podporu
1
50 000 Sk
3.
Manažovaný projekt
1
200 000 Sk
4.
Verejné obstarávanie
1
50 000 Sk
5.
Zriadené múzeum
1
18 000 000 Sk
Termín:
Aktivita 1
12. 2008
Aktivita 2
03. 2009
Aktivita 3
12. 2010
Aktivita 4
09. 2009
Aktivita 5
12. 2010
Dotknuté úlohy Aktivita 1.2.5. Zriadenie mestského múzea priemyselných tradícií
strat. plánu

Projekt HOSP 7
Názov: Konzultačné stredisko “ Podnikám v cestovnom ruchu”
Cieľ: zabezpečiť spoľahlivé odborné zázemie pre záujemcov o poskytovanie služieb
v cestovnom ruchu, organizovanie kurzov
Garant:
INOVATECH
Spolupráca:
Mestský úrad, Združenie cestovného ruchu
Náklady
1 000 000 Sk
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celkom
Náklady mesta:
Ostatné zdroje:
Aktivity
projektu:

325 000 Sk
200 000 Sk súkromné zdroje, 475 000 Sk EÚ fondy
Aktivita 1: Zabezpečenie klientmanažéra
Aktivita 2: Zabezpečenie služieb externých poradcov
Aktivita 3: Školenie pre pracovníkov v cestovnom ruchu

Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena
1
Počet konzultácií ročne
50
200 000 Sk
2
Počet konzultácií ročne
60
600 000 Sk
3
Počet účastníkov
20
200 000 Sk
Termín:
Aktivita 1
6. 2008
Aktivita 2
12. 2010
Aktivita 3
12. 2010
Dotknuté úlohy Aktivita 1.2.8. Prevádzka konzultačného strediska “ Podnikám v cestovnom
strat. plánu
ruchu”

Projekt HOSP 8
Názov: Vybudovanie systému informačných tabúľ pre turistov
Cieľ: zabezpečiť informovanosť turistov
Garant:
Mestský úrad
Spolupráca:
Združenie cestovného ruchu
Náklady
300 000 Sk
celkom
Náklady mesta: 15 000 Sk
Ostatné zdroje: EÚ fondy
Aktivity
Aktivita 1: Osadenie informačných tabúľ regiónu s mapou
projektu:
Aktivita 2: Osadenie informačných tabúľ o meste
Aktivita 3: Osadenie informačných tabúľ o pamätihodnostiach
Aktivita 4: Osadenie infoboxu na TK Vincov les
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena
1
Počet tabúľ
2
60 000 Sk
2
Počet tabúľ
2
60 000 Sk
3
Počet tabúľ
3
100 000 Sk
4
Počet infoboxov
1
80 000 Sk
Termín:
Aktivita 1
12. 2009
Aktivita 2
12. 2009
Aktivita 3
12. 2009
Aktivita 4
12. 2009
Dotknuté úlohy Aktivita 1.2.9. Informačná podpora rozvoja cestovného ruchu
strat. plánu
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Projekt HOSP 9
Názov: Dobudovanie Termálneho kúpaliska Vincov les na celoročnú prevádzku
Cieľ: Zabezpečiť celoročnú prevádzku na Termálnom kúpalisku Vincov les
Garant:
Mestský úrad
Spolupráca:
Združenie cestovného ruchu
Náklady
100 000 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 5 000 000,-Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 10 000 000,-Sk, EÚ fondy: 85 000 000,-Sk
Aktivity
Aktivita 1: Príprava stavebnej projektovej dokumentácie
projektu:
Aktivita 2: Príprava žiadosti na finančnú podporu
Aktivita 3: Manažovanie projektu
Aktivita 4: Realizovanie verejného obstarávania
Aktivita 5: Dobudovanie TK Vincov les (vybudovať prezliekárne,
prechodové chodby, prístrešky, športové ihriská, atď.)
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet Cena
1.
Stavebné povolenie
1
1 000 000 Sk
2.
Žiadosť na finančnú podporu
1
100 000 Sk
3.
Manažovaný projekt
1
500 000 Sk
4.
Verejné obstarávanie
1
100 000 Sk
5
Rekonštruované termálne kúpalisko
1
98 300 000 Sk
Termín:
Aktivita 1
12. 2008
Aktivita 2
03. 2009
Aktivita 3
12. 2010
Aktivita 4
09. 2009
Aktivita 5
12. 2010
Dotknuté úlohy Aktivita 1.2.1. Modernizácia TK Vincov les
strat. plánu

Aktivity akčného plánu, ktoré nevyžadujú projektové riadenie:
Projekt HOSP 6
Ø Názov: Revitalizácia skládky odpadov bývalého cukrovaru
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Po dohode s vlastníkom vykonať revitalizáciu a pripraviť lokalitu na ďalšie
využitie
Ø Termín: 12.2010
Ø Náklady: Celkové náklady: 50 000 000,-Sk, z toho: mesto 2 500 000 Sk, fondy EÚ
47 500 000 Sk
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 1.2.7. Vybudovanie areálu
netradičných športov
Projekt HOSP 10
Ø Názov: Dobudovanie a prevádzkovanie kongresovo informačného a
poradenského centra
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Je vybudované kongresovo informačné a poradenské centrum a je
zabezpečená jeho prevádzka
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Ø Termín: 12.2010
Ø Náklady: Celkové náklady na dobudovanie strediska: 33 914 000 Sk, z toho mesto:
6 364 0000,-Sk a EÚ fondy 27 550 000,-Sk, prevádzka centra od roku 2009:
1 000 000 Sk/rok – mesto,
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 1.2.9. Informačná podpora rozvoja
cestovného ruchu
Projekt HOSP 11
Ø Názov: Vypracovať koncepciu rozvoja cestovného ruchu na území mesta
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Bude spracovaný strategický dokument na rozvoj cestovného ruchu na území
mesta
Ø Termín: 12.2009
Ø Náklady: Celkové náklady: 100 000 Sk, z toho: mesto 100 000,-Sk
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 1.2.9. Informačná podpora rozvoja
cestovného ruchu

Finančné tabuľky akčného plánu na roky 2008 – 2010
Finančná tabuľka na úrovni projektov
Názov
projektu

Celkové
náklady
(tis. Sk)

Verejné zdroje (tis.Sk)
Celkom
(tis. Sk)

HOSP 1
HOSP 2
HOSP 3
HOSP 4
HOSP 5
HOSP 6
HOSP 7
HOSP 8
HOSP 9
HOSP 10
HOSP 11
Celkom

210
1 500
3 300
1 400
19 000
50 000
1 000
300
100 000
35 914
100
212 724

210
1 500
3 300
400
19 000
50 000
800
300
100 000
35 914
100
211 524

EÚ (tis.
Národné zdroje (tis. Sk)
Sk)
Celkom
SR
VÚC
mesto
0
210
0
0
210
1 275
225
225
0
0
2 550
750
450
0
300
0
400
0
0
400
16 150
2 850 1 900
0
950
37 500 12 500 10 000
0
2 500
404
396
71
0
325
242
58
43
0
15
85 000 15 000 10 000
0
5 000
21 750 14 164 5 800
0
8 364
0
100
0
0
100
164 871 46 653 28 489
0 18 164

Súkromné
zdroje
(tis.Sk)
0
0
0
1 000
0
0
200
0
0
0
0
1 200

Náklady mesta Sládkovičovo na roky 2008 – 2010
Projekt

HOSP 1
HOSP 2
HOSP 3
HOSP 4
HOSP 5
HOSP 6

Náklady mesta Sládkovičovo
(v tis. Sk)
2008
2009
2010
Spolu
90
60
60
210
0
0
0
0
140
80
80
300
0
400
0
400
700
100
150
950
0

1 250

1 250

2 500
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HOSP 7
HOSP 8
HOSP 9
HOSP 10
HOSP 11
Celkom

100
0
1 000
6 364
50
8 444

100
15
1 500
1 000
50
4 555

125
0
2 500
1 000
0
5 165

325
15
5 000
8 364
100
18 164

3.7.2 Akčný plán na roky 2008-2010 – spoločenský život (sociálna sféra, kultúra,
šport a mládež)
Projekty
Projekt Spoločenský 01:
Názov: Vybudovanie domova dôchodcov a sociálnych služieb
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú sociálnu starostlivosť pre starších a postihnutých obyvateľov
rekonštruovaním bývalej budovy zdravotníckeho strediska na domov dôchodcov
a sociálnych služieb
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Náklady
39 000 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 1 950 000,-Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 3 900 000,-Sk, EÚ: 33 150 000,-Sk (Regionálny OP)
Aktivity
1. Príprava žiadosti na finančnú podporu
projektu:
2. Manažovanie projektu
3. Realizovanie verejného obstarávania
4. Rekonštrukcia bývalého zdravotníckeho strediska na domov
dôchodcov a sociálnych služieb
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Žiadosť na finančnú podporu
1
50
2.
Manažovaný projekt
1
400
3.
Verejné obstarávanie
1
50
4.
Vybudovaný
domov
dôchodcov 1
38 500
a sociálnych služieb
Termín:

Aktivita 1: 03/2009
Aktivita 2: 12/2010
Dotknuté úlohy Aktivita 2.1.1: Vybudovať domov dôchodcov a sociálnych služieb
strat. plánu

Projekt Spoločenský 05:
Názov: Zabezpečenie prevencie a zlepšenie informovanosti verejnosti a odborného
zázemia sociálnej starostlivosti
Cieľ: Realizovať prevenčný program pre marginalizované skupiny a vytvoriť informačné
toky pre zlepšenie sociálnej situácie obyvateľov mesta
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Vysoká škola Sládkovičovo – odbor Sociálna práca, mimovládne
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organizácie, dobrovoľníci
1 500 000,-Sk

Náklady
celkom
Náklady mesta: 285 000,-Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 120 000,-Sk, EÚ: 1 020 000,-Sk, VÚC Trnava: 75 000,-Sk
Aktivity
1. Informovať obyvateľov mesta o možnosti sociálnych dávok a
projektu:
legislatíve
2. Odborne pomôcť pri písaní žiadostí
3. Zapojiť študentov Vysokej školy Sládkovičovo – odbor „Sociálna
práca“, mimovládne organizácie a dobrovoľníkov do terénnych prác
sociálnej starostlivosti
4. Podporiť založenie nových ziskových a neziskových organizácií v
sociálnej oblasti
5. Realizovať prevenčný program pre marginalizované skupiny
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Informačné toky
6
300
2.
Pripravené žiadosti o sociálnu podporu 20
100
3.
Študenti,
mimovládne
organizácie 400
50
a dobrovoľníci zapojení do sociálnej
starostlivosti
4.
Nové ziskové a neziskové organizácie
4
50
5.
Účastníci prevenčného programu
100
1 000
Termín:
Aktivita 1: 12/2010
Aktivita 2: 12/2010
Aktivita 3: 12/2010
Aktivita 4: 12/2010
Aktivita 5: 12/2010
Dotknuté úlohy Aktivita 2.1.7: Zlepšiť informovanosť, prevenciu a osvetu miestnych
strat. plánu
obyvateľov

Projekt Spoločenský 06:
Názov: Rekonštrukcia nájomných bytov pre sociálne slabších obyvateľov
Cieľ: Zabezpečiť vhodné podmienky bývania pre sociálne slabších obyvateľov a znížiť
energetickú náročnosť sociálnych bytov
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Náklady celkom 30 000 000,-Sk
Náklady mesta: 7 500 000,-Sk
Ostatné zdroje:
Štátny rozpočet: 22 500 000,-Sk (dotácia od Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR)
Aktivity
1. Príprava stavebnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
projektu:
sociálnych bytov
2. Rekonštrukcia nájomných bytov pre sociálne slabších obyvateľov
3. Výstavba stredísk osobnej hygieny v lokalite Cukrovarská
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Stavebná projektová dokumentácia
2
600
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2.

Rekonštruované nájomné byty pre
60
27800
ociálne slabších obyvateľov
3.
Výstavba stredísk osobnej hygieny
2
1600
v lokalite Cukrovarská
Termín:
Aktivita 1: 12/2008 a 12/2010
Aktivita 2: 06/2010
Aktivita 3: 06/2010
Dotknuté úlohy Aktivita 2.1.8: Rekonštruovať nájomné byty pre sociálne slabších
strat. plánu
obyvateľov
Projekt Spoločenský 07:
Názov: Zlepšenie zdravotnej starostlivosti v Mestskej poliklinike Sládkovičovo
Cieľ: Zakúpením sanitky a technického vybavenia zlepšiť zdravotnú starostlivosť pre
starších a zdravotne postihnutých obyvateľov
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Poliklinika Sládkovičovo n.o.
Náklady
3 000 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 1 500 000,-Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 600 000,-Sk (dotácie), Súkromné zdroje: 750 000,-Sk
(nadácie, podnikateľské subjekty, atď.), VÚC Trnava: 150 000,-Sk
Aktivity
1. Zakúpenie sanitky
projektu:
2. Zakúpenie technického vybavenia
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Sanitka
1
1 500
2.
Technické vybavenie
6
1 500
Termín:
Aktivita 1: 12/2008
Aktivita 2: 12/2010
Dotknuté úlohy Aktivita 2.1.10: Zlepšiť vybavenosť Mestskej polikliniky
strat. plánu
Projekt Spoločenský 08:
Názov: Rekonštrukcia pamätihodností na území mesta
Cieľ: Rekonštruovať dve kultúrne pamiatky v majetku mesta
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Náklady
200 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 100 000,-Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 100 000,-Sk (dotácia MK SR)
Aktivity
1. Rekonštruovať 2 kultúrne pamiatky na území mesta
projektu:
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Rekonštruované pamiatky
2
200
Termín:
Aktivita 1: 12/2010
Dotknuté úlohy Aktivita 2.2.1: Rekonštruovať pamätihodnosti na území mesta
strat. plánu
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Projekt Spoločenský 09:
Názov: Podpora a zlepšenie kultúrnych aktivít na území mesta
Cieľ: Skvalitnením propagácie kultúrnych aktivít, zavedením malého grantového systému
pre miestne kultúrne organizácie, podporou partnerskej spolupráce v rámci realizácie
kultúrnych aktivít a miestnych kultúrnych aktivít zlepšiť kultúrno-spoločenský život
obyvateľov mesta, regiónu, návštevníkov TK Vincov les a študentov vysokých škôl
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Termálne kúpalisko Vincov les, mestské kultúrne stredisko, vysoké školy,
miestne mimovládne organizácie, mestské zastupiteľstvo
Náklady
Rok 2008: 500 000,-Sk, Rok 2009: 500 000,-Sk, Rok 2010: 500 000,-Sk
celkom
Celkové náklady: 1 500 000,-Sk
Náklady mesta: Rok 2008: 480 000,-Sk, Rok 2009: 480 000,-Sk, Rok 2010: 480 000,-Sk
Celkové náklady mesta: 1 440 000,-Sk
Ostatné zdroje: VÚC Trnava: 60 000,-Sk
Aktivity
1. Poskytnutie malých grantov na inováciu miestnych kultúrnych
projektu:
aktivít a pokračovanie tradičných kultúrnych podujatí – rámcové
aktivity: zabezpečenie kampane, príprava projektovej výzvy,
podanie žiadostí, vyhodnotenie žiadostí, uzatvorenie zmlúv,
realizácia podujatí, vyhodnotenie projektov
2. Organizovať Sládkovičovské kultúrne dni
3. Zlepšiť kultúrnu spoluprácu s partnerskými mestami a cezhraničnú
kultúrnu spoluprácu
4. Zabezpečiť propagáciu kultúrnych aktivít mesta – pripraviť ročenky
Sládkovičovskej kultúry, aktualizovať web stranu mesta, vyhotoviť
svetelnú informačnú tabuľu na kultúrno-spoločenské aktivity mesta,
pravidelne propagovať kultúrne aktivity v miestnej a regionálnej
tlači a na informačných paneloch
Pozn.: všetky aktivity sa budú realizovať každý rok
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Úspešne realizované kultúrne projekty
18
600
2.
Realizované podujatie „Sládkovičovské 3
600
kultúrne dni“
3.
Cezhraničná a partnerská spolupráca 9
150
v oblasti kultúry
4.
Pripravené informačné materiály
6
150
Termín:

Aktivita 1: 12/2008, 12/2009, 12/2010
Aktivita 2: 07/2008, 07/2009, 07/2010
Aktivita 3: 12/2008, 12/2009, 12/2010
Aktivita 4: 12/2008, 12/2009, 12/2010
Dotknuté úlohy Aktivita 2.2.2: Skvalitniť propagáciu kultúrnych aktivít
strat. plánu
Aktivita 2.2.3: Podporovať kultúrne a spoločenské aktivity a organizácie
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Projekt Spoločenský 10:
Názov: Rozvoj mestskej knižnice
Cieľ: Digitalizovať mestskú knižnicu a doplniť jej knižný fond
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Mestská knižnica, Mestské kultúrne stredisko
Náklady
800 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 400 000,-Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 200 000,-Sk (dotácie), súkromné zdroje: 200 000,-Sk
(nadácie, podnikateľské subjekty)
Aktivity
1. Digitalizovať mestskú knižnicu
projektu:
2. Doplniť knižný stav mestskej knižnice
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Digitalizovaná mestská knižnica
1
500
2.
Nové knihy a časopisy
300
300
3.
Termín:
Aktivita 1: 12/2009
Aktivita 2: 12/2010
Dotknuté úlohy Aktivita 2.2.4: Digitalizovať mestskú knižnicu a doplniť jej knižný fond
strat. plánu

Projekt Spoločenský 14:
Názov: Rozvoj športových aktivít na území mesta
Cieľ: Realizovať malý grantový systém na rozvoj športových aktivít na území mesta
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Miestne mimovládne organizácie, mestské zastupiteľstvo
Náklady
Rok 2008: 100 000,-Sk, Rok 2009: 100 000,-Sk, Rok 2010: 100 000,-Sk
celkom
Celkové náklady: 300 000,-Sk
Náklady mesta: 300 000,-Sk
Ostatné zdroje: 0,-Sk
Aktivity
1. Príprava projektovej výzvy na realizovanie športových podujatí
projektu:
2. Vyhodnotenie projektov
3. Realizovanie športových podujatí
Pozn.: všetky aktivity sa budú realizovať každý rok
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Projektová výzva
3
0
2.
Podané projekty
30
0
3.
Realizované projekty
15
300
4.
Termín:
Aktivita 1: 02/2008, 02/2009, 02/2010
Aktivita 2: 03/2008, 03/2009, 03/2010
Aktivita 3: 12/2008, 12/2009, 12/2010
Dotknuté úlohy Aktivita 2.3.3: Realizovať malý grantový systém na podporu športových
strat. plánu
organizácií a aktivít
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Aktivity akčného plánu, ktoré nevyžadujú projektové riadenie:
Projekt Spoločenský 02:
Ø Názov: Rozvíjať opatrovanie sociálne slabších obyvateľov mesta
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Zabezpečiť školenie pre opatrovateľov na tému „Kvalitná sociálna
starostlivosť“ a nakúpiť sociálne pomôcky pre opatrovaných
Ø Termín: každý rok
Ø Náklady: celkové náklady: 200 000,-Sk / rok, z toho mesto: 200 000,-Sk / rok
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 2.1.2: Rozvíjať opatrovateľskú
službu
Projekt Spoločenský 03:
Ø Názov: Podporiť činnosť klubu dôchodcov a zapojiť členov klubu do sociálnej
starostlivosti pre obyvateľov mesta
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Zapojiť členov klubu dôchodcov do sociálnej starostlivosti pre miestne
obyvateľstvo (napr. organizovanie spoločenských aktivít pre opatrovaných a sociálne
slabších obyvateľov, informovanie obyvateľov, atď.) a podporiť klubové akcie
dôchodcov (napr. poznávacie zájazdy, kultúrno-spoločenské podujatia)
Ø Termín: každý rok
Ø Náklady: celkové náklady: 100 000,-Sk / rok, z toho mesto: 100 000,-Sk / rok
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 2.1.5: Podporiť klub dôchodcov
Projekt Spoločenský 04:
Ø Názov: Rozšíriť jednorázovú dávku sociálnej pomoci pre miestnych obyvateľov
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Finančne podporiť rodiny s deťmi, jednotlivcov, dôchodcov a postihnutých
obyvateľov
Ø Termín: každý rok
Ø Náklady: celkové náklady: 250 000,-Sk / rok, z toho mesto: 250 000,-Sk / rok
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 2.1.6: Rozšíriť pomoc ľuďom v
sociálnej núdzi a zdravotne postihnutým
Projekt Spoločenský 11:
Ø Názov: Vybudovať multifunkčné športové ihrisko
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Vybudovanie multifunkčného športového ihriska pre miestnych obyvateľov
v rozmere 20x40 m
Ø Termín: 12/2010
Ø Náklady: celkové náklady: 1 500 000,-Sk, z toho mesto: 1 400 000,-Sk a VÚC
Trnava: 100 000,-Sk
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 2.3.1: Rekonštruovať a vybudovať
športové ihriská a zariadenia
Projekt Spoločenský 12:
Ø Názov: Rekonštruovať športový areál pri futbalovom ihrisku
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Partner: Futbalový klub SLAVOJ Sládkovičovo
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Ø Obsah: Vybudovanie tréningového futbalového ihriska a rekonštrukcia zariadení
športového ihriska
Ø Termín: 12/2010
Ø Náklady: celkové náklady: 2 500 000,-Sk, z toho mesto: 2 200 000,-Sk, súkromné
zdroje (nadácie, podnikateľské subjekty): 300 000,-Sk
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 2.3.1: Rekonštruovať a vybudovať
športové ihriská a zariadenia
Projekt Spoločenský 13:
Ø Názov: Vypracovať stavebnú projektovú dokumentáciu na výstavbu športovej
haly
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Vypracovanie architektonickej štúdie a stavebnej projektovej dokumentácie
k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu na výstavbu športovej haly
Ø Termín: 12/2010
Ø Náklady: celkové náklady: 1 000 000,-Sk, z toho mesto: 1 000 000,-Sk
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 2.3.1: Rekonštruovať a vybudovať
športové ihriská a zariadenia
Projekt Spoločenský 15:
Ø Názov: Vybudovať 3 detské ihriská na území mesta
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Vybudovať certifikované detské ihrisko v centre mesta a na dvoch sídliskách
Ø Termín: 12/2010
Ø Náklady: celkové náklady: 900 000,-Sk, z toho mesto: 720 000,-Sk, súkromné zdroje
(nadácie, Konto Orange, podnikateľské subjekty): 180 000,-Sk
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 2.4.1: Vybudovať a rekonštruovať
detské ihriská
Projekt Spoločenský 16:
Ø Názov: Podporiť mimoškolské aktivity detí a mládeže
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Finančne podporiť absolvovanie jazykových kurzov pre deti a mládež do 20
rokov
Ø Termín: každý rok
Ø Náklady: celkové náklady: 50 000,-Sk / rok, z toho mesto: 50 000,-Sk / rok
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 2.4.3: Podporiť mimoškolské
vzdelanie detí a mládeže
Finančné tabuľky akčného plánu na roky 2008 – 2010
Finančná tabuľka na úrovni projektov
Projekt

Celkové
náklady
(v tis. Sk)

Celkom
(tis. Sk)

EÚ (tis.
Sk)

Verejné zdroje (v tis. Sk)
Národné zdroje (tis. Sk)
Celkom
SR
VÚC
mesto
Trnava

Súkromné
zdroje
(v tis. Sk)

Spoločenský 01

39 000

39 000

33 150

5 850

3 900

0

1 950

0

Spoločenský 02

600

600

0

600

0

0

600

0
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Spoločenský 03

300

300

0

300

0

0

300

0

Spoločenský 04

750

750

0

750

0

0

750

0

Spoločenský 05

1 500

1 500

1 020

480

120

75

285

0

Spoločenský 06

30 000

30 000

0

30 000

22 500

0

7 500

0

Spoločenský 07

3 000

2 250

0

2 250

600

150

1 500

750

Spoločenský 08

200

200

0

200

100

0

100

0

Spoločenský 09

1 500

1 500

0

1 500

0

60

1 440

0

Spoločenský 10

800

600

0

600

200

0

400

200

Spoločenský 11

1 500

1 500

0

1 500

0

100

1 400

0

Spoločenský 12

2 500

2 200

0

2 200

0

0

2 200

300

Spoločenský 13

1 000

1 000

0

1 000

0

0

1 000

0

Spoločenský 14

300

300

0

300

0

0

300

0

Spoločenský 15

900

720

0

720

0

0

720

180

Spoločenský 16
Spolu

150

150

0

150

0

0

150

0

84 000

82 570

34 170

48 400

27 420

385

20 595

1 430

Náklady mesta Sládkovičovo na roky 2008 – 2010
Projekt

Náklady mesta Sládkovičovo
(v tis. Sk)
2008
2009
2010
Spolu

Spoločenský 01

0

950

1 000

1 950

Spoločenský 02

200

200

200

600

Spoločenský 03

100

100

100

300

Spoločenský 04

250

250

250

750

Spoločenský 05

50

100

135

285

Spoločenský 06

300

3 450

3 750

7 500

Spoločenský 07

1 000

250

250

1 500

Spoločenský 08

30

30

40

100

Spoločenský 09

480

480

480

1 440

Spoločenský 10

150

150

100

400

Spoločenský 11

0

1 000

400

1 400

Spoločenský 12

700

700

800

2 200

Spoločenský 13

0

500

500

1 000

Spoločenský 14

100

100

100

300

Spoločenský 15

300

300

120

720

Spoločenský 16
Spolu

50

50

50

150

3 710

8 610

8 275

20 595
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3.7.3 Akčný plán na roky 2008-2010 – životné prostredie
Projekty
Projekt ŽP 01:
Názov: Vypracovanie štúdií, LHP a projektových dokumentácií na rozšírenie lesných
plôch a plôch verejnej zelene
Cieľ: Rozšíriť výmeru lesných plôch a plôch verejnej zelene, parkov a oddychových zón
na území mesta
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Združenie vlastníkov poľovných pozemkov K.Ú. Sládkovičovo, urbariát,
Technické služby Sládkovičovo
Náklady
600 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 600 000,-Sk
Ostatné zdroje:
Aktivity
Aktivita 1: Rokovať s majiteľmi o rozšírení vetrolamov a remíz, realizácii
projektu:
krajinnoekologického plánu a poradenstvo o možnostiach podpory
Aktivita 2: Vypracovať štúdiu a LHP na rozšírenie lesných plôch
Aktivita 3: Vypracovať štúdiu na rozšírenie plôch verejnej zelene, parkov
a oddychových zón
Aktivita 4: Vypracovať projektovú dokumentáciu na rozšírenie plôch
verejnej zelene, parkov a oddychových zón
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Stretnutie
10
50
2.
Štúdia a LHP
1
250
3.
Štúdia
1
150
4.
Projektová dokumentácia
1
150
Termín:
Aktivita 1: 12/2009
Aktivita 2: 12/2010
Aktivita 3: 12/2009
Aktivita 4: 12/2010
Dotknuté úlohy Aktivita 3.1.1: Vypracovať plány na udržiavanie a rozšírenie vodných
strat. plánu
a lesných plôch
Aktivita 3.1.6: Vypracovať plány na rozšírenie verejnej zelene a parkov
Projekt ŽP 02:
Názov: Revitalizovanie verejnej zelene a verejného priestranstva na Fučíkovej ulici
Cieľ: Zlepšiť vzhľad a stav verejného priestranstva a rozšíriť plochu verejnej zelene na
hlavnej ulici
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Náklady
6 000 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 300 000,-Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 600 000,-Sk, EÚ: 5 100 000,-Sk (Regionálny OP)
Aktivity
Aktivita 1: Vypracovať projektovú dokumentáciu na revitalizáciu verejnej
projektu:
zelene a verejného priestranstva na Fučíkovej ulici
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Aktivita 2: Vypracovať žiadosť na finančnú podporu
Aktivita 3: Zabezpečiť manažovanie projektu
Aktivita 4: Realizovať verejné obstarávanie
Aktivita 5: Revitalizovať verejné priestranstvo (autobusová zastávka,
nádoby na smeti, informačné tabule, verejné osvetlenie, atď.) a rozšíriť
plochu verejnej zelene na Fučíkovej ulici
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt.
1.
2.
3.
4.
3.

Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
Stavebné povolenie
1
300
Žiadosť na finančnú podporu
1
30
Manažovaný projekt
1
90
Verejné obstarávanie
1
30
Revitalizované verejné priestranstvo 1
5 550
a verejná zeleň
Termín:
Aktivita 1: 06/2008
Aktivita 2: 09/2008
Aktivita 3: 06/2010
Aktivita 4: 03/2009
Aktivita 5: 06/2010
Dotknuté úlohy Aktivita 3.1.8: Revitalizovať mestský park, verejnú zeleň a verejné
strat. plánu
priestranstvá
Projekt ŽP 03:
Názov: Zníženie množstva vyprodukovaného odpadu a rozvíjanie zberu
separovaného a biologického odpadu
Cieľ: Znížiť množstvo odpadu a nákladov na zber odpadov vybudovaním skládky
stavebného odpadu, kompostárne a rozvíjaním zberu separovaného a biologického odpadu
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Technické služby Sládkovičovo
Náklady
40 150 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 2 150 000,-Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 4 000 000,-Sk, EÚ: 34 000 000,-Sk (OP Životné prostredie)
Aktivity
Aktivita 1: Vyhotoviť stavebnú projektovú dokumentáciu na vybudovanie
projektu:
skládky stavebného odpadu
Aktivita 2: Vybudovať skládku stavebného odpadu
Aktivita 3: Vyhotoviť stavebnú projektovú dokumentáciu na vybudovanie
kompostárne
Aktivita 4: Vybudovať kompostáreň
Aktivita 5: Vyhotoviť stavebnú projektovú dokumentáciu na recyklačnú
halu
Aktivita 6: Vybudovať recyklačnú halu a zabezpečiť zariadenia na
recykláciu separovaného odpadu
Aktivita 7: Pripraviť žiadostí na finančnú podporu
Aktivita 8: Zabezpečiť manažovanie projektov
Aktivita 9: Realizovať verejné obstarávania
Aktivita 10: Propagovať selektívny zber odpadov medzi obyvateľmi mesta
pomocou informačných letákov a propagačných materiálov
Výstupy a podr.
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rozpočet

Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Stavebná projektová dokumentácia na 1
200
skládku stavebného odpadu
2.
Vybudovaná skládka stavebného odpadu 1
9 600
3.
Stavebná projektová dokumentácia na 1
200
kompostáreň
4.
Vybudovaná kompostáreň
1
4 700
5.
Stavebná projektová dokumentácia na 1
300
recyklačnú halu
6.
Vybudovaná
recyklačná
hala 1
24 400
s technickými zariadeniami
7.
Podané žiadosti na finančnú podporu
3
100
8.
Manažovaný projekt
3
440
9.
Verejné obstarávanie
3
60
10. Informačné
letáky
a propagačné 6
150
materiály
Termín:
Aktivita 1: 06/2009
Aktivita 2: 12/2010
Aktivita 3: 12/2008
Aktivita 4: 12/2009
Aktivita 5: 06/2008
Aktivita 6: 12/2009
Aktivita 7: 12/2009
Aktivita 8: 12/2010
Aktivita 9: 06/2010
Aktivita 10: 12/2010
Dotknuté úlohy Aktivita 3.2.1: Vybudovať skládku stavebného odpadu
strat. plánu
Aktivita 3.2.2: Vybudovať kompostáreň
Aktivita 3.2.3: Zabezpečiť recykláciu separovaného odpadu
Aktivita 3.2.4: Zefektívniť a rozvíjať zber separovaného a biologického
odpadu
Projekt ŽP 04:
Názov: Vybudovanie čistiarne odpadových vôd v Novom Dvore
Cieľ: Chrániť miestny vodný zdroj „Stoličný potok“ vybudovaním čistiarne odpadových
vôd
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Náklady
3 900 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 195 000,-Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 390 000,-Sk, EÚ: 3 315 000,-Sk (OP Životné prostredie)
Aktivity
Aktivita 1: Pripraviť stavebnú projektovú dokumentáciu
projektu:
Aktivita 2: Pripraviť žiadosť na finančnú podporu
Aktivita 3: Zabezpečiť manažovanie projektu
Aktivita 4: Realizovať verejné obstarávanie
Aktivita 5: Vybudovať čistiareň odpadových vôd v Novom Dvore
Výstupy a podr.
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rozpočet

Akt.
1.
2.
3.
4.
5.

Výstup
Stavebné povolenie
Žiadosť na finančnú podporu
Manažovaný projekt
Verejné obstarávanie
Vybudovaná ČOV

Počet
1
1
1
1
1

Cena (tis. Sk)
280
30
70
20
3 500

Termín:

Aktivita 1: 09/2008
Aktivita 2: 12/2008
Aktivita 3: 12/2010
Aktivita 4: 06/2009
Aktivita 5: 12/2010
Dotknuté úlohy Aktivita 3.3.5: Vybudovať čistiareň odpadových vôd v Novom Dvore
strat. plánu
Projekt ŽP 10:
Názov: Dobudovanie kanalizácie v meste a vybudovanie novej čističky odpadových
vôd
Cieľ: Znížiť znečistenie miestnych vodných zdrojov dobudovaním kanalizácie v meste
a vybudovaním čističky odpadových vôd
Garant:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Spolupráca:
Mesto Sládkovičovo
Náklady
190 000 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 0,-Sk
Ostatné zdroje: Súkromné zdroje (ZVS): 9 500 tis. Sk, Štátny rozpočet: 19 000 tis. Sk, EÚ:
161 500 tis. Sk
Aktivity
Aktivita 1: Pripraviť stavebnú projektovú dokumentáciu
projektu:
Aktivita 2: Dobudovať kanalizáciu v meste
Aktivita 3: Vybudovať novú čističku odpadových vôd
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1
Stavebná projektová dokumentácia
2
1 000
2
Dobudovaná kanalizácia v meste
3 km
139 500
3.
Vybudovaná ČOV
1
49 500
Termín:

Aktivita 1: 06/2008
Aktivita 2: 12/2009
Aktivita 3: 12/2009
Dotknuté úlohy Aktivita 3.3.3: Dobudovať kanalizáciu mesta
strat. plánu
Aktivita 3.3.4: Vybudovať novú čistiareň odpadových vôd
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Projekt ŽP 11:
Názov: Výstavba fermentačného zariadenia
Cieľ: Výstavba fermentačného zariadenia na ekologické spracovanie biologického odpadu,
ktorý slúži ako zdroj zelenej energie a ekologického hnojiva
Žiadateľ:
Mraziarne a.s. Sládkovičovo
Spolupráca:

Mesto Sládkovičovo

Náklady
celkom:

100 000 000,-Sk

Náklady mesta: 0,-Sk
Ostatné zdroje: Súkromné zdroje (Mraziarne a.s.): 50 000 000,-Sk, štátny rozpočet:
12 500 000,-Sk, EÚ fondy: 37 500 000,-Sk (OP Životné prostredie)
Aktivity
projektu:

1. Príprava žiadosti na finančnú podporu
2. Kapacitný a logistický prieskum
3. Stavebné povolenie
4. Výstavba fermentačného zariadenia

Výstupy a podr.
rozpočet:
Akt. Výstup
Počet
1.
Žiadosť na finančnú podporu
1
2.
Logistika materiálov
1
2.
Kapacita spracovania
1
3.
Stavebné povolenie
1
4.
Výstavba fermentačného zariadenia
1
Termín:
1. Príprava žiadosti na finančnú podporu – 06.2008

Cena
50 000
50 000
50 000
500 000
99 350 000

2. Výsledky z kapacitného a logistického prieskumu – 06.2008
3. Príprava stavebnej projektovej dokumentácie – 03.2008
4. Výstavba fermentačného zariadenia 12.2009
Dotknuté úlohy Aktivita 3.2.6: Využiť biologický odpad na energetické účely
strat. plánu

Aktivity akčného plánu, ktoré nevyžadujú projektové riadenie:
Projekt ŽP 05:
Ø Názov: Revitalizovať mestský park, verejné priestranstvá a verejnú zeleň
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Výsadba a strihanie verejnej zelene, rekonštrukcia lavíc, nádob na smetí, atď.
Ø Termín: každý rok
Ø Náklady mesta: 1 000 000,-Sk / rok
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 3.1.8: Revitalizovať mestský
park, verejnú zeleň a verejné priestranstvá
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Projekt ŽP 06:
Ø Názov: Skrášliť verejné priestranstvá pred domami a bytmi
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Vypísať grant pre obyvateľov mesta na revitalizáciu verejných priestranstiev
pred bytmi a domami a finančne podporiť úspešné projekty
Ø Termín: každý rok
Ø Náklady mesta: 50 000,-Sk / rok
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 3.1.9: Realizovať malý grantový
systém pre obyvateľov mesta na skrášlenie verejných priestranstiev pred bytmi a
domami
Projekt ŽP 07:
Ø Názov: Realizovať osvetovú kampaň na zlepšenie stavu životného prostredia na
území mesta
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Zapojiť deti, žiakov a študentov miestnych škôl a mestskú políciu do
osvetovej činnosti a realizovať spoločne menšie kampane na ochranu životného
prostredia pre obyvateľov mesta. Propagovať výhody separovaného zberu odpadov
a ochrany životného prostredia pomocou miestnych spravodajcov, webových stránok
a propagačných materiálov.
Ø Termín: každý rok
Ø Náklady mesta: 100 000,-Sk / rok
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 3.1.11: Realizovať osvetovú kampaň
na ochranu životného prostredia
Projekt ŽP 08:
Ø Názov: Napomáhať zníženiu emisií z miestnych podnikateľských subjektov
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Spolupracovať s miestnymi podnikateľskými subjektami pri ochrane
životného prostredia, schváliť potrebné VZN mestským zastupiteľstvom podľa
platnej právnej legislatívy a pripraviť informačné materiály pre miestnych
obyvateľov a podnikateľské subjekty.
Ø Termín: každý rok
Ø Náklady mesta: 20 000,-Sk / rok
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 3.3.2: Zefektívniť spoluprácu s
miestnymi podnikateľskými subjektami pri vypúšťaní emisií
Projekt ŽP 09:
Ø Názov: Znížiť 4. stupeň ochrany chráneného mestského parku
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Spolupracovať so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Obvodným
úradom životného prostredia ohľadom zníženia stupňa ochrany chráneného
mestského parku
Ø Termín: rok 2008
Ø Náklady mesta: 0 Sk
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 3.1.10: Znížiť stupeň ochrany
chráneného mestského parku
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Finančné tabuľky akčného plánu na roky 2008 – 2010
Finančná tabuľka na úrovni projektov
Projekt Celkové
náklady
(tis. Sk)

Verejné zdroje (tis. Sk)
Súkromné
zdroje
Celkom EÚ (tis.
Národné zdroje (tis. Sk)
(tis.
Sk)
(tis. Sk)
Sk)
Celkom
SR
VÚC
mesto
Trnava
600
0
600
0
0
600
0

ŽP 01

600

ŽP 02

6 000

6000

5100

900

600

0

300

0

ŽP 03

40 150

40150

34 000

6150

4 000

0

2 150

0

ŽP 04

3 900

3900

3 315

585

390

0

195

0

ŽP 05

3 000

3000

0

3000

0

0

3 000

0

ŽP 06

150

150

0

150

0

0

150

0

ŽP 07

300

300

0

300

0

0

300

0

ŽP 08

60

60

0

60

0

0

60

0

ŽP 09

0

0

0

0

0

0

0

0

ŽP 10

190 000

180500

161 500

19000

19 000

0

0

9 500

ŽP 11

100 000

50 000

37 500

12 500

12 500

0

0

50 000

Spolu

344 160

284 660

241 415

43 245

36 490

0

6 755

59 500

Náklady mesta Sládkovičovo na roky 2008 - 2010
Projekt

ŽP 01

Náklady mesta Sládkovičovo
(v tis. Sk)
2008
2009
2010
Spolu
0
400
200
600

ŽP 02

300

0

0

300

ŽP 03

700

800

650

2 150

ŽP 04

195

0

0

195

ŽP 05

1 000

1 000

1 000

3 000

ŽP 06

50

50

50

150

ŽP 07

100

100

100

300

ŽP 08

20

20

20

60

ŽP 09

0

0

0

0

ŽP 10

0

0

0

0

ŽP 11

0

0

0

0

Spolu

2 365

2 170

2 220

6 755
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3.7.4 Akčný plán na roky 2008-2010 – verejná infraštruktúra
Projekty
Projekt Verejná 01:
Názov: Rekonštrukcia a vybudovanie komunikácií na úseku železničná stanica –
kaštieľ na Fučíkovej ulici
Cieľ: Zlepšiť bezpečnosť dopravy cez stred mesta rekonštruovaním a vybudovaním
miestnych komunikácií
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Náklady
21 000 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 1 525 000,-Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 2 050 000,-Sk, EÚ: 17 425 000,-Sk (Regionálny OP)
Aktivity
Aktivita 1: Vysporiadanie vlastníckych vzťahov
projektu:
Aktivita 2: Geodetické zameranie úseku železničná stanica – kaštieľ
Aktivita 3: Príprava stavebnej projektovej dokumentácie
Aktivita 4: Príprava žiadosti na finančnú podporu
Aktivita 5: Manažovanie projektu
Aktivita 6: Realizácia verejného obstarávania
Aktivita 7: Rekonštrukcia a vybudovanie chodníkov od železničnej stanice
ku kaštieľu vrátane centra mesta
Aktivita 8: Vybudovanie cyklotrasy na úseku železničná stanica – centrum
mesta
Aktivita 9: Vybudovanie parkovísk pri železničnej stanici a v centre mesta
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Vysporiadané vlastnícke vzťahy
1
500
2.
Územie zamerané
1
300
3.
Stavebné povolenie
1
500
4.
Žiadosť na finančnú podporu
1
50
5.
Manažovaný projekt
1
200
6.
Verejné obstarávanie
1
50
7.
Rekonštruované a vybudované chodníky 7 500
8 900
v m2
8.
Vybudovaná cyklotrasa v km
2,5
9 000
9.
Vybudované parkoviská
50
1 500
Termín:
Aktivita 1: 03/2008
Aktivita 2: 03/2008
Aktivita 3: 06/2008
Aktivita 4: 09/2008
Aktivita 5: 12/2009
Aktivita 6: 03/2009
Aktivita 7: 12/2009
Aktivita 8: 12/2009
Aktivita 9: 12/2009
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Dotknuté úlohy Aktivita 4.1.1: Rekonštruovať miestne komunikácie
strat. plánu
Aktivita 4.1.2: Vybudovať chodníky a cesty
Aktivita 4.1.3: Vybudovať cyklotrasy
Aktivita 4.1.4: Vybudovať parkoviská
Aktivita 4.1.5: Zvýšiť bezpečnosť premávky v meste

Projekt Verejná 02:
Názov: Vybudovanie prístupovej komunikácie pre Priemyselný park Juh
Cieľ: Znížiť tranzitnú dopravu cez stred mesta a rozvíjať miestne hospodárstvo
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Náklady
100 000 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 5 000 000,-Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 10 000 000,-Sk, EÚ: 85 000 000,-Sk (OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast)
Aktivity
1. Príprava žiadosti na finančnú podporu
projektu:
2. Manažovanie projektu
3. Realizácia verejného obstarávania
4. Vybudovanie prístupovej komunikácie pre Priemyselný park Juh
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Žiadosť na finančnú podporu
1
200
2.
Manažovaný projekt
1
500
3.
Verejné obstarávanie
1
100
4.
Vybudovaná prístupová komunikácia v
5
99 200
km
Termín:
Aktivita 1: 06/2009
Aktivita 2: 12/2010
Aktivita 3: 12/2009
Aktivita 4: 12/2010
Dotknuté úlohy Aktivita 4.1.2: Vybudovať chodníky a cesty
strat. plánu
Aktivita 4.1.5: Zvýšiť bezpečnosť premávky v meste

Projekt Verejná 04:
Názov: Vybudovanie nájomného bytu 1x36 bytových jednotiek
Cieľ: Riešiť podmienky bývania miestneho obyvateľstva
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Náklady
61 200 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 47 825 000,-Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 13 375 000,-Sk (dotácia od Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR)
Aktivity
1. Príprava stavebnej projektovej dokumentácie
projektu:
2. Zabezpečenie technického vybavenia pre 1x36 bytových jednotiek
3. Vybudovanie nájomného bytu 1x36 bytových jednotiek
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Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Stavebná projektová dokumentácia
1
500
2.
Vybudované technické vybavenie pre 1
7 200
nájomný byt
3.
Vybudovaný nájomný byt – bytové 36
53 500
jednotky
Termín:
Aktivita 1: 01/2008
Aktivita 2: 12/2008
Aktivita 3: 06/2009
Dotknuté úlohy Aktivita 4.2.1: Vybudovať nájomné byty
strat. plánu
Aktivita 4.2.2: Zabezpečiť technické vybavenie pre nájomné byty

Projekt Verejná 06:
Názov: Rekonštrukcia budovy mestského úradu
Cieľ: Zlepšiť poskytnuté služby pre miestnych obyvateľov na mestskom úrade
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Náklady
9 000 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 8 500 000,-Sk
Ostatné zdroje: Štátna dotácia: 500 000,-Sk
Aktivity
1. Príprava stavebnej projektovej dokumentácie
projektu:
2. Rekonštrukcia budovy mestského úradu – vybudovanie
bezbariérového vchodu, skvalitnenie bodu prvého kontaktu, atď.
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Stavebná projektová dokumentácia
1
100
2.
Rekonštruovaná budova
1
1 900
Termín:
Aktivita 1: 12/2009
Aktivita 2: 12/2010
Dotknuté úlohy Aktivita 4.3.3: Rekonštruovať a modernizovať budovu mestského úradu
strat. plánu

Projekt Verejná 07:
Názov: Rekonštrukcia a modernizácia budovy Mestského kultúrneho strediska
Sládkovičovo
Cieľ: Zlepšiť podmienky činnosti kultúrnych a spoločenských organizácií a rozvíjať
kultúrno-spoločenské aktivity v meste
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Náklady
30 700 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 1 535 000,-Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 3 070 000,-Sk, EÚ: 26 095 000,-Sk (Regionálny OP)
Aktivity
1. Príprava žiadosti na finančnú podporu
projektu:
2. Manažovanie projektu
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3. Realizovanie verejného obstarávania
4. Vypracovanie realizačného stavebného projektu
5. Rekonštrukcia a modernizácia budovy MsKS Sládkovičovo
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt.
1.
2.
3.
4.
5.

Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
Žiadosť na finančnú podporu
1
50
Manažovaný projekt
1
200
Verejné obstarávanie
1
50
Realizačný stavebný projekt
1
700
Rekonštruovaná
a modernizovaná 1
29 700
budova MsKS Sládkovčovo
Termín:
Aktivita 1: 03/2008
Aktivita 2: 12/2009
Aktivita 3: 12/2008
Aktivita 4: 12/2008
Aktivita 5: 12/2009
Dotknuté úlohy Aktivita 4.3.4: Rekonštruovať a modernizovať budovu MsKS Sládkovičovo
strat. plánu

Projekt Verejná 08:
Názov: Zlepšenie informovanosti miestneho obyvateľstva
Cieľ: Zlepšiť informovanosť miestneho obyvateľstva pravidelnou aktualizáciou webovej
stránky mesta, vyhotovenými informačnými a propagačnými materiálmi a tabulami a zo
zlepšením vysoko rýchlostného Internet pripojenia
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Mestské kultúrne stredisko, podnikateľské subjekty
Náklady
1 380 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 1 308 000,-Sk
Ostatné zdroje: Súkromné zdroje: 72 000,-Sk
Aktivity
1. Pravidelná aktualizácia webovej stránky mesta
projektu:
2. Príprava propagačných materiálov o meste
3. Vydanie informačného spravodajca „Život v Sládkovičove“ každý
druhý mesiac
4. Vyhotovenie informačných a propagačných tabúľ
5. Zabezpečenie kvalitného vysoko rýchlostného Internet pripojenia
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Aktualizovaná webová strana
1
120
2.
Vydané propagačné materiály o meste
3
300
3.
Vydaný informačný spravodajca
18
720
4.
Vyhotovené informačné a propagačné 12
240
tabule
5.
Kvalitné vysoko-rýchlostné Internet 1
0
pripojenie pre obyvateľov
Termín:
Aktivita 1: priebežne
Aktivita 2: 12/2008, 12/2009, 12/2010
Aktivita 3: priebežne
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Aktivita 4: 12/2008, 12/2009, 12/2010
Aktivita 5: priebežne
Dotknuté úlohy Aktivita 4.3.5: Pravidelne aktualizovať webovú stránku mesta
strat. plánu
Aktivita 4.3.6: Pripraviť informačné a propagačné materiály o meste
Aktivita 4.3.7: Vyhotoviť informačné a propagačné tabule
Aktivita 4.3.9: Zabezpečiť kvalitnejšie vysoko rýchlostné Internet pripojenie

Projekt Verejná 09:
Názov: Rekonštrukcia a modernizácia budovy, telocvične a športového ihriska
Spojenej školy Sládkovičovo
Cieľ: Zlepšiť sociálne, technické a pedagogické podmienky vzdelávania na Spojenej škole
Sládkovičovo
Garant:
Mesto Sládkovičovo
Spolupráca:
Spojená škola Sládkovičovo
Náklady
22 300 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 2 065 000,-Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 2 130 000,-Sk, EÚ: 18 105 000,-Sk (Regionálny OP)
Aktivity
1. Aktualizácia stavebnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
projektu:
a modernizáciu budovy školy a telocvične
2. Príprava žiadosti na finančnú podporu
3. Manažovanie projektu
4. Realizácia verejného obstarávania
5. Rekonštrukcia a modernizácia budovy školy
6. Rekonštrukcia telocvične
7. Rekonštrukcia športového ihriska pri škole
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Aktualizovaná stavebná projektová 1
200
dokumentácia
2.
Žiadosť na finančnú podporu
1
50
3.
Manažovaný projekt
1
200
4.
Verejné obstarávanie
1
50
3.
Rekonštruovaná
a modernizovaná 1
16 000
budova školy
4.
Rekonštruovaná telocvičňa
1
4 800
5.
Rekonštruované športové ihrisko
1
1 000
Termín:
Aktivita 1: 02/2008
Aktivita 2: 02/2008
Aktivita 3: 12/2009
Aktivita 4: 12/2008
Aktivita 5: 12/2009
Aktivita 6: 12/2009
Aktivita 7: 12/2009
Dotknuté úlohy Aktivita 4.4.1: Rekonštruovať a modernizovať školské budovy a areály
strat. plánu
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Projekt Verejná 10:
Názov: Vytvorenie ubytovacích kapacít na Súkromnej strednej odbornej škole
Sládkovičovo
Cieľ: Rekonštrukciou podkrovia na budove strednej odbornej školy zabezpečiť ubytovanie
pre študentov
Garant:
Súkromná stredná odborná škola Sládkovičovo
Spolupráca:
Rímsko-katolícky farský úrad
Náklady
1 500 000,-Sk
celkom
Náklady mesta: 0,-Sk
Ostatné zdroje: Súkromné zdroje (Súkromná stredná odborná škola): 1 500 000,-Sk
Aktivity
1. Rekonštrukcia podkrovia na Súkromnej odbornej škole
projektu:
Sládkovičovo a vytvorenie ubytovacích kapacít
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Vytvorené ubytovacie kapacity pre 25
1 500
študentov
Termín:
Aktivita 1: 12/2010
Dotknuté úlohy Aktivita 4.4.2: Vytvoriť ubytovacie kapacity pre školské zariadenia
strat. plánu

Projekt Verejná 11:
Názov: Rozvoj a modernizácia vzdelávacieho procesu na základnej škole
Cieľ: Zriadenie odborných učební na vzdelávací proces
Garant:
Spojená škola Sládkovičovo
Spolupráca:
Mesto Sládkovičovo
Náklady
1 400 000,- Sk
celkom
Náklady mesta: 70 000,- Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet: 140 000,-Sk, EÚ: 1 190 000,-Sk (OP Vzdelávanie)
Aktivity
1. Príprava žiadosti na finančnú podporu
projektu:
2. Modernizácia vyučovacieho procesu pomocou informačnokomunikačných technológií
3. Modernizácia vyučovania prírodovedných predmetov.
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena (tis. Sk)
1.
Žiadosť na finančnú podporu
1
0
2.
Zriadená interaktívna učebňa
1
250
3.
Zriadená
špeciálna
učebňa
na 1
1 150
vyučovanie chémie, fyziky a prírodopisu
Termín:
Aktivita 1: 03/2008
Aktivita 2: 12/2009
Aktivita 3: 12/2009
Dotknuté úlohy Aktivita 4.4.3: Zaviesť alternatívne metódy moderného vzdelávania
strat. plánu
Aktivita 4.4.5: Zlepšiť technické a vnútorné vybavenie školských zariadení
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Aktivity akčného plánu, ktoré nevyžadujú projektové riadenie:
Projekt Verejná 03:
Ø Názov: Zvýšenie bezpečnosti dopravy v meste
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Rekonštrukcia a osadenie cca 50 kusov dopravných tabúľ a vybudovanie cca
10 kusov retardérov na území mesta
Ø Termín: každý rok
Ø Náklady: celkové náklady: 450 000,-Sk, z toho mesto: 450 000,-Sk
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 4.1.5: Zvýšiť bezpečnosť premávky
v meste
Projekt Verejná 05:
Ø Názov: Inžinierske siete a prístupová komunikácia pre individuálnu bytovú
výstavbu vrátane vysporiadania pozemkov
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Vysporiadať pozemky, pripraviť stavebnú projektovú dokumentáciu na
individuálnu bytovú výstavbu a vybudovať technickú infraštruktúru pre 35 bytov
Ø Termín: 12/2010
Ø Náklady: celkové náklady: 11 500 000,-Sk, z toho mesto: 9 000 000,-Sk
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 4.2.3: Zabezpečiť stavebné pozemky
Projekt Verejná 12:
Ø Názov: Zlepšenie kvality výchovy a výučby na materských a základných školách
Ø Garant: Mesto Sládkovičovo
Ø Obsah: Zabezpečiť technické a vnútorné vybavenia pre materské a základné školy
Ø Termín: 12/2010
Ø Náklady: celkové náklady: 1 000 000,-Sk/rok, z toho mesto: 1 000 000,-Sk/rok
Ø Dotknuté úlohy strategického plánu: Aktivita 4.4.5: Zlepšiť technické a vnútorné
vybavenie školských zariadení
Finančné tabuľky akčného plánu na roky 2008 – 2010
Finančná tabuľka na úrovni projektov
Projekt

Celkové
náklady
(v tis. Sk)

Celkom
(tis. Sk)

EÚ
(tis. Sk)

Verejné zdroje (v tis. Sk)
Národné zdroje (tis. Sk)
Celkom

SR

VÚC
Trnava

mesto

Súkromné
zdroje
(v tis. Sk)

Verejná 01

21 000

21 000

17 425

3 575

2 050

0

1 525

0

Verejná 02

100 000

100 000

85 000

15 000

10 000

0

5 000

0

Verejná 03

450

450

0

450

0

0

450

0

Verejná 04

61 200

61 200

0

61 200

13 375

0

47 825

0

Verejná 05

11 500

11 500

0

11 500

2 500

0

9 000

0

Verejná 06

9 000

9 000

0

9 000

500

0

8 500

0

Verejná 07

30 700

30 700

26 095

4 605

3 070

0

1 535

0

Verejná 08

1 380

1 308

0

1 308

0

0

1 308

72
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Verejná 09

22 300

22 300

18 105

4 195

2 130

0

2 065

0

Verejná 10

1 500

0

0

0

0

0

0

1 500

Verejná 11

1 400

1 400

1 190

210

140

0

70

0

Verejná 12
Spolu

3 000

3 000

0

3 000

0

0

3 000

0

263 430

261 858

147 815

114 043

33 765

0

80 278

1 572

Náklady mesta Sládkovičovo na roky 2008 - 2010
Projekt

Náklady mesta Sládkovičovo
(v tis. Sk)
2008
2009
2010
Spolu

Verejná 01

1 300

225

0

1 525

Verejná 02

0

2 500

2 500

5 000

Verejná 03

150

150

150

450

Verejná 04

7 700

25 000

15 125

47 825

Verejná 05

3 000

3 000

3 000

9 000

Verejná 06

2 750

3 000

2 750

8 500

Verejná 07

700

835

0

1 535

Verejná 08

436

436

436

1 308

Verejná 09

700

1 365

0

2 065

Verejná 10

0

0

0

0

Verejná 11

35

35

0

70

Verejná 12
Spolu

1 000

1 000

1 000

3 000

17 771

37 546

24 961

80 278
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4. Finančný plán strategického plánu
Finančné tabuľky PHSR mesta Sládkovičovo vyjadrujú rozdelenie financií na
plánovacie obdobie 2008-2016 na rozvojové priority, opatrenia a aktivity.
Rozdelenie financií na programovacie obdobie
Priorita
Priorita 1: Tvorba dynamického miestneho
hospodárstva
Priorita 2: Rozvoj spoločenského života
obyvateľov mesta Sládkovičovo
Priorita 3: Zlepšenie stavu životného
prostredia
Priorita 4: Rozvoj verejnej infraštruktúry,
verejných služieb a školského vzdelania
Spolu (v tis. Sk)

2008 2010
212 724

2011 2013
196 180

2014 2016
299 580

Spolu
(v tis. Sk)
708 484

84 000

160 500

69 600

314 100

344 160

21 660

24 560

390 380

335 430

273 680

14 380

623 490

976 314

652 020

408 120

2 036 454

Rozdelenie financií na priority a opatrenia
Rozdelenie financií na rozvojovú stratégiu (v tisíc Sk)
Opatrenia
Celkové
Verejné zdroje (tis. Sk)
Súkromné
náklady
zdroje
Celkom EU (tis.
Národné zdroje (tis. Sk)
(tis. Sk)
(tis. Sk)
(tis. Sk)
Sk)
Celkom
SR
VÚC
mesto
Trnava
Priorita 1: Tvorba dynamického miestneho hospodárstva
Opatrenie 1.1
94 970
14 970
11 475
3 495
2 025
0
1 470
80 000
Opatrenie 1.2
613 514
561 914 399 786 162 128
66 094
0
96 034
51 600
Priorita 1
708 484
576 884 411 261 165 623
68 119
0
97 504
131 600
Priorita 2: Rozvoj spoločenského života obyvateľov mesta Sládkovičovo
Opatrenie 2.1
189 450
187 200
46 219 140 981
97 406
675
42 900
2 250
Opatrenie 2.2
6 500
6 300
0
6 300
500
180
5 620
200
Opatrenie 2.3
109 900
109 500
0 109 500
0
400 109 100
400
Opatrenie 2.4
8 250
7 890
5 100
2 790
600
0
2 190
360
Priorita 2
314 100
310 890
51 319 259 571
98 506
1 255 159 810
3 210
Priorita 3: Zlepšenie stavu životného prostredia
Opatrenie 3.1
49 850
47 950
25 925
22 025
3 050
0
18 975
1 900
Opatrenie 3.2
144 450
94 450
74 900
19 550
16 900
0
2 650
50 000
Opatrenie 3.3
196 080
184 580 164 815
19 765
19 390
0
375
11 500
Priorita 3
390 380
326 980 265 640
61 340
39 340
0
22 000
63 400
Priorita 4: Rozvoj verejnej infraštruktúry, verejných služieb a školského vzdelania
Opatrenie 4.1
167 950
166 450 140 675
25 775
16 550
0
9 225
1 500
Opatrenie 4.2
309 800
165 800
0 165 800
36 500
0 129 300
144 000
Opatrenie 4.3
89 840
89 624
62 645
26 979
7 870
0
19 109
216
Opatrenie 4.4
55 900
54 400
37 485
16 915
4 410
0
12 505
1 500
Priorita 4
623 490
476 274 240 805 235 469
65 330
0 170 139
147 216
2 036 454 1 691 028 969 025 722 003 271 295
1 255 449 453
345 426
Spolu

(v tis. Sk)
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4.1 Finančný plán - hospodárstvo a služby
Finančné tabuľky rozvoja miestneho hospodárstva a služieb vyjadrujú rozdelenie
financií na priority, opatrenia a aktivity.
Rozdelenie financií na programovacie obdobie
Rozdelenie financií na programovacie obdobie (v tisíc Sk)
Priorita 1

Aktivita 1.1.1
Aktivita 1.1.2
Aktivita 1.1.3
Aktivita 1.1.4
opatrenie1.1. celkom
Aktivita 1.2.1
Aktivita 1.2.2
Aktivita 1.2.3
Aktivita 1.2.4
Aktivita 1.2.5
Aktivita 1.2.6
Aktivita 1.2.7
Aktivita 1.2.8
Aktivita 1.2.9
Aktivita 1.2.10
opatrenie 1.2. celkom
priorita 1 celkom

2008 2011 2010
2013
Opatrenie 1.1
210
180
1 500
1 500
3 300
3 300
0
0
5 010
4 980
Opatrenie 1.2
100 000 100 000
0
0
0
600
1 400
30 000
19 000
0
0
6 000
50 000
50 000
1 000
1 000
36 314
3 000
0
600
207 714 191 200
212 724 196 180

20142016

spolu

180
1 500
3 300
80 000
84 980

570
4 500
9 900
80 000
94 970

100 000
50 000
30 000
30 000
0
0

300 000
50 000
30 600
61 400
19 000
6 000
100 000
3 000
42 314
1 200
613 514
708 484

1 000
3 000
600
214 600
299 580

Rozdelenie financií na priority, opatrenia a aktivity
Rozdelenie financií na priority a opatrenia (v tisíc Sk)
Aktivita

Aktivita 1.1.1
Aktivita 1.1.2
Aktivita 1.1.3
Aktivita 1.1.4
opatrenie 1.1
celkom
Aktivita 1.2.1
Aktivita 1.2.2
Aktivita 1.2.3
Aktivita 1.2.4

Celkové
náklady
(tis. Sk)

Verejné zdroje (tis. Sk)
Súkromné
zdroje
Celkom EÚ
Národné zdroje (tis. Sk)
(tis. Sk)
(tis. Sk) (tis. Sk) Celkom SR
VÚC
mesto
Priorita 1: Tvorba dynamického miestneho hospodárstva
Opatrenie 1.1 Podpora zamestnanosti v meste
570
570
0
570
0
0
570
0
4 500
4 500
3 825
675
675
0
0
0
9 900
9 900
7 650
2 250
1 350
0
900
0
80 000
0
0
0
0
0
0
80 000
94 970

14 970

11 475

3 495

2 025

Opatrenie 1.2 Rozvoj cestovného ruchu
300 000 300 000 255 000
45 000 30 000
50 000 50 000
0
50 000
0
30 600 30 600
22 500
8 100
6 000
61 400 60 400
45 000
15 400 12 000

0

1 470

80 000

0
0
0
0

15 000
50 000
2 100
3 400

0
0
0
1 000
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Aktivita 1.2.5
Aktivita 1.2.6
Aktivita 1.2.7
Aktivita 1.2.8
Aktivita 1.2.9
Aktivita 1.2.10
opatrenie 1.2
celkom
priorita 1
celkom

19 000 19 000
6 000
6 000
100 000 50 000
3 000
2 400
42 314 42 314
1 200
1 200
613 514 561 914

16 150
0
37 500
1 211
21 975
450
399 786

2 850
6 000
12 500
1 189
20 339
750
162 128

1 900
0
10 000
214
5 860
120
66 094

0
0
0
0
0
0
0

950
6 000
2 500
975
14 479
630
96 034

0
0
50 000
600
0
0
51 600

708 484 576 884

411 261

165 623

68 119

0

97 504

131 600

4.2 Finančný plán - spoločenský život (sociálna sféra, kultúra, šport
a mládež)

Finančné tabuľky rozvoja spoločenského života vyjadrujú rozdelenie financií na
priority, opatrenia a aktivity.
Rozdelenie financií na programovacie obdobie
Rozdelenie financií na programovacie obdobie
(v tisíc Sk)
Priorita 2

Aktivita 2.1.1

2008 2011 2010
2013
Opatrenie 2.1
39 000
0

20142016

spolu

0

39 000

Aktivita 2.1.2

600

600

600

1 800

Aktivita 2.1.3

0

1 000

1 000

2 000

Aktivita 2.1.4

0

0

10 000

10 000

Aktivita 2.1.5

300

300

300

900

Aktivita 2.1.6

750

750

750

2 250

Aktivita 2.1.7

1 500

1 500

1 500

4 500

Aktivita 2.1.8

30 000

30 000

0

60 000

Aktivita 2.1.9

0

30 000

30 000

60 000

3 000

3 000

3 000

9 000

75 150
67 150
Opatrenie 2.2
200
200

47 150

189 450

200

600

Aktivita 2.1.10
Opatrenie 2.1 celkom
Aktivita 2.2.1
Aktivita 2.2.2

150

150

150

450

Aktivita 2.2.3

1 350

1 350

1 350

4 050

Aktivita 2.2.4

800

300

300

1 400

2 500
2 000
Opatrenie 2.3
4 000
4 000

2 000

6 500

0

8 000

Opatrenie 2.2 celkom
Aktivita 2.3.1
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Aktivita 2.3.2

1 000

80 000

20 000

101 000

Aktivita 2.3.3

300

300

300

900

5 300
84 300
Opatrenie 2.4
900
900

20 300

109 900

0

1 800

Opatrenie 2.3 celkom
Aktivita 2.4.1
Aktivita 2.4.2

0

5 000

0

5 000

Aktivita 2.4.3

150

150

150

450

Aktivita 2.4.4

0

1 000

0

1 000

1 050
84 000

7 050
160 500

150
69 600

8 250
314 100

Opatrenie 2.4 celkom
Priorita 2 celkom

Rozdelenie financií na priority, opatrenia a aktivity
Rozdelenie financií na priority a opatrenia (v tisíc Sk)
Aktivita

Verejné zdroje (tis. Sk)
Celkom
EÚ
Národné zdroje (tis. Sk)
(tis. Sk)
(tis.
Celkom
SR
VÚC
mesto
Sk)
Trnava
Priorita 2: Rozvoj spoločenského života obyvateľov mesta Sládkovičovo

Aktivita 2.1.1

Celkové
náklady
(tis. Sk)

Opatrenie 2.1: Rozvoj sociálnych a zdravotných služieb
Podopatrenie: Rozšírenie existujúcich sociálnych služieb
39 000
39 000 33 150
5 850
3 900
0

Súkromné
zdroje
(tis. Sk)

1 950

0

Aktivita 2.1.2

1 800

1 800

0

1 800

0

0

1 800

0

Aktivita 2.1.3

2 000

2 000

1 700

300

200

0

100

0

Aktivita 2.1.4

10 000

10 000

8 500

1 500

1 000

0

500

0

Aktivita 2.1.5

900

900

0

900

0

0

900

0

Aktivita 2.1.6

2 250

2 250

0

2 250

0

0

2 250

0

Aktivita 2.1.7

4 500

4 500

2 869

1 631

506

225

900

0

Aktivita 2.1.8

Podopatrenie: Riešenie bývania ľudí v zlej sociálnej situácií
60 000
60 000
0
60 000
45 000
0

15 000

0

Aktivita 2.1.9

60 000

0

15 000

0

Podopatrenie: Rozvoj zdravotných služieb
6 750
0
6 750
1 800

450

4 500

2 250

187 200

675

42 900

2 250

300

0

Aktivita 2.1.10

9 000

Opatrenie 2.1
celkom

189 450

Aktivita 2.2.1

60 000

0

46 219

60 000

140 981

45 000

97 406

Opatrenie 2.2: Zlepšenie kultúrnych aktivít a hodnôt mesta
600
600
0
600
300
0

Aktivita 2.2.2

450

450

0

450

0

0

450

0

Aktivita 2.2.3

4 050

4 050

0

4 050

0

180

3 870

0

Aktivita 2.2.4

1 400

1 200

0

1 200

200

0

1 000

200

Opatrenie 2.2
celkom

6 500

6 300

0

6 300

500

180

5 620

200
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Opatrenie 2.3: Rozvoj športových možností
Aktivita 2.3.1

8 000

7 600

0

7 600

0

400

7 200

400

Aktivita 2.3.2
Aktivita 2.3.3

101 000
900

101 000
900

0
0

101 000
900

0
0

0
0

101 000
900

0
0

Opatrenie 2.3
celkom

109 900

109 500

0

109 500

0

400

109 100

400

Opatrenie 2.4: Zlepšenie možností pre rodiny
Aktivita 2.4.1

1 800

1 440

0

1 440

0

0

1 440

360

Aktivita 2.4.2

5 000

5 000

4 250

750

500

0

250

0

Aktivita 2.4.3

450

450

0

450

0

0

450

0

Aktivita 2.4.4

1 000

1 000

850

150

100

0

50

0

Opatrenie 2.4
celkom
Priorita 2
celkom

8 250

7 890

5 100

2 790

600

0

2 190

360

314 100

310 890

51 319

259 571

98 506

1 255

159 810

3 210

4.3 Finančný plán - životné prostredie

Finančné tabuľky zlepšenia stavu životného prostredia vyjadrujú rozdelenie financií na
priority, opatrenia a aktivity.
Rozdelenie financií na programovacie obdobie
Rozdelenie financií na programovacie obdobie
(v tisíc Sk)
Priorita 3

2008 2011 2010
2013
Opatrenie 3.1

20142016

spolu

Aktivita 3.1.1

300

300

0

600

Aktivita 3.1.2

0

900

900

1 800

Aktivita 3.1.3

0

0

5 000

5 000

Aktivita 3.1.4

0

1 000

0

1 000

Aktivita 3.1.5

0

500

0

500

Aktivita 3.1.6

300

300

0

600

Aktivita 3.1.7

0

9 000

9 000

18 000

Aktivita 3.1.8

9 000

6 000

6 000

21 000

Aktivita 3.1.9

150

150

150

450

Aktivita 3.1.10

0

0

0

0

Aktivita 3.1.11

300

300

300

900

Opatrenie 3.1 celkom

10 050
18 450
Opatrenie 3.2

21 350

49 850

Aktivita 3.2.1

10 000

0

0

10 000

Aktivita 3.2.2

5 000

0

0

5 000
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Aktivita 3.2.3

25 000

0

0

25 000

Aktivita 3.2.4

150

150

150

450

Aktivita 3.2.5

0

2 000

2 000

4 000

Aktivita 3.2.6

100 000

0

0

100 000

Opatrenie 3.2 celkom

140 150
2 150
Opatrenie 3.3

2 150

144 450

Aktivita 3.3.1

0

0

0

0

Aktivita 3.3.2

60

60

60

180

Aktivita 3.3.3

140 000

0

0

140 000

Aktivita 3.3.4

50 000

0

0

50 000

Aktivita 3.3.5

3 900

0

0

3 900

Aktivita 3.3.6

0

1 000

1 000

2 000

193 960
344 160

1 060
21 660

1 060
24 560

196 080
390 380

Opatrenie 3.3 celkom
Priorita 3 celkom

Rozdelenie financií na priority, opatrenia a aktivity
Rozdelenie financií na priority a opatrenia (v tisíc Sk)
Aktivita

Celkové
náklady
(tis. Sk)

Verejné zdroje (tis. Sk)
Celkom EÚ (tis.
Národné zdroje (tis. Sk)
(tis. Sk)
Sk)
Celkom
SR
VÚC
mesto
Trnava
Priorita 3: Zlepšenie stavu životného prostredia

Súkromné
zdroje
(tis. Sk)

Opatrenie 3.1: Zvýšenie prírodnej hodnoty mesta
Podopatrenie: Zvýšenie prírodnej hodnoty extravilánu mesta
Aktivita 3.1.1

600

600

0

600

0

0

600

0

Aktivita 3.1.2

1 800

900

0

900

0

0

900

900

Aktivita 3.1.3

5 000

5 000

0

5 000

0

0

5 000

0

Aktivita 3.1.4

1 000

0

0

0

0

0

0

1 000

Aktivita 3.1.5

500

500

425

75

50

0

25

0

Podopatrenie: Zvýšenie prírodnej hodnoty intravilánu mesta
Aktivita 3.1.6

600

600

0

600

0

0

600

0

Aktivita 3.1.7

18 000

18 000

15 300

2 700

1 800

0

900

0

Aktivita 3.1.8

21 000

21 000

10 200

10 800

1 200

0

9 600

0

Aktivita 3.1.9

450

450

0

450

0

0

450

0

Aktivita 3.1.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Aktivita 3.1.11

900

900

0

900

0

0

900

0

Opatrenie 3.1
celkom

49 850

47 950

25 925

22 025

3 050

0

18 975

1 900

Opatrenie 3.2: Riešenie problémov odpadového hospodárstva
10 000
10 000
8 500
1 500
1 000
0
500

0

Aktivita 3.2.1
Aktivita 3.2.2

5 000

5 000

4 250

750

500

0

250

0
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Aktivita 3.2.3

25 000

25 000

21 250

3 750

2 500

0

1 250

0

Aktivita 3.2.4

450

450

0

450

0

0

450

0

Aktivita 3.2.5

4 000

4 000

3 400

600

400

0

200

0

Aktivita 3.2.6

100 000

50 000

37 500

12 500

12 500

0

0

50 000

Opatrenie 3.2
celkom

144 450

94 450

74 900

19 550

16 900

0

2 650

50 000

Opatrenie 3.3: Zníženie vplyvov ľudskej činnosti
Podopatrenie: Zníženie emisií
Aktivita 3.3.1

0

0

0

0

0

0

0

0

Aktivita 3.3.2

180

180

0

180

0

0

180

0

Podopatrenie: Ochrana miestnych vodných zdrojov
Aktivita 3.3.3

140 000

133 000

119 000

14 000

14 000

0

0

7 000

Aktivita 3.3.4

50 000

47 500

42 500

5 000

5 000

0

0

2 500

Aktivita 3.3.5

3 900

3 900

3 315

585

390

0

195

0

Aktivita 3.3.6

2 000

0

0

0

0

0

0

2 000

196 080

184 580

164 815

19 765

19 390

0

375

11 500

390 380

326 980

265 640

61 340 39 340

0

22 000

63 400

Opatrenie 3.3
celkom
Priorita 3
celkom

4.4 Finančný plán - verejná infraštruktúra
Finančné tabuľky rozvoja verejnej infraštruktúry vyjadrujú rozdelenie financií na
priority, opatrenia a aktivity.
Rozdelenie financií na programovacie obdobie
Rozdelenie financií na programovacie obdobie
(v tisíc Sk)
Priorita 4

2008 2011 2010
2013
Opatrenie 4.1

Aktivita 4.1.1
Aktivita 4.1.2
Aktivita 4.1.3
Aktivita 4.1.4
Aktivita 4.1.5
Aktivita 4.1.6
Opatrenie 4.1 celkom

7 500
5 000
102 000
10 000
10 000
10 000
1 500
1 500
450
0
0
10 000
121 450
36 500
Opatrenie 4.2

20142016

spolu

5 000
0
5 000
0
0
0
10 000

17 500
112 000
25 000
3 000
450
10 000
167 950

Aktivita 4.2.1

54 000

72 000

0

126 000

Aktivita 4.2.2

7 200

9 600

0

16 800

Aktivita 4.2.3

11 500

11 500

0

23 000

Aktivita 4.2.4

72 000

72 000

0

144 000

144 700

165 100

0

309 800

Opatrenie 4.2 celkom
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Opatrenie 4.3
Aktivita 4.3.1

0

1 000

0

1 000

Aktivita 4.3.2

0

2 000

0

2 000

Aktivita 4.3.3

9 000

0

0

9 000

Aktivita 4.3.4

30 700

0

0

30 700

Aktivita 4.3.5

120

120

120

360

Aktivita 4.3.6

1 020

1 020

1 020

3 060

Aktivita 4.3.7

240

240

240

720

Aktivita 4.3.8

0

40 000

0

40 000

Aktivita 4.3.9

0

0

0

0

Aktivita 4.3.10

0

3 000

0

3 000

Opatrenie 4.3 celkom

41 080
47 380
Opatrenie 4.4

1 380

89 840

Aktivita 4.4.1

22 300

20 000

0

42 300

Aktivita 4.4.2

1 500

0

0

1 500

Aktivita 4.4.3

1 400

1 400

0

2 800

Aktivita 4.4.4

0

300

0

300

Aktivita 4.4.5

3 000

3 000

3 000

9 000

28 200
335 430

24 700
273 680

3 000
14 380

55 900
623 490

Opatrenie 4.4 celkom
Priorita 4 celkom

Rozdelenie financií na priority, opatrenia a aktivity
Rozdelenie financií na priority a opatrenia (v tisíc Sk)
Aktivita

Celkové
náklady
(tis. Sk)

Verejné zdroje (tis. Sk)
Súkromné
zdroje
Celkom EÚ (tis.
Národné zdroje (tis. Sk)
(tis. Sk)
(tis. Sk)
Sk)
Celkom
SR
VÚC
mesto
Trnava
Priorita 4: Rozvoj verejnej infraštruktúry, verejných služieb a školského vzdelania
Opatrenie 4.1: Rozvoj miestnej technickej infraštruktúry

Aktivita 4.1.1

17 500

17 500

14 875

1 750

0

875

0

Aktivita 4.1.2

112 000

112 000

94 775

17 225 11 150

0

6 075

0

Aktivita 4.1.3

25 000

25 000

21 250

3 750

2 500

0

1 250

0

Aktivita 4.1.4

3 000

1 500

1 275

225

150

0

75

1 500

Aktivita 4.1.5

450

450

0

450

0

0

450

0

Aktivita 4.1.6

10 000

10 000

8 500

1 500

1 000

0

500

0

Opatrenie 4.1
celkom

167 950

25 775 16 550

0

9 225

1 500

0

94 500

0

166 450 140 675

2 625

Opatrenie 4.2: Zlepšenie podmienky bývania
Aktivita 4.2.1

126 000

126 000

0

126 000 31 500

Aktivita 4.2.2

16 800

16 800

0

16 800

0

0

16 800

0

Aktivita 4.2.3

23 000

23 000

0

23 000

5 000

0

18 000

0
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Aktivita 4.2.4

144 000

0

0

Opatrenie 4.2
celkom

309 800

165 800

0

0

0

0

0

144 000

165 800 36 500

0

129 300

144 000

Opatrenie 4.3: Rozvoj verejných služieb
Podopatrenie: Rekonštrukcia a modernizácia verejných budov
Aktivita 4.3.1

1 000

1 000

0

1 000

0

0

1 000

0

Aktivita 4.3.2

2 000

2 000

0

2 000

0

0

2 000

0

Aktivita 4.3.3

9 000

9 000

0

9 000

500

0

8 500

0

Aktivita 4.3.4

30 700

30 700

26 095

4 605

3 070

0

1 535

0

Podopatrenie: Zlepšenie informovanosti miestneho obyvateľstva
Aktivita 4.3.5

360

360

0

360

0

0

360

0

Aktivita 4.3.6

3 060

2 844

0

2 844

0

0

2 844

216

Aktivita 4.3.7

720

720

0

720

0

0

720

0

Aktivita 4.3.8

40 000

40 000

34 000

6 000

4 000

0

2 000

0

Aktivita 4.3.9

0

0

0

0

0

0

0

0

Aktivita 4.3.10

3 000

3 000

2 550

450

300

0

150

0

Opatrenie 4.3
celkom

89 840

89 624

62 645

26 979

7 870

0

19 109

216

Opatrenie 4.4: Zabezpečenie kvalitného školského vzdelania
Podopatrenie: Rozvoj školskej infraštruktúry
Aktivita 4.4.1

42 300

42 300

35 105

7 195

4 130

0

3 065

0

Aktivita 4.4.2

1 500

0

0

0

0

0

0

1 500

Podopatrenie: Zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacích aktivít
Aktivita 4.4.3

2 800

2 800

2 380

420

280

0

140

0

Aktivita 4.4.4

300

300

0

300

0

0

300

0

Aktivita 4.4.5

9 000

9 000

0

9 000

0

0

9 000

0

Opatrenie 4.4
celkom
Priorita 4
celkom

55 900

54 400

37 485

16 915

4 410

0

12 505

1 500

235 469 65 330

0

170 139

147 216

623 490

476 274 240 805
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5. Monitorovací a implementačný rámec stratégie
5.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
Postup realizácie
9 ročná rozvojová stratégia mesta bude realizovaná prostredníctvom akčných
plánov. Akčný plán obsahuje projekty alebo úlohy, splnenie ktorých nevyžaduje
projektové riadenie. Formou projektov sú spravidla pripravené akcie, realizácia ktorých
vyžaduje spoluprácu rôznych organizácií, vonkajších odborníkov, resp. sa počíta
s využitím externých podporných zdrojov. Úlohy, splnenie ktorých nevyžaduje projektové
riadenie, sú jednoduchšie akcie, ktoré je možné realizovať v rámci kapacitných možností
jednej organizácie (napr. mestského úradu). Do tejto skupiny boli zaradené aj trvalé
činnosti (napr. prevádzkovanie projektom vytvorenej kapacity).
Akčný plán je pripravený na základe strategického plánu na trojročné obdobia.
Proces prípravy sa začína vždy na jar predchádzajúceho roku a končí koncom septembra,
aby vzniknuté finančné nároky bolo možné premietnuť do rozpočtu mesta pre nasledujúci
rok. Prípravu akčného plánu organizuje mestský úrad, pri niektorých odborných krokoch je
možné využiť odbornú kapacitu partnerských organizácií.
Proces prípravy akčného plánu:
aktivita
Verejná diskusia
Diskusia v samosprávnych
komisiách
Príprava návrhu
Schválenie
Návrhy do rozpočtu mesta na ďalší
rok
Schválenie rozpočtu

riešiteľ
mestský úrad
mestský úrad

termín
január - február
marec - apríl

mestský úrad
mestské zastupiteľstvo
mestský úrad

máj
jún
september

mestské zastupiteľstvo

december

Návrhy projektov a úloh obsahujú popis činnosti, zdroje financovania,
zodpovedných riešiteľov, termíny a plánované výstupy. Zodpovedným riešiteľom môže
byť príslušné oddelenie mestského úradu, mestská inštitúcia, alebo spolupracujúca
organizácia.
Koordinátorom realizácie akčného plánu je organizačná jednotka mestského úradu,
ktorá má na starosti strategické plánovanie. Okrem toho jej úlohou je pripraviť ročný
odhad potreby cash flow realizácie akčného plánu z hľadiska mestského rozpočtu.
Súčasťou predloženého materiálu je akčný plán na roky 2008 a 2010. Znamená to
zároveň, že vypracovanie nového akčného plánu je aktuálne v priebehu roka 2010.

5.2 Monitorovanie a hodnotenie
Monitorovanie a hodnotenie zabezpečujú spätnú väzbu plnenia akčného a strategického
plánu. Navrhujeme hodnotenie plnenia akčných plánov ex-ante (následné hodnotenie)
a monitorovanie plnenia strategického plánu raz za 4 roky (vo volebnom období, ako
informáciu pre nové zastupiteľstvo). Monitorovanie na úrovni strategického cieľa
a rozvojových priorít by malo prebehnúť na základe nasledovných indikátorov:
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Hodnotenie na úrovni strategického cieľa
Strategický cieľ
Zvýšiť kvalitu života
obyvateľov mesta
Sládkovičovo
prostredníctvom
zlepšenia stavu
životného prostredia,
rozvoja miestneho
hospodárstva a
zlepšenia podmienok
každodenného života
obyvateľov.

Hodnotiace otázky
O koľko sa zvýšila
miestna zamestnanosť?

Ukazovatele
Počet miestnych obyvateľov
pracujúcich v meste (zdroj: SODB
2001)

Východisková úroveň
SODB 2001: 1 956 obyvateľov

Cieľová úroveň
SODB 2011: 2 060 obyvateľov
SODB 2021: 2 160 obyvateľov

V akej miere ponúka
alebo podporuje mesto
verejné služby v oblasti
spoločenského života?

Počet druhov verejných služieb
ponúkaných alebo podporených
mestom v oblasti spoločenského
života (zdroj: ročné vyhodnotenia
plnenia rozpočtu mesta)

Stav v roku 2007: 15

Stav v roku 2016: 25

Zlepšila sa kvalita
životného prostredia v
meste a okolí?

Zaradenie mesta do znečistených
Rok 2004: 8
oblastí podľa jednotlivých
ukazovateľov (zdroj: správy o stave
životného prostredia SAŽP)

Podarilo sa udržať
vysoké tempo
investovania v oblasti
verejnej infraštruktúry?

Ročný objem investícií do verejnej
infraštruktúry (zdroj: ročné
vyhodnotenia plnenia rozpočtu
mesta)

Rok 2016: 6

Rok 2005-2007: 61 000 tis. Sk / Rok 2008-2016: 61 000 tis. Sk / rok
rok
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Hodnotenie na úrovni rozvojových priorít
Priority

Hodnotiace otázky

Priorita 1: Tvorba
O koľko sa zvýšil počet turistov v meste?
dynamického miestneho
hospodárstva
Bola zabezpečená pomoc zamestnať sa
ťažko zamestnávateľným obyvateľom?

Priorita 2: Rozvoj
spoločenského života
obyvateľov mesta
Sládkovičovo

Podarilo sa zabezpečiť pobyt miestnym
obyvateľom v meste v domove
dôchodcov?
Podarilo sa rozšíriť možnosti pre voľnočasové aktivity na území mesta?

Priorita 3: Zlepšenie
stavu životného
prostredia

Podarilo sa zvýšiť prírodnú hodnotu
mesta?

Priorita 4: Rozvoj
verejnej
infraštruktúry, verejných
služieb a školského
vzdelania

Podarilo sa rozšíriť miestnu dopravnú
infraštruktúru?

Podarilo sa rozšíriť separovaný zber
odpadov?

Ukazovatele

Východisková Cieľová
úroveň
úroveň

Počet návštevníkov mesta (zdroj: štatistika
mestského úradu)

Rok 2007:
80 000

Rok 2016:
100 000

Počet ťažko zámestnávateľných
obyvateľov, ktorí sa umiestnili na
miestnom trhu práce? (zdroj: štatistika
mestského úradu)
Počet miestnych obyvateľov, ktorým je
zabezpečený pobyt v meste v domove
dôchodcov (zdroj: štatistika mestského
úradu)
Počet športových a voľno-časových
zariadení (zdroj: štatistika mestského
úradu)
Plocha verejnej zelene v ha (zdroj:
štatistika mestského úradu)

Rok 2007:
25

Rok 2016:
50

Rok 2007:
0

Rok 2016:
50

Rok 2007:
10

Rok 2016:
15

Rok 2007:
11

Rok 2016:
14

Množstvo vyseparovaného komunálneho
odpadu v t (zdroj: štatistika mestského
úradu)
Plocha novej dopravnej infrašturktúry v m2
(zdroj: štatistika mestského úradu)

Rok 2006:
1 610

Rok 2016:
1 950

Rok 2007:
0

Rok 2016:
34 000

Podarilo sa udržať vysoké tempo
Ročný objem investícií do verejných budov Rok 2005 investovania do obnovy verejných budov? (zdroj: štatistika mestského úradu)
2007:
18 000 tis. /
rok

Rok 2008 2016:
18 000 tis.
Sk / rok
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6. Záver
Najväčšie investície v posledných rokoch v meste smerovali do rozvoja miestneho
hospodárstva a zlepšenia podmienok bývania. V rámci rozvoja miestneho hospodárstva bol
vybudovaný Technologický inkubátor Inovatech, kongresovo informačné a poradenské
centrum pri TK Vincov les a boli zrekonštruované bazény na TK Vincov les. Všetky tieto
projekty boli podporené z fondov EÚ a celková výška preinvestovaných nákladov
predstavovali viac ako 170 000 tis. Sk. V rámci bytovej výstavby za posledných 5 rokov
bolo postavených viac ako 70 nájomných bytov.
V záujme optimálneho využitia možností v programovacom období EÚ v rokoch
2007-2013 bol vypracovaný PHSR mesta Sládkovičovo. Rozvojový plán jednak rieši
aktuálne infraštrukturálne potreby mesta, ale niektoré aktivity sú zamerané aj na zvýšenie
informovanosti a vzdelanostnej úrovne miestneho obyvateľstva, ako aj na zlepšenie
podmienok bývania a využívania voľného času. Časť rozvojových opatrení a aktivít sa
týka aj zlepšenia stavu životného prostredia, rozšírenia prírodných hodnôt a prehlbenia
ekologického povedomia. Medzi prvými plánovanými aktivitami sú projekty zamerané na
rozvoj zdravotných a sociálnych služieb, resp. kultúrnej a technickej infraštruktúry. Na
niektoré projektové zámery sú už vypracované stavebné projektové dokumentácie, ako
napr. na vybudovanie domova dôchodcov a sociálnych služieb, rekonštrukciu miestneho
kultúrneho strediska, resp. prebiehajú prípravné práce, ako napr. na rekonštrukciu
verejných priestranstiev, chodníkov, ciest a parkovísk na Fučíkovej ulici a vybudovanie
cyklotrasy od železničnej stanice až na TK Vincov les.
Vďaka dvom priemyselným parkom a termálnemu kúpalisku miestne hospodárstvo
je silné. V nasledujúcom období treba zabezpečiť vhodný informačný systém pre
záujemcov o prácu v meste, pomáhať miestym poskytovateľom služieb, ďalej rozvíjať
cestovný ruch a pomáhať ťažko zamestnávateľným skupinám uplatniť sa na trhu práce.
Cieľom samosprávy mesta je v záujme realizácie stratégie využiť výhody
partnerskej spolupráce a možností financovania rozvojových projektov z podporných
fondov EÚ a domácich verejných zdrojov.
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