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V SLÁDKOVIČOVE
Výroba tepla na Sídlisku J. Dalloša

Hospodársky výsledok Technického a bytového podniku, s. r. o. Sládkovičovo na
rok 2008 je strata vo výške 1 740 000 Sk,
pričom v tomto roku očakávame stratu vo
výške 1 100 000 Sk.
Najväčší podiel tvorí strata na výrobe tepla
pre sídlisko J. Dalloša. TaBP, s. r. o. ako prevádzkovateľ centrálneho zdroja tepla (CZT)
v meste zabezpečuje výrobu, distribúciu
a predaj tepla pre troch odberateľov, celkove
pre 344 bytov. Najväčší odberateľ je SVBD
Galanta, ktoré odoberá až 75 % tepla. Kotolňa bola rekonštruovaná v roku 1994. Palivovú základňu CZT tvorí zemný plyn a celkový tepelný výkon zdroja je 3,42 MW (dva
kotle po 0,6 MW a ďalšie dva kotle s výkonom
po 1,16 MW). Pri výrobe tepla sú dodávateľ
a odberateľ povinní dodržiavať ustanovenia
zákona 657/2007 Z. z. o tepelnej energetike.
Cena tepla je regulovaná a na základe cenového návrhu dodávateľa ju schvaľuje ÚRSO
(Ústav pre reguláciu sieťových odvetví).
Mesto Sládkovičovo dalo vypracovať analýzu súčasného stavu, aby mohol prijať
opatrenie na likvidáciu neprimeranej straty.
Analýza je hotová a sú zrejmé dôvody finančnej straty, ktoré sú nasledovné:

• výroba tepla je zastaralá, neefektívna,
• chyby v kalkulácií cenového návrhu
dodávateľa,
• ÚRSO schválená nižšia cena, ako žiadal
v cenovom návrhu dodávateľ.
Vzhľadom na skutočnosť, že mesto nemá
finančné prostriedky na dotáciu výrobu tepla, ani na rekonštrukciu kotolne a preto sme
s dotknutými odberateľmi hľadali alternatívy riešenia, ktoré sú nasledovné:
1. odberatelia tepla sa odpoja sa od
centrálneho zdroja tepla a vybudujú si
vlastné kotolne,
2. odberatelia preberú prevádzku jestvujúcej kotolne a budú vyrábať teplo pre
seba,
3. dodávateľ dá do prenájmu kotolňu
s tým, že budúci prevádzkovateľ
zabezpečí nový efektívnejší zdroj
tepla, aby znížil prevádzkové náklady
a tak zabezpečil rentabilnú prevádzku
kotolne.
V marci 2008 bola schválená Energetická
koncepcia mesta t. j. Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Sládkovičovo,
ktorá uvažuje okrem prijatia opatrení na
zníženie spotreby tepla aj s rekonštrukciou

kotolne na sídlisku J. Dalloša s využívaním
alternatívnych zdrojov energie (ako biomasa alebo geotermálna energia). Nevýhodou
prvej alternatívy je, že podľa vyhl. ÚRSO
č. 505/2006 do investičných nákladov treba
započítať aj ekonomicky oprávnené náklady
vyvolané odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa. Tieto náklady môžu byť až vo výške niekoľko
stotisíc euro. Druhú alternatívu neprijal ani
jeden z odberateľov, preto reálne ostala tretia alternatíva a to dať kotolňu do prenájmu.
Vykurovacie obdobie sa začína v októbri a na
riešenie problematiky nám už zostáva len
málo času.
V súčasnosti prevádzkovateľ tepelného
zdroja Technický a bytový podnik, s. r.  o.,
Sládkovičovo zabezpečuje výrobu a dodávku
tepla podľa platného zákona a nikto z obyvateľov sídlisku J. Dalloša sa nemusí obávať, že
ostane bez tepla. O ďalších skutočnostiach
týkajúcich sa výroby tepla budeme informovať občanov mesta na verejných zasadnutiach MsZ, prostredníctvom našich novín,
ako aj na stretnutiach so zástupcami vlastníkov bytov a bytového družstva.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

10. výročie družby s Csorvásom
S milými priateľmi z Csorvásu sme pri príležitosti oslavy desiateho výročia našej spolupráce strávili príjemný, ale programovo veľmi
náročný víkend. Súčasťou programu bolo piatkové večerné privítanie
hostí a spoločné posedenie.
V sobotu doobeda sme pre Csorvásanov, ale aj pre Sládkovičovčanov (ktorých bolo pomenej) pripravili výstavu fotografií a prezentáciu
videozáznamov z mnohých spoločných podujatí.
Poobede sa hostia zúčastnili kladenia vencov pri príležitosti 60. výročia SNP a ďalej slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva,
v rámci ktorého primátor mesta odovzdal pamätné listy tým, ktorí sa
najviac zaslúžili o úspešnú spoluprácu medzi našimi mestami. Ocenení boli Menyhért
Szilágyi, primátor mesta Csorvás, István Kasuba, miestny historik, odborník regionálneho rozvoja z Csorvásu, Slovenská menšinová
samospráva v Csorvási, Gyimesiné Hugyik
Erzsébet – predsedníčka Slovenskej menšinovej samosprávy v Csorvási, Klub dôchodcov
Csorvás, Dobrovoľný hasičský zbor Csorvás,
Rybárska organizácia Csorvásskych gazdov,
Spolok priateľov Csorvásu, Béla Zsille, poslanec MsZ Sládkovičovo, Alexander Vígh,
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10. výročie družby s Csorvásom
(pokračovanie zo str. 1)
vedúci citarového súboru Dió héj
a Ing. Kornel Somogyi, bývalý
primátor mesta Sládkovičovo. Po
tomto zasadnutí primátori oboch
miest spoločne vysadili pre budovou Inovatechu strom priateľstava.
Pri príležitosti výročia bola na
budove Mestského úradu v Sládkovičove odhalená pamätná
tabuľa, ktorá pripomína desaťročnú spoluprácu Sládkovičova
a Csorvásu.
Sobotný večer patril stretnutiu folklórnych súborov, ktoré
svoje vystúpenia venovali našim milým hosťom. V programe
sa predstavili súbory Rozmarín
a Rozmarínček z Majcichova,
súbor Berkény z Košút, citarová
skupina Dió héj zo Sládkovičova
a dve citarové skupiny a spevácky zbor z Csorvásu, speváci zo
sládkovičovského divadelného
súboru Hahota a hudobná skupina Rigo band.
V rámci progarmu odovzadal Menyhért Szilágyi, primátor

Csorvásu, ďakovný list Alexandrovi Víghovi, ktorý bol prvým
iniciátorom spolupráce našich
miest.
Počasie nám tentoraz opäť
neprialo, ale všetci vystupujúci
i diváci boli mimoriadne ústretoví a tak sme náročný, vyše štvorhodinový program zvládli skoro
na jednotku.
Všetci dúfame, že aj o desať rokov budeme spolu oslavovať.
ES

Záhradkári vystavovali
aj oceňovali
manželia
Mikuloví
preberajú
ocenenie
vo svojej
krásne
záhrade
→
←
Tekvičiak,
ktorý
lákal
návštevníkov na
výstavu

Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov opäť zorganizovala výstavu ovocia
a zeleniny, ktoré vypestovali naši záhradkári.
Tentoraz ukážky zo svojej úrody prezentovalo
34 vystavovateľov, ktorí poskytli spolu 114 exponátov širokej palety výpestkov. Okrem rôznych odrôd ovocia a zeleniny divákov zaujali aj
krásne kvety a úžasné dekoratívne aranžmány
z tekvíc a tekvičiek. Diváci vyhodnotili najkrajšie exponáty. V tejto súťaži boli najobdivovanejšie jablká Gloster od Ladislava Tótha z Dánoša,
hrozno Igora Horvátha zo Sládkovičova a jablká Melodia, ktoré vypestoval Jaroslav Feješ zo
Sládkovičova, Veronika Abrahamová zo Slád-

kovičovo získala cenu za košíky s ozdobnými
tekvičkami a Ján Németh z Nového Dvora za
tekvicu Goliáš.
V rámci výstavy sa konalo aj vyhodnotenie
súťaže o najkrajšiu záhradku. Porota si prezrela záhradky v dvoch termínoch (5. júna
a 14. augusta) a spomedzi prihlásených záhrad
získala najviac bodov záhrady pani Evy Sudovej, druhá bola záhradka pani Márie Hejnej a na treťom mieste sa umiestnila záhrada
manželov Mikulovcov. Všetci účastníci súťaže
dostali veľmi pekné ceny a organizátori dúfajú,
že v budúcom roku sa do tejto súťaže prihlási
ešte viacej záhradkárov.
Dobre vieme, že v našom meste je veľa krásnych záhrad, veď len v Zátiší je takmer pri každom dome záhradôčka ako obrázok, na Sigetskej ulici sú krásne záhrady, veľa babičiek má
obdivuhodné tradičné kvetinové záhrady a ak
sa prechádzate po ktorejkoľvek sládkovičovskej
ulici, potešia sa vaše oči pohľadom na pekné
predzáhradky so skalkami, jazierkami, kveti-

novými záhonmi,... Starostlivosť o záhradu je
výbornym relaxom, ktorý prináša radosť nielen
záhradníkovi, ale aj všetkým návštevníkom.
Záhrada vás poteší každý deň, stane sa vaši
druhým domom. Nedeľná ranná káva chutí najlepšie v rosou a slnkom vyzdobenej záhrade na
lavičke medzi kvetmi a vtáčikmi ...
Organizátori by túto veľmi náročnú akciu
nezvládli bez ochotných a veľkorysých sponzorov – MsÚ Sládkovičovo, Ing. Štefan Lauko, František Ruman, Edita Frantová a Ján
Urbánek. Ďakujeme aj členom komisie – Mgr.
Slávke Královičovej, Ing. Márii Droppovej, sl.
Veronike Abrahamovej, Jaroslavovi Feješovi
a Jánovi Némethovi i našim spolupracovníkom
Mgr. Gabriele Chládekovej, Eve Sudovej, pracovníčkam MsKS a všetkým, ktorí pomohli pri
zrealizovaní výstavy a samozrejme všetkým občanom, ktorí sa zapojili do súťaže o najkrajšiu
predzáhradku či poskytli exponáty na výstavu
ovocia a zeleniny.
výbor MO SZZ

mesto informuje
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Oslavy 65. výročia
Slovenského národného povstania

Rozpráva sa o tom,
ale čo je pravda?

Pri príležitosti osláv SNP sa 28. augusta 2009 uskutočnilo kladenie vencov na námestí
v Sládkovičove. V tomto roku sa pietneho aktu zúčastnila aj delegácia z družobného Csorvásu z Maďarskej republiky. Po úvodnej hymne predniesla pani Alica Dömötörová báseň. Hlavný príhovor mal primátor mesta Sládkovičovo Ing. Anton Szabó, ktorý zdôraznil v slovenskej
i maďarskej reči význam Slovenského národného povstania a jeho odkaz pre dnešok. Vyzval
prítomných, aby nezabudli na utrpenie účastníkov protifašistického odboja a ctili si ich hrdinsnú pamiatku. Po slávnostnom príhovore sa uskutočnil akt kladenia vencov. Potešiteľné
je, že aj delegácia zástupcov mesta Csorvás, ako i zástupcov slovenskej menšiny v Csorvási
položila vence k pamätným tabuliam. Za mesto položili vence zástupcovia mesta v čele s primátorom, zástupcovia politických strán ĽS –HZDS, KSS a zástupcovia CSEMADOK-u. Po
skončení slávnostného aktu pozval primátor všetkých prítomných na slávnostné vyhodnotenie desaťročnej družobnej spolupráce s mestom Csorvás.
Stáva sa už nemilou tradíciou, že poslanci mestského zastupiteľstva túto slávnosť bojkotujú. Treba im pripomenúť, že voliči v Sládkovičove si všímajú ich aktivitu aj pri takýchto
príležitostiach a ich neúčasť podrobujú kritike. 			
Arpád Dömötör

Október mesiac
úcty k starším
Často si spomínam na knihy, ktoré som čítala v detstve. S pojmom úcta k starším sa
mi takmer vždy vynorí v pamäti kniha Timur
a jeho družina. Mladšia generácia asi nepozná túto knihu. I keď je v nej podtón bývalého
režimu, nemyslím si, že etika a morálka vo
vzťahu úcty k starším má iný rozmer – ctiť
si, vážiť si a pomáhať starším. Úcta k starším
je groš, ktorý vraciame svojim rodičom
a prostredníctvom nich všetkým starším.
Október je mesiac úcty k starším. Prejavme
úctu svojim rodičom, starým rodičom a všetkým starším, ktorých si vážime, možno len
jedným kvetom. Prejav úcty si človek váži
viac ako akýkoľvek drahý dar. Veď starší svojou múdrosťou a radami prispeli k tomu, kto
sme.		
PhDr. Terézia Pethőová

Rozpráva sa o tom, že pracovníci MsÚ už
rozpredali pozemky na rodinné domy v lokalite IBV Budovateľská Sládkovičovo. Nie je
to pravda. Nehnuteľnosti podľa platného zákona mesto môže predávať len so súhlasom
mestského zastupiteľstva.
O odpredaji pozemkov hlasujú poslanci MsZ a nie pracovníci MsÚ. V súčasnosti
pripravujeme verejnú súťaž na vypracovanie
projektovej dokumentácie a na výstavbu inžinierskych sietí pre IBV Budovateľská. Objednali sme geometrický plán na rozmiestnenie
pozemkov a až následne môžu o odpredaji
rokovať poslanci.
Kritériá môže navrhovať aj primátor mesta
a ja osobne navrhujem, aby pozemky dostali
občania Sládkovičova, ktorí nevlastnia rodinný dom alebo stavebný pozemok na výstavbu rodinného domu. Na MsÚ Sládkovičovo
evidujeme žiadosti na odkúpenie stavebných
pozemkov.
Odpredaj pozemkov podľa platných zákonov a podľa citovaných podmienok bude
možný v mesiaci január a február v roku
2010, pričom inžinierske siete môžu byť dokončené v júli 2010.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Návšteva Rudolfa Schustera,
bývalého prezidenta Slovenskej republiky
Na otvorení nového školského
roku Vysokej školy v Sládkovičove sa okrem mnohých významných osobností z akademických
kruhov zúčastnil aj pán Rudolf
Schuster, bývalý prezident Slovenskej republiky.
Na fotografii je v srdečnom
rozhovore s primátorom Ing.
Antonom Szabom. Pán Schuster
všetkých prítomných prekvapil svojou výbornou kondíciou,
vtipným prejavom a pozitívnym
vystupovaním.
Jeho návšteva je ďalším dokladom vzrastajúcej prestíže
našej vysokej školy.
ES

29. mimoriadne zasadnutie MsZ

v Sládkovičove 3. septembra 2009
Rokovanie mimoriadneho zasadnutia MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý oboznámil prítomných s dôvodom zvolania MsZ,
ktorým bolo poskytnutie návratnej finančnej výpomoci alebo dotácie pre
TaBP, s. r. o., Sládkovičovo na úhradu energie, konkrétne neuhradené faktúry za obdobie mesiacov jún a júl 2009. Uviedol, že ak nebude požadovaná čiastka 10 071,03 € uhradená, energetici vypnú energiu v kotolni, ČOV
a v bytoch na Fučíkovej ulici.
Poslanci MsZ hlasovaním schválili poskytnutie dotácie podľa zákona č.
583/2004 § 7 bod 2 pre Technický a bytový podnik, s. r. o., Sládkovičovo
vo výške 10 071,03 €.

30. mimoriadne zasadnutie MsZ

v Sládkovičove 18. septembra 2009
Rokovanie mimoriadneho zasadnutia MsZ otvoril a viedol primátor mesta
Ing. Anton Szabó, ktorý informoval poslancov o potrebe uhradiť nedoplatok
za plyn, ktorý vznikol Technickému a bytovému podniku, s. r. o. Sládkovičovo
vo výške 11 178,65 €, lebo SPP vypne plyn a doplatia na to obyvatelia sídliska
J. Dalloša, ktorí si za plyn platili. Primátor informoval o výške straty z vykurovania za rok 2008, ktorá bola vo výške cca 1 500 000 Sk, nakoľko zo strany
TaBP, s. r. o., nebola správne vykalkulovaná cena, ktorá bola predložená na
schválenie ÚRSO. Platná legislatíva pri kalkulácii ceny povoľuje výšku straty
do 14,1 %, v TaBP, s. r. o. však bola strata 18,8 %. Mesto musí vzniknutú
stratu vykryť nakoľko je zriaďovateľom a 100% vlastníkom spoločnosti.
Poslanci MsZ jednohlasne schválili poskytnutie dotácie podľa zákona č.
583/2004 § 7 bod 2 pre Technický a bytový podnik, s. r. o., Sládkovičovo vo
výške 11 178,65 € na úhradu plynu v SPP.
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31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
7. októbra 2009

Rokovanie MsZ otvoril a viedol primátor mesta
Ing. Anton Szabó a konalo sa podľa schváleného
programu.
Interpelácia:
• PhDr. Pethöová sa dotazovala za občanov
z ulice Z. Kodálya, či je kapacita kanalizácie
v poriadku, či boli pri budovaní dodržané
technické normy, nakoľko poisťovne tvrdia,
že v kanalizácii je chyba a či sa bude v roku
2010 kanalizácia ďalej budovať.
• primátor odpovedal, že kanalizácia bola
budovaná podľa projektovej dokumentácie,
ale nie je stavaná aj na dažďovú kanalizáciu.
Kanalizačné prípojky musia stavať odborníci
a musia obsahovať spätný ventil, aby počas
prívalových dažďov voda netiekla späť do
domov. Budovanie kanalizácie v budúcnosti
bolo plánované v aglomeráciách, ale do aglomerácie Galanty naše mesto nebolo zahrnuté
a z aglomerácie Sereď bolo vyradené. Samotné Sládkovičovo nedosiahne potrebných
10 000 EU (ekvivalent obyvateľov) potrebný
na podanie projektov. V roku 2010 musíme
získať finančné prostriedky na budovanie
kanalizácie z iných zdrojov. O aglomeráciách
rozhoduje vodárenská spoločnosť.
• Mgr. Bagi – upozornil na rozpadávajúci sa
múr parku, čo môže byť nebezpečné,
• primátor odpovedal, že na opravu múru chýbajú finančné prostriedky. V parku sa veľa
urobilo, bol vyčistený, opravené osvetlenie,
boli osadené lavičky a plánuje sa budovať
detské ihrisko. Mesto čaká na výzvu, aby
mohlo získať finančné prostriedky na cesty
a oplotenie,
• p. Frantová sa dotazovala, kedy sa začne
s budovaním kruhového objazdu na „galantsko–seredskej“ križovatke, poukázala na chýbajúci poklop na šachte v kultúrnom dome
a na nutnosť obnovenia interiéru KD. Znovu
poukázala na zlú viditeľnosť pri výjazde od
inkubátora.
• primátor odpovedal, že budovanie kruhového
objazdu sa začne v decembri 2009 (prípravné
práce) a realizácia vo februári 2010. Vyjadril
poďakovanie Ing. Pethöovi, obyvateľovi mesta
a Ing. Mézesovi, primátorovi mesta Galanta,
ktorí boli nápomocní pri vybavovaní výstavby
kruhového objazdu.
Hlavná kontrolórka mesta JUDr. Andrea Klabuzai vykonala kontrolu plnenia uznesení z 27.,
28., 29. a 30. zasadnutia MsZ a skonštatovala,
že uznesenia sú splnené, alebo sú v štádiu riešenia.
Poslanci MsZ prerokovali a schválili nasledovné uznesenia:
• vyčlenenie sumy 37 822,36 € z rozpočtu
mesta 2009 na vybudovanie podkladu pre
viacúčelové ihrisko na Hviezdoslavovej ul.,
• po vykonaní verejnej obchodnej súťaže odpredaj ornej pôdy vo vlastníctve mesta o výmere
601 369 m2 firme AGRO–BSS, s. r. o., Sládkovičovo,
• vyplatenie akcií v zmysle uznesenia MsZ
č. 394/MZ–2005 v hodnote 290,31 € (8
746 Sk) Anne Kvaššayovej, bytom Sládkovičovo, Richterova 1139,
• odpredaj pozemku vo výmere 690 m2 kresťanskému spoločenstvu EL ŠADDAJ, Fučíkova
698, Sládkovičovo,
• po vykonaní verejnej obchodnej súťaže odpredaj pozemku vo výmere 1 333 m2, vedeného

na LV č. 1705 k. ú. Sládkovičovo v celosti pre
Ervina Červenku, Z. Kodálya 1402, Sládkovičovo.
• spolufinancovanie projektu Riešenie kvality
ovzdušia nákupom techniky na čistenie
miestnych komunikácií v meste Sládkovičovo
v zmysle výzvy Operačného programu Životné
prostredie, prioritná os: ochrana ovzdušia vo
výške 5 % z celkovej sumy 285 532,50 €, t. j.
14 276,63 €,
• zrušenie dozornej rady Technického a bytového podniku, s. r. o., Sládkovičovo,
• dodatok č. 2 k štatútu neziskovej organizácie Poliklinika Sládkovičovo, n. o., zo dňa
17. júna 2006, týkajúci sa správnej rady,
• vypísanie druhého kola obchodných súťaží na
budovu na futbalovom štadióne a na pozemky
za polyfukčnou budovou (Jednota).
Poslanci MsZ prerokovali a zobrali na vedomie:
• Správu z kontroly dodržiavania náležitostí
zmlúv o nájme nebytových priestorov a ich
plnenie, Správu z finančnej kontroly plnenia
rozpočtu mesta v položke odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – uplatňovania
zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce
v znení neskorších predpisov – z kontroly
uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru a Správu z kontroly
naplňovania príjmovej položky rozpočtu mesta – daň z pozemkov – 121001 a daň zo stavieb – 121002 plnenie, ktoré predložila hlavná
kontrolórka mesta JUDr. Andrea Klabuzai,
• poslanci prerokovali a zrušili uznesenie
č. 304/MZ–2009 a č. 305/MZ–2009 o odpredaji pozemku mesta Silvestrovi Ostrožanskému, bytom Z. Kodálya 1456/56 Sládkovičovo.
Diskusia:
• p. Bende navrhol vypísať druhé kolo neúspešných verejných súťaží na budovu na futbalovom štadióne a na pozemky za polyfukčnou
budovou (Jednota),
• primátor navrhol znížiť v druhom kole určenú
cenu v obidvoch prípadoch o 30 %, čo bolo
poslancami prijaté uznesením,
• primátor informoval o výstavbe sociálnohygienických zariadení na TK VL, kde bude
vypísaná súťaž na ponuky na 150 m2 budovu
a realizácia bude vykonaná v roku 2010,
• Ing. Karsay sa dotazoval sa na stav pripojenia
rodinných domov na mestskú kanalizáciu
a vyjadril nespokojnosť so štatistikou, ktorú
dostal od pracovníkov mesta. Vytkol nízky
počet pripojení v roku 2009. Podľa jeho
výpočtov mesto dopláca na kanalizáciu ročne
730 000 Sk. Apeloval na občanov, že zákon
musia dodržiavať a pripojiť sa na kanalizáciu.
Navrhol pripraviť podporný program, pre
občanov, ktorí na pripojenie nemajú financie,
aby sa chránilo životné prostredie,
• odpovedal primátor, že poslancom sú prístupné všetky údaje, ale kanalizáciu spravuje
TaBP, s. r. o., Sládkovičovo a tak údaje treba
žiadať tam. Mesto vykonalo pasportizáciu
pripojení, predvolalo 170 zástupcov domácností, pričom prišlo cca 120. Tým bola
vysvetlená povinnosť pripojiť sa na kanalizáciu. Mesto nepripojenie nemôže sankcionovať,
len Obvodný úrad v Galante, ktorému budú
postúpené výsledky pasportizácie.
• PhDr. Pethöová podporila myšlienku pomôcť
občanom pri budovaní,

• primátor mesta sa vyjadril, že je za zriadenie
fondu na kanalizáciu, ale poslanci ho musia
vytvoriť v rozpočte na r. 2010,
• p. Frantová sa dotazovala na hlásenie mestského rozhlasu ohľadom všeobecného lekára
v Sládkovičove,
• odpovedal primátor, že mesto inzerovalo, že
hľadá všeobecného a detského lekára v troch
periodikách a v budúcom týždni prebehnú rokovania. Keby mal Dr. Katona viac pacientov,
rozšíril by ambulanciu o ďalšieho lekára,
• PhDr. Pethöová žiadala, informáciu akí lekári
ordinujú v poliklinike,
• odpovedal primátor – všeobecný lekár, očný
lekár, dvaja stomatológovia, gynekológ a traumatológ-ortopéd.
• Ing. Karsay sa pýtal komu patrí bývalá predajňa očnej optiky,
• odpovedal primátor, že budova patrí mestu
a na budovu je vydané búracie povolenie.
• p. Németh poukázal na nutnosť opráv autobusovej zastávky Nový Dvor a pýtal sa či bude
v zime otvorený bazén v Kongresovo informačnom centre Sládkovičovo,
• odpovedal primátor, že autobusové zastávky v meste, vrátane Nového Dvoru budú
opravované. Ohľadom kongresového centra
prebehli rokovania s Vysokou školou, ktorá
si celý komplex prenajala. Mesto pracuje na
zariadení prízemnej časti. Informáciu doplnil
MVDr. Bartaloš, že prízemie sa bude z časti
zariaďovať zo získaných prostriedkov projektu cezhraničnej spolupráce ČR–SR a z časti
z vlastných zdrojov,
• Ing. Šimek poukázal na skutočnosť, že príspevok určený v rozpočte mesta pre technické
služby je už vyčerpaný a do konca roka im
chýbajú finančné prostriedky,
• odpovedal primátor, že k tomuto problému
bude zvolané pracovné zasadnutie MsZ a organizačná štruktúra TS už bola upravená.
• PhDr. Pethöová poukázala na prepúšťanie
zamestnancov v TaBP, s. r. o., Sládkovičovo
a ich následné prijatie v TS Sládkovičovo. Žiadala predložiť prehľad o stave zamestnanosti
v podnikoch,
• Ing. Šimek odpovedal, že zmeny boli urobené
podľa potrieb profesií a prepustenie sa týka
len pracovníkov separácie, napr. funkcia
traktoristu musí byť obsadená,
• primátor mesta vyzval Ing. Šimeka, aby sa
vyjadril, prečo nechce vykonávať funkciu
konateľa TaBP, s. r. o. Sládkovičovo vedľa
funkcie riaditeľa TS.
• Ing. Šimek odpovedal, že 80 % prác v obidvoch podnikov vykonáva, ale záležitosti
okolo kotolne a výpočtu tepla riešiť nevie,
• p. Sudová informovala, že vybavuje zaradenie
mauzólea v parku do zoznamu kultúrnych
pamiatok a upozornila na fakt, že ak nebude
opravené oplotenie parku, akékoľvek jeho
zvelaďovanie je zbytočné,
• občania mesta poukázali na zlú kvalitu reprodukcie mestského rozhlasu a nefunkčnosť
reproduktorov,
• odpovedal primátor, že mestský rozhlas si vyžaduje rekonštrukciu, na ktorú v tomto roku
neboli poslancami MsZ plánované prostriedky
v rozpočte mesta.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval
všetkým za účasť a zasadnutie ukončil.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

naše školy
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V ýberové konanie

D opravná výchova

Mesto Sládkovičovo, ako zriaďovateľ školy, zastúpené Ing. Antonom Szabóom – primátorom mesta, podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona NR SR č. 596/ 2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľ Základnej školy Sándora Petőfiho s materskou školou s vyučovacím
a výchovným jazykom maďarským v Sládkovičove
– Petőfi Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
Kvalifikačné predpoklady:
a) dosiahnuté vzdelanie podľa § 4 ods. 6 vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení
neskorších predpisov (ďalej len vyhl. č. 41/1996)
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
c) absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhl. č.
41/1996
Ďalšie požiadavky a kritériá:
a) bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 552/ 2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) osobnostné a morálne predpoklady,
d) organizačné schopnosti a komunikatívnosť,
e) znalosť príslušnej legislatívy,
f) ovládanie práce s počítačom,
a) absolvovanie ďalšieho vzdelávania riadiacich pedagogických zamestnancov (možnosť doplniť po nástupe do funkcie).
Požadované doklady uchádzačov:
a) písomná prihláška do výberového konania,
b) štruktúrovaný životopis,
b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky (alebo jej náhrady),
c) návrh koncepcie rozvoja základnej školy s materskou školou v samostatnej uzavretej obálke označenej nápisom „Koncepcia rozvoja Základnej
školy Sándora Petőfiho s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským v Sládkovičove – Petőfi Sándor Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda – neotvárať”, ktorú odprezentuje
ucházač na výberovom konaní rade školy,
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
e) písomné prehlásenie s nasledujúcim textom: „Poskytnutím svojich
osobných údajov, v rozsahu životopisných dát uvedených v profesijnom
štruktúrovanom životopise pre mesto Sládkovičovo, IČO 00306177 dávam
súhlas k ich spracovaniu a uchovaniu v personálnej databáze“ – vlastnoručný podpis a dátum.
Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady, požiadavku bezúhonnosti
a predložia požadované doklady, budú pozvaní na výberové konanie najmenej
sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia, ktorou je rada školy, overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov potrebné na výkon
funkcie vzhľadom na povahu povinností riadiaceho zamestnanca a na povahu
riadiacej práce.
Termín a miesto podania prihlášky: Prihlášky možno doručiť do 16. novembra
2009 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ Základnej školy Sándora Petőfiho s materskou školou
s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským v Sládkovičove – Petőfi
Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda” na adresu: Mestský
úrad, Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo. Poštou odoslaná prihláška do výberového konania musí byť najneskôr 16. novembra 2009 u vyhlasovateľa už
oručená.					
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Deti patria k aktívnym účastníkom cestnej premávky. Už v rannom
veku musia porozumieť zložitým situáciám a dodržiavať určité pravidlá, či už v úlohe chodcov alebo na bicykli.
Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy
a vzdelávania žiakov základných škôl. Aby žiaci I. stupňa našej školy
získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne
použiť, zúčastnili sa v dňoch od 22. do 24. septembra 2009 teoretickej
a praktickej časti dopravnej výchovy v Galante.
Počas praktickej časti jazdili na bicykloch, kolobežkách, vyskúšali
si jazdu cez križovatku so semaformi, museli si všímať značky a riadiť
sa nimi. Potom nasledovala teoretická časť, kde si žiaci testom overili
svoje vedomosti (okrem prvákov). Inštruktori deti za vzorné správanie
pochválili.
Návšteva dopravného ihriska bola pre našich žiakov veľkým prínosom k poznaniu pravidiel cestnej premávky.
učiteľky I. stupňa Spojenej školy Sládkovičovo

S eminár SPV Galanta
Spoločnosť pre predškolskú výchovu v regióne Galanta už po tretí
krát v tomto roku usporiadala odborný seminárdňa 25. septembra 2009
o 9.30 hod. v Inkubátorovom dome v Sládkovičove. Lektorkou seminára
bola PaedDr. Barbora Kováčová PhD. Učiteľky materských škôl v okrese
Galanta sa oboznámili s HETZ testom (základy a posudzovanie predpisateľskej gramotnosti). Cieľom bolo na teoretických podkladoch ponúknúť praktické edukačné aktivity využité v materskej škole (manuálne
zručnosti, diagnostika, grafomotorický program).
Celé dopoludnie sa nieslo v pracovnej atmosfére, keď sa učiteľky realizovali vlastnými skúsenosťami a zároveň načerpali nové poznatky.
Všetky sa zhodli na tom, či to bola učiteľka z Galanty, z Horných Salíb,
Čiernej Vody, zo Šintavy, zo Senca, zo Sládkovičova, Veľkého Grobu,
Matúškova, že praktické činnosti sú obrovským prínosom v práci každej
z nás. Ďakujeme vedeniu Inkubátorového domu za umožnené priestory
a pani vedúcej školskej jedálne za malé občerstvanie.
Mgr. Edita Katonová, predsedníčka SPV Galanta

B eseda so spisovateľom
Naše deti sa opäť stali múdrejšími, skúsenejšími a rozhľadenejšími. V réžii galantskej knižnice sa v galantskom Renesančnom kaštieli stretli žiaci základných škôl
z Galanty a Sládkovičova so spisovateľom a dramaturgom Romanom Bratom. Roman
Brat je slovenský prozaik, publicista a prekladateľ. Popri práci dramaturga v STV sa
venuje umeleckému prekladu a pôvodnej tvorbe. V pôvodnej tvorbe píše najmä diela
pre deti a mládež. V roku 2008 mu udelil španielsky kráľ Juan Carlos I. Kríž oficiéra
Rádu za občianske zásluhy za šírenie hispánskej kultúry.
Na stretnutí si žiaci vypočuli príbehy zo súkromného života spisovateľa i z cesty
jeho spisovateľskej kariéry. Následne nám v autorskom čítaní predstavil svoju pripravovanú knihu Mordovisko. Neskôr dostali odpovede na svoje otázky všetci malí
budúci spisovatelia.
Pobudnutie so spisovateľom Romanom Bratom sa prelialo do neformálnych priateľských rozhovorov. Pretože niekoľko otázok muselo pre krátkosť času zostať nevypočutých, opäť ho radi privítame.
Mgr. Jitka Bicková, Spojená škola Sládkovičovo
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Tri eurá pre Popolušku
Národná banka Slovenska v spolupráci s Ministerstvom školstva SR vyhlásili pri príležitosti
zavedenia eura na Slovensku výtvarnú súťaž Slovensko, krajina v srdci Európy s podtitulom Euro mojimi očami. Katarína Chomová, programová manažérka JASR zodpovedná za
realizáciu tohoto projektu o súťaži povedala: „Euro mojimi očami je veľmi zaujímavý projekt,
ktorý dáva mladým ľuďom ďalšiu možnosť prezentovať sa, ukázať, čo vedia a pritom sa naučiť
aj niečo nové o eure a veciach s ním súvisiacich. Sama som zvedavá, aký veľký záujem naša
súťaž medzi mladými vzbudí. Verím, že záujem bude veľký a prihlási sa nám mnoho šikovných
študentov, ktorí nám odprezentujú svoje originálne nápady“.
A šikovné deti zo Spojenej školy Sládkovičovo na Školskej ul. č. 212 (špeciálna základná
škola) sa do súťaže prihlásili a zaslali do nej niekoľko svojich prác. Porota, ktorá hodnotila
viac ako tisíc prác, udelila fotolepoleru, ktorého autormi boli Julka Moravčíková, Richard
Bobál, Simonka Farkašová a Ivetka Danišová, druhú cenu. Na slávnostnom odovzdávaní
cien, ktoré sa konalo vo vestibule impozantnej budovy Národnej banky Slovenska sa za tento
malý autorský kolektív zúčastnila Julka Moravčíková. Vecnú cenu a diplom jej odovzdali Ivan
Šramko, guvernér Národnej banky Slovenska, splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura
a zástupcovia Ministerstva školstva SR. Pre Julku to bol určite veľký zážitok a pre všetky deti,
ktoré leporelo vytvorili, pre ich pani učiteľku Mgr. Andreu Orichelovú a samozrejme aj pre
celú školu to bolo obrovské ocenenie ich práce.
Všetkým autorom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
ES

U ž sa to začalo...
Je koniec sladkej nečinnosti, žiaci znovu
zasadli do školských lavíc a začal sa pre nich
čas ťažkej práce.
2. septembra slávnostne otvorili svoje brány naše školy a začal sa nový školský rok.
Školský rok 2009/2010 slávnostne otvorili riaditeľka školy Mgr. Zuzana Kovácsová
a primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorí
prítomným žiakom i pedagógom popriali veľa
sily, zdravia, vytrvalosti.
Naši žiaci vďaka nadácii Pázmány Péter
obdržali balíčky, v ktorých nechýbali zošity,
učebné pomôcky, hygienický balíček a knihy,
ktoré poskytnú deťom pomoc v každodennej
práci.
Žiaci našej školy však nezaháľali ani počas
letných prázdnin a zúčastnili sa na rôznych
kultúrnych podujatiach, kde reprezentovali
svoju školu. Naše šikovné speváčky vystúpili

N ezabudnuteľný
týždeň
na obecných dňoch v Malej Mači, ale navštívili i družobnú obec Csorvás, kde obecenstvo
zabávali veselými pesničkami. Bábkový súbor Diócska sa s veľkým úspechom predstavil divákom v Jahodnej pri Bratislave.
9. september je Dňom obetí holokaustu
a rasového násilia. Nezabudli sme na to ani
my a chvíľkou ticha sme si uctili pamiatku
obetí holokaustu.
29. septembra žiaci 1.–5. ročníka navštívili
dopravné ihrisko. Starší žiaci už rutinne absolvovali trasy ihriska a starostlivo pomáhali
našim najmenším žiakom. Deti si osvojili dopravné predpisy a rozhodli sa, že ich čím skôr
použijú i v praxi.
V ten istý deň žiaci 9. triedy absolvovali test
zo slovenského jazyka, v ktorom museli riešiť
rôzne gramatické cvičenia.
Mgr. Katarína Baloghová

V lete sme boli v tábore v Sándorkapuszte. Bol to fantastický zážitok, naučili sme sa
množstvo nových vecí a navštívili sme veľa
krásnych miest. Ďakujeme Mirovi, tete Betke
a pani učiteľke Editke a sme im veľmi vďační,
za to, že nám obetovali svoj voľný čas a ukázali také krásne miesta ako Balaton, Siófok
a Budapešť. Dúfame, že sa tento tábor zopakuje, pretože sme sa tam mnohému naučili a
dostali sme veľa lásky. Naučili sme sa vážiť si
a rešpektovať toho druhého.
Ďakujeme našim vedúcim a spoločnosti
Master Plast, s. r. o., Sládkovičovo za to, že
sme mohli byť účastníkmi tábora.
Evelyn Janková

Krst tretej knihy rómskeho spisovateľa Ladislava Tavali
V tomto roku uvidelala svetlo sveta kniha Šúko a Apolka – Šúko
taj i Apolka, ktorá je tretím dieľom nášho spoluobčana Ladislava
Tavaliho a bola vydaná vďaka grantu Ministerstva kultúry SR.
Ladislav Tavali pozval všetkých svojich priaznivcov na slávnostný
krst, ktorý sa konal 25. septembra 2009 v zasadačke kultúrneho
domu. Medzi hosťami bol aj primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý
autorovi menom mesta zablahoželal. Dve krstné mamy – Mgr. Alica
Dömötörová a Ing. Milena Poláková knihu pokrstili vodou z cintorínskej studničky.
Témou tejto knihy je život mladých rómskych manželov, ktorí prežívajú radosti i starosti, svoju lásku a túžbu po šťastí a hľadajú si svoje
miesto v spoločnosti.
Autorovi prišli k tomuto krásnemu úspechu, ktorým vydanie knihy
nesporne je, gratulovať jeho najbližší, ale aj veľa priateľov a známych.
Ako vo svojom príhovore poznamenal primátor mesta, na krst knihy
prišli aj ľudia, ktorých sme v Sládkovičove už roky nevideli.
Prezradíme vám, že autor už pripravuje ďalšiu knihu s pracovným
názvom Kone za lásku. Na túto knihu autor získal štipendium Slovenského literárneho fondu, čo je nesporne ocenením jeho práce.
Reportáž, ktorú z tohoto podujatia pripravila RTV Krea, si môžete
nájsť na internete na www.tvkrea.sk
ES

kultúra						
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Pozvánka do divadla
Divadelný súbor Hahota pozýva svojich verných
divákov na premiéru hudobno-zábavného programu „Hold világos éjszakán“, ktorá bude v soboru 21. novembra 2009 o 18.00 hod.
Predpredaj vstupeniek bude v mestskej knižnici.

Pozvánka na diskotéku
Srdečne pozývame milovníkov hitov 80-tych a 90tych rokov na Oldie’s Party v sobotu 24. októbra 2009 do spoločenskej sály VŠS.
Uvádzať ju bude DJ Laco a jeho hosť. Pre tanečníkov sme pripravili veľa darčekov.

Vansovej Lomnička – teraz už „naša“
V piatok 18. septembra 2009 sa otvorili dvere Renesančného kaštieľa v Galante
pre recitátorky Trnavského kraja. Práve v týchto nádherných priestoroch usporiadalo Galantské osvetové stredisko krajské kolo 42. ročníka festivalu umeleckého
prednesu poézie a prózy žien, ktorý sme doteraz poznali pod názvom Vansovej Lomnička. Od minulého roka celoslovenský festival v Starej Ľubovni hrdo nesie názov
Naša Vansovej Lomnička.
Na krajskom kole v Galante boli bohužiaľ zastúpené len tri okresy: Galanta, Trnava, Hlohovec, no to nič nezmenilo na atmosfére, ktorú nám recitátorky a organizátori navodili.
Mnohým recitátorkám nešlo ani tak o akési súťaženie, ale skôr podelenie sa o
hlboké myšlienky, ukryté v interpretovaných textoch. Dve recitátorky predniesli
vlastnú tvorbu.
Na tomto festivale je úžasné aj to, že sa ho zúčastňujú recitátorky rôznych vekových kategórií, rôznych profesií, ale predsa majú čosi spoločné. Nosia v srdci lásku
k umeleckému slovu.
Po vypočutí si všetkých prednesov porota vybrala štyri recitátorky, ktoré budú
reprezentovať náš kraj na celoslovenskom festivale v Starej Ľubovni. Jednou z nich
je aj obyvateľka nášho mesta pani A. Pokorná, ktorá sa predstaví výberom z tvorby
L. N. Jégého.
Veríme, že ako po iné roky, aj teraz bude úspešná.
Zuzana Zelinková

Fajnefest

Black street party
Občianske združenie SWAN dňa 19. septembra 2009 v kultúrnom
dome v Sládkovičove usporiadalo akciu s názvom Black street party. Na pódiu postupne vystúpili hip–hopové formácie LP–Denis, RMB
speváčka Eva Paradi, Saria, rapper skupiny Firma (JMB), Temeraf
a na záver Sever beton funk.
Okrem dobrej hudby na pódiu dominoval tanec. Svoje umenie predviedli tanečné skupiny Magic School (Sládkovičovo) a Lydance United
(Sereď).
Divákov i účinkujúcich prišiel osobne pozdraviť aj primátor mesta
Sládkovičovo Ing. Anton Szabó.
Občianske združenie SWAN sa v Sládkovičove venuje organizovaniu voľnočasových aktivít pre mládež a ich práca je zameraná na oblasť hudby, moderného tanca a cekového rozvoja kultúry.

Dňa 18. septembra 2009 sa v starom kultúrnom dome v Sládkovičove, uskutočnil koncert Fajnefest, kde si mali možnosť prísť na svoje
všetci nadšenci hudby. Vystúpili domáce punk–hard rockové kapely
C4, The Storms a tiež dobre známa kapela The Shit z Hoste. Rôznorodosť štýlov obohatila trash metalová kapela Catastrofy z Bratislavy.
Organizátormi Fajnefestu bola kapela C4 a chalani z Catastrofy.
Všetkým ľudom, ktorí priložili ruku k dielu i účastníkom koncertu,
ďakujeme a dúfame, že sa akcia na budúci rok úspešne zopakuje.
Diana Lipovská
foto: www.reporter24.sk

kultúra
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Publikácia o barónovi Karlovi Kuffnerovi de Diószegh
a našom cukrovare
V minulom čísle mestského spravodaja sme
vás poprosili o pomoc pri zbieraní materiálov
a podkladov pre túto publikáciu a s radosťou
konštatujeme, že ste túto prosbu vyslyšali.
Ďakujeme Zuzane Nikoléniovej, Eve Somogyiovej, Reisingerovej, Františke Lisej a ostatným za veľmi krásne a nesmierne cenné
historické fotografie, ktoré pripravovanú
publikáciu obohatia.
Podarilo sa nám spojiť s rodinou Lousianoy
Lilly, dcéry baróna Raula Kuffnera, ktorá žije

v USA a jej dcéra nám prisľúbila pomoc pri
realizácii tohto projektu.
Tento fakt, spolu s výsledkami intenzívneho historického výskumu, sú prísľubom,
že v novej knihe budú publikované doposiaľ
neuverejnené informácie, dokumenty a fotografie.
Vzhľadom k tomu, že naša práca na tejto
publikácii finišuje, chceme vás ešte raz poprosiť, aby ste prelistovali staré rodinné albumy a zaspomínali, čo vám o živote Kuffnerov-

skej rodiny a o práci v cukrovare rozprávali
vaši rodičia a prarodičia.
Ak máte nejaké zaujímavé informácie, príhody, spomienky, navštívte nás prosím v knižnici MsKS alebo zavolajte na tel. 0905 863 495
a my sa s vami radi stretneme a vypočujeme
si vás. Chceme, aby publikácia nebola iba kolekciou suchých faktov, ale pripomenula Kuffnerovcov ako ľudí, ktorí žili v našom meste
spolu s vašimi starými rodičmi.
ES

Exhumácia telesných pozostatkov v hrobke rodiny Kuffnerových
Začiatkom septembra členovia OZ Ponvagli s pomocou pracovníkov
Technických služieb Sládkovičovo upratali priestory kuffnerovského
mauzólea a jeho okolia. Dôvodom bola snaha o skultúrnenie tohto
pietneho miesta, ktoré bolo miestom posledného odpočinku členov
rodiny Kuffnerovcov. Následne Mgr. Silvia Bodoríková, PhD z katedry
antropológie, prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Bra-

tislava vyňala z hrobky telesné pozostatky, ktoré budú podrobené
expertíze a znovu dôstojne pochované v hrobke. Túto až mystickú
opreráciu sledovali fotoaparáty odborníkov, ale aj kamera RTV Krea.
Keď pani doktorka identifikovala jednotlivé časti pozostatkov, mali
pocit, že počúvame doktorku Brenenovú z populárneho televízneho
seriálu Kosti. Telesné pozostatky boli veľmi dobre zachované, čo pani
Mgr. Silvia Bodoríková, Phd pripisuje mikroklíme v hrobke, vďaka
ktorej ostalo telo takmer nepoškodené (ak nerátame vyčíňanie vandalov). Pravdepodobne ide o telesné pozostaky pani barónky Cary
Caroliny Kuffner de Diószegh, rodenej von Haebler, prvej manželky
Raula Kuffnera, ale konečné závery sa dozvieme až v správe Mgr. Silvie Bodoríkovej, PhD.
Pani Cara Carolina von Haebler sa narodila 20. augusta 1889 v polskej Lodži a 28. marca 1917 sa vo Viedni vydala za Raula Kuffnera,
jediného syna baróna Karla Kuffnera de Diószegh. Narodili sa im dve
deti – Peter Karl Maria (*11. októbra 1920 vo Viedni, †6. júna 1926
v USA) a Lousiane Lilly (*15. augusta 1925, žije v USA). Mladá pani
barónka zomrela 8. júna 1932 vo Viedni na otravu krvi (sepsu).
Viacej zaujímavých informácií o osudoch jej rodiny sa dozviete
v publikácii, ktorá vyjde do konca roku a bude pojednávať nielen
o histórii nášho cukrovaru, ale aj o osudoch desiatich generácií rodu
Kuffnerovcov.
Pri tejto príležitosti sme oslovili aj odborníkov, ktorí vypracujú postup prác na obnove mauzólea. Zámerom mesta je rekonštrukcia tohto objektu a jeho využitie na umiestnenie malej muzeálnej expozície
pojednávajúcej o histórii rodu Kuffnerovcov. Pôjde o opravy vnútorného mramorového obloženia, výmenu okna a dverí, rekonštrukciu
schodiska, oplotenia a obnovenie parkovej úpravy.
ES

Bude park našim letným kultúrnym domom?
S tohoročným letom sme sa rozlúčili koncertom v parku, na ktorom sa nám predstavila Dychová hudba Jelka, ktorú vedie dirigent
Ján Lelkes. Je neuveriteľné, že mladí hudobníci spolu hrajú iba od roku 2008, lebo repertoár, ktorý nám zahrali bol bohatý a veľmi
dobre zostavený. Striedali sa skladby zložené
pre dychové orchestry, ale aj populárna hudba i klasika. Ich vystúpenie divákov potešilo
a ďakujeme im za krásne sobotné poobedie
v peknom prostredí sládkovičovského parku,
ktorý by sa mohol stať našim „letným kultúrnym domom“, lebo my ešte stále dúfame, že
náš park sa dočká lepších čias.
Tento krásny kúsok mesta má určite väčší
potenciál, ako slúžiť čoby skratka do kasárne. Práve táto komunikačná funkcia, ktorú
nezastavilo ani zamurovanie brány, brzdí
ďalší rozvoj parku. Želali by sme si, aby park
získal podobu, čo najviac zodpovedajúcu pôvodnému projektu.

Existuje podrobný plán parku s presnou
špecifikáciou všetkých druhov vysadených
drevín i kvetinových záhonov. Pokúsime sa
presvedčiť Štátnu ochranu prírody Správu
chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy,

do pôsobnosti ktorej tento chránený areál
patrí, že vrátiť mu pôvodnú podobu, je tá
správna cesta jeho ochrany. Park kaštieľa by
sa mal znovu stať ozdobou nášho mesta, ale
aj jeho živou súčasťou. 		
ES

dopisovatelia				
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Detské centrum Hrajkovo
Milé mamičky a oteckovia na materskej dovolenke, milé detičky,
pozývame vás do novootvoreného detského centra Hrajkovo v Sládkovičove v areáli mestskej polikliniky, ktoré sme otvorili dňa 16. septembra 2009.
Príďte medzi nás a staňte sa členmi detského centra. Poteší nás, keď sa
budete zúčastňovať našich aktivít a radi privítame nové nápady. Za poplatok
10 € na pol roka sa môžete stať našimi aktívnymi členmi. Pokiaľ máte chuť
stráviť s deťmi v našom centre len jedno dopoludnie alebo popoludnie, zaplatíte poplatok 1 € na deň. Ak budete náš sympatizant, bude vás to stáť 20 €.
Mamičky určite poteší, keď sa budú môcť medzi sebou podeliť o svoje radosti aj starosti a naše malé ratolesti potešia nové hračky a kamaráti, ktorých si
v detskom centre určite nájdu. Príďte s nami príjemne stráviť začínajúce dlhé
jesenné a zimné popoludnia.
Otváracie hodiny sú každý utorok a štvrtok doobeda od 10.00 do 12.00 hod.
a poobede od 15.00 do 17.00 hod.
Nájsť nás môžete aj na našej internetovej adrese dc-hrajkovo.eu.sk a email
nám napíšte na adresu: hrajkovo@gmail.com.
Našou najbližšou aktivitou je burza detského oblečenia, ktorá sa bude konať 21. októbra 2009 od 10.00 do 17.00 hod. v detskom centre. Prosíme mamičky, ktoré chcú na burzu priniesť veci, aby sa vopred ohlásili na kontaktnom t.
č. 0905 587 715. Veci na burzu budeme preberať v pondelok 19. októbra 2009
od 15.00 do 17.00 hod.
V stredu 11. novembra 2009 vás pozývame na pochod strašidiel. Stretneme sa o 16.00 hod. pred detským centrom oblečení v maskách. Prineste si so
sebou lampión alebo iné svetielko. Trasa povedie ulicami Sládkovičova až na
námestie, kde budeme mať rozchod.

Touto cestou sa chceme poďakovať Mestskému úradu v Sládkovičove za
poskytnuté priestory a podporu. Naša vďaka patrí aj podnikateľom mesta
Sládkovičovo, ktorých pomoc bola pre nás potrebná, aby sme detské centrum Hrajkovo mohli otvoriť. Ďakujeme firmám Veneal, Hotel Tevel, Lekáreň
AB, Zdravotnícke potreby, Elreko, Remi, Macek – Macek, Ladislav Magyarics,
Jana Oravcová a DO Fénix.
Tešíme sa na vás DC Hrajkovo.

Nahlas
Obyvatelia mesta by sa mali zamyslieť sami
nad sebou. Všetci radi používajú bonmoty
typu: „Kam ten svet speje“, keď však uvidia
nejakú krivdu, neurobia ABSOLÚTNE nič.
Ako môžeme dopustiť, aby sa ničil a rozkrádal majetok nás všetkých. Naschvál nepíšem
majetok mesta, lebo tento majetok patrí obyvatelom mesta a nami zvolení zástupcovia
a nimi poverené osoby tento náš majetok iba
spravujú. Na to nezabudnime!
Ľudské kreatúry najnovšie rozbíjajú už
aj základy 150-ročného baranieho mostu
v snahe ukradnúť nejaké to železo. Treba
podotknúť, že už na moste zničili mostovku
a ukradli niektoré segmenty výstuže. Nevadí nám, že most, ktorý doslova vrástol do
krajiny a slúžil generáciám našich predkov,
pomalu zmizne namiesto toho, aby pokorne
a poctivo slúžil aj nám?
Tí istí naši spoluobčania ukradli na kuffnerovskej hrobke strechu, dvere a plot, rozbili
náhrobné kamene, zničili mramorové obklady, popísali celý objekt „vtipnými“ nápismi
a znakmi. Zneuctili hroby barónskej rodiny
– posledné miesto odpočinku ľudí, ktorí vyzdvihli naše mesto z podpriemeru. Vďaka
nim malo mesto železničnú stanicu, tri veľké
firmy na špičke dostupných technológií, ktoré dávali živobytie tisíckam našich predkov,
nemocnicu, školy, hasičskú zbrojnicu a poriadok! Vďaka nim sa o existencii Diószegu
dozvedeli v celej Európe, ba a aj v Abesínii
a Amerike.
Nevadí nám, že na plote parku – chráneného areálu, tieto kreatúry urobili dieru, aby si
skrátili cestu na miesta činu páchanej trestnej činnosti a priestupkov. Máme veľa plánov
(viď Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Sládkovičovo), chceme v parku vybudovať mestské múzeum, ale ako bude vyzerať
múzeum mesta v parku bez stromov? Nebolo

by krajšie múzeum zahalené do tieňa storočných dubov, platanov a javorov? V parku sa
hrá futbal, na stromoch su zavesené umelohmotné laná, polámané konáre a vandali
a feťáci tu majú eldorádo. Záškoláci sa tam
hrajú na Tarzanov a tešia sa, že keď zrekonštruujeme fontánu, budú sa mať kde kúpať
a chytať ryby. Keď džungľa, tak poriadna.
(Nemali by sa vypustiť šelmy, aby sa rovnováha v prírode obnovila?)
Tí, ktorí sa majú starať o náš spoločný majetok, sledujú toto ničenie so stoickým pokojom a vyhlasujú, že robia všetko pre to, aby
sa majetok chránil. Rád by som tomu veril.
Chcem veriť tomu, že rozbité sklá na zastávke autobusu – vďaka modernej a kvalitnej sledovacej technike – páchatelia úmyselnej trestnej činnosti alebo priestupku
zaplatili. Že nikomu na sledovanom priestore
neukradli bicykel a ak aj áno, páchateľ bol
ihneď odhalený.
V prípade, že obyčajný občan, ktorého tento štát neživí, dá najavo svoje rozhorčenie
miestnym mužom zákona, dostane odpoveď,
„Nemôžeme nič robiť, sú neplnoletí.“ Je to
omyl. Zákon pozná pojem zákonný zástupca
a to znamená, že zástupca zastupuje neplnoletú osobu aj v prípade, ak spácha úmyselný
priestupok alebo trestný čin a nielen pri vyplácaní štedrých sociálnych dávok.
Ak nepomáha dohovor, zákon má celý rad
represívnych procedúr, až po umiestnenie
neplnoletej osoby do reedukačného centra.
Prečo naši volení zástupcovia a nimi poverení
úradníci nevyužívajú na nastolenie poriadku
a zákona v meste všetky zákonom umožnené
možnosti?!? Tých, ktorým nepomáha dohovor, treba trestať. Existuje zákonný spôsob
ako vymáhať pokuty aj od osôb v hmotnej
núdzi – môžu si to odpracovať. V prípade, že
aj naďalej budú porušovať zákony, mala by

spoločnosť využiť možnosť brániť sa aj tým,
že ich vyčlení zo spoločnosti (väzba).
Prečo mesto nezverejňuje identity páchateľov a previnilcov (tak ako v novinách, s čiernou páskou cez oči, aby „ich práva“ neutrpeli škodu)? Všetky právoplatné rozhodnutia
súdu sú verejné, vrátane mena odsúdeného.
Zverejnením takýchto informácií by sme
všetkých upozornili, aby zvýšili pozornosť,
keď prídu do styku s odsúdeným.
Máme právo na informáciu o tom, kto bol
pristihnutý pri spáchaní majetkovej trestnej
činnosti (krádeži)? Určite by sme zvýšili pozornosť, ak sa dotyčný objaví vo vchode alebo
pri garážach. Ak by sa dotyčný objavil na našej ulici, rád si počkám kým prejde a pozriem
sa, kam má namierené.
My všetci sme za vzniknutý stav čiastočne zodpovední. Nechcem veriť, že ľudia, ktorí bývajú na okraji mesta, nevidia, kto, čo
a kam nesie. Kto nakopil odpadky na ilegálne
skládky, ktorých likvidácia nás stojí nemalé
finančné prostriedky?
A stačilo by dobudovať kamerový systém
so stálym a odvážnym personálom, sledovať
podozrivé živly a informovať o nich príslušné
orgány. Netreba brať zákon do vlastných rúk,
platíme predsa ľudí, ktorí to majú v pracovnej náplni. Keď však susedovi kradnú v záhrade, smelo volajte políciu, lebo keď odvrátite
hlavu: „to sa ma netýka“, môžu tie isté kreatúry zajtra bačovať vo vašej záhrade a vašom dome. V prípade, že polícia nekoná, je
potrebné obrátiť sa na jej kontrolné orgány
alebo na verejnosť. Treba byť dôsledný.
Svet dospeje presne tam, kam ho my dovedieme. Doprajme našim deťom a vnukom
krajšie a bezpečnejšie mesto.
Lóránt Talamon
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CO cvičenie v Mraziarni, a. s.
Vo firme Mraziarne, a. s. Sládkovičovo sa
27. augusta 2009 konalo objektové cvičenie civilnej ochrany, ktorého náplňou bola simulácia
úniku kvapalného amoniaku a následná likvidácia priemyselnej havárie v strojovni. Cieľom
cvičenia bolo preveriť funkčnosť autonómneho
systému vyrozumenia a varovania, obsluhy
strojovne a členov PHOP – protipožiarnej hliadky v prevádzke Mraziarne, a. s. Sládkovičovo.
Na úvod cvičenia boli všetci účastníci zoznámení so situáciou a následne bol v strojovni simulovaný únik amoniaku, ktorý spustil sirénu
autonómneho systému vyrozumenia a varovania
a od toho momentu pracovníci obsluhy strojovne postupovali presne tak, ako by išlo o naozajstnú priemyselnú haváriu. Podľa spracovaného
havarijného plánu sa obliekli do ochranných
odevov, našli a odstránili zdroj úniku a zahlásili „koniec ohrozenia“. Ďalšia skupina vytvorila vodnú clonu, ktorá má znižovať množstvo
unikajúceho čpavku do ovzdušia. Pracovník
SBS po prijatí informácie od obsluhy strojovne
vyrozumel tiesňové linky 150 a 112, sekretariát
výkonného riaditeľa a Spojenú školu na Školskej ul. 1087. Pri odovzdaní správy zdôraznil, že
ide o cvičenia.
V objekte strojovne, ktorá v roku 2005 prešla
rekonštrukciou a je v nej iba minimálna zásoba
amoniaku – 6 ton, čo je výrazné zníženie oproti
pôvodným 11–12 tonám. V strojovni sú umiestnené štyri čidlá, ktoré signalizujú aj nepatrný
únik amoniaku. Náklady na inštaláciu autonómneho systému vyrozumenia a varovania
boli viac ako 30 000 € a vyškolených bolo osem
strojníkov a vedúci strojovne. V prípade havárie
je zabezpečený aj záložný zdroj elektrickej energie, zásoby vody aj núdzové osvetlenie. Technológia, ktorá je v strojovni použitá, je dokonale
spoľahlivá a pravidelne je vykonávaná revízia na
určených súčastiach.
Cvičenie preverilo fungovanie celého systému. Výkonný riaditeľ Ing. Tomáš Egri a pán
Branislav Ruman, vedúci strojovne, odpovedali
na otázky účastníkov cvičenia a predviedli im
všetky časti systému i ochranné pomôcky, ktoré
boli pri cvičení použité.
Z výsledkov cvičenie vyplýva, že občania mesta sa ohrozenia z dôvodu úniku amoniaku nemusia obávať, to však neznamená, že sa oblasti
civilnej ochrany netreba venovať. Práve naopak.
Aj toto cvičenie ukázalo platnosť starého hesla:
„Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.“ V krízovej situácii je treba konať veľmi rýchlo a profesionálne a to platí nielen pre obsluhu strojovne,

ale pre všetkých dotknutých, teda aj pre obyvateľov mesta.
Varovanie obyvateľstva v prípade ohrozenia
čpavkom sa vykonáva dvojminútovým kolísavým tónom sirény a trikrát opakovanou výzvou
„Pozor, ohrozenie čpavkom!“.
Čo robiť, keď zaznie varovný signál v súvislosti s únikom čpavku?
Pri pobyte v budove
1. zostať vo vnútri,
2. uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetráky,
odstaviť klimatizáciu, vytvoriť izolovaný
uzavretý priestor,
3. zapnúť rozhlas, televíziu a sledovať vysielanie, i miestneho rozhlasu,
4. očakávať informácie a riadiť sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňovať riziko,
5. telefonovať len v súrnom prípade, nezaťažovať telefónne linky,
6. poskytnúť pomoc nemocným, postihnutým
osobám, osobám neschopným pohybu,
starým osobám,
7. postarať sa o deti bez dozoru,
8. zachovávať rozvahu a pokoj.
Pri pobyte mimo budovu
1. ak zaznie varovný signál sirény zachovajte
rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a
rozhodnite sa pre opustenie predpokladaného priestoru,
2. vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra
šíriaceho nebezpečnú látku – čpavok zo
zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni
okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách,
3. pripravte si improvizovanú ochranu dýcha-

cích ciest, očí a odkrytých častí tela,
4. na ochranu tváre, dýchacích ciest a očí
použite vo vode namočenú savú tkaninu
(nasýtenú roztokom potravinárskej kyseliny
citrónovej – použijeme 5% roztok vo vode,
alebo zriedený roztok potravinárskeho octu
– 2 až 3 polievkové lyžice octu do 2 dcl vody)
a priložte si tkaninu k ústam, nosu, zakryte
si oči a dýchajte cez ňu,
5. na nezakryté časti tela použite odev,
6. informujte o nebezpečenstve tých občanov,
ktorí nemuseli počuť varovný signál,
7. poskytnite pomoc deťom, starším a bezvládnym osobám,
8. uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky,
odstavte klimatizáciu, vytvorte izolovaný
uzavretý priestor,
9. izolovaný uzavretý priestor vytvorte prelepením netesností páskou, väčšie netesnosti
utesnite tkaninami namočenými vo vode
s rozpustenými saponátmi,
10. zapnite rozhlas, televíziu a sledujte
vysielanie,
11. očakávajte informácie a riaďte sa podľa
vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko.
Koniec ohrozenia alebo pôsobenia následkov
úniku čpavku sa vyhlasuje dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania a trikrát opakovanou výzvou „Pozor, koniec ohrozenia!“
Po ich odznení odstráňte vyhotovené úpravy
vo svojom byte, v priestoroch, kde ste sa nachádzali. Vykonajte si celotelovú hygienickú očistu
pod vlažnou tečúcou vodou, minimálne po dobu
3 až 5 minút. V prípade, že je vám nevoľno, navštívte lekára. 			
ES

Detva
V dňoch od 24. do 26. júla 2009 sa spoločenstvo evanjelickej a. v. mládeže
pod vedením pani farárky zúčastnilo na letnom biblickom tábore v Detve.
Cieľom bolo, aby sme všetci strávili čas pri spoločnom uvažovaní o modlitbe.
Taká bola aj téma nášho pobytu. Modlitba v našom živote. Strávili sme čas
pri spoločných rozhovoroch, uvažovaniach, modleniach, spevoch s gitarou.
Po príchode na chatu nás čakal chutný guláš a táborový ohník. Rána sme
začínali biblickým zamyslením a večery výkladom slova Božieho.
Navštívili sme neďaleký salaš a strávili tam príjemný deň. Hoci sme tam
už nezastihli ovečky, pretože boli na paši, ochutnali sme pravý ovčí syr
a chutné bryndzové halušky. Deň sme strávili aj volejbalovou hrou, ktorá
všetkých zaujala (aj našu pani farárku). Večery boli vyplnené opekaním
výborných špekačiek a zemiakov, rozprávaním životných príbehov. V po-

sledný deň, v nedeľu, nežnejšie pohlavie strávilo dopoludnie v kuchyni, kde
chystali dobroty k obedu. Zahanbiť sa nedali ani chlapi a načistili poriadne
veľký hrniec zemiakov. Po obede časť skupiny išla na prechádzku a malý
prieskum okolia a časť skupiny zvolila pohodu pri spoločných hrách v chate. Po návrate z prechádzky sa pomaly začalo baliť a upratovať. Všetci sme
sa zhodli v tom, že sa odtiaľ odchádza trošku ťažšie, pretože tam bolo nádherne a tých dní by sme tam strávili aj viac. Veľmi pekne ďakujeme bratovi
Vladimírovi Príbelskému a jeho manželke za možnosť tieto chvíle stráviť na
ich chate, za výborný guláš, ktorý osobne pre nás s láskou pripravili. Ďakujeme Pánu Bohu za tento pobyt, lebo sme si mohli z výkladov Božieho slova
uvedomiť, že najdôležitejšie je modliť sa za spasenie našich duší.
Evanjelická a. v. mládež v Sládkovičove

dopisovatelia		
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Povinnosť platiť daň
pri kúpe nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ
Zakúpili ste si nový dopravný prostriedok
v niektorom z členských štátov Európskej únie
a neviete, aké povinnosti vo vzťahu k dani
z pridanej hodnoty pre vás vyplývajú?
Ak kúpi nový dopravný prostriedok v niektorom členskom štáte EÚ občan, súkromná
osoba, fyzická osoba alebo právnická osoba
v postavení neplatiteľa alebo v postavení platiteľa dane, každý je povinný, v nadväznosti na
§ 69 ods. 6 zákona o DPH toto nadobudnutie
v tuzemsku zdaniť 19% sadzbou dane z pridanej hodnoty.
Za nový dopravný prostriedok je podľa
zákona o DPH považované:
● pozemné motorové vozidlo so zdvihovým
objemom motora viac ako 48 cm3 alebo
s výkonom väčším ako 7,2 kW, ktoré je
určené na prepravu osôb a nákladov, ak
nemá najazdených viac ako 6 000 km
alebo v čase jeho dodania neuplynulo
šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do
prevádzky,

● plavidlo dlhšie ako 7,5 m určené na prepravu osôb a nákladov s výnimkou námornej lode oslobodenej od dane podľa § 47
ods. 8 zákona o DPH, ak nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo
v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace
od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
● lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je
väčšia ako 1 550 kg, určené na prepravu
osôb a nákladov s výnimkou lietadla oslobodeného od dane v zmysle ustanovenia
§ 47 ods. 10 zákona o DPH, ak nenalietalo
viac ako 40 prevádzkových hodín alebo
v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace
od jeho prvého uvedenia do prevádzky.
Súkromné osoby, ktoré nie sú registrované
pre daň z pridanej hodnoty a osoby, ktoré sa
nepovažujú za zdaniteľné osoby, majú povinnosť pri nadobudnutí takéhoto nového dopravného prostriedku podať daňové priznanie do
sedem dní od nadobudnutia nového dopravné-

Poliklinika alebo kvetinárstvo?
Naši milí pacienti,
chcem vám napísať niekoľko slov o našej novej poliklinike. Novučičkú krásnu budovu navštevuje denne mnoho
slušných pacientov, ale aj niekoľko neslušných pacientov,
ktorí sem nechodia iba k lekárovi, ale aj do kvetinárstva
a to ešte bezplatného. Po lekárskom ošetrení si jednoducho
z okien vezmú kvet v črepe a ešte si pribalia pekný obrúsok
zo stojanu.
Kvety krášlia priestory polikliniky, sú balzamom pre oči
aj pre dušu. Treba sa o ne starať a to robím práve ja, síce
zadarmo, ale s láskou a preto ma vždy nazlostí, keď na
okne miesto kvetinky nájdem len prázdne miesto. Tieto kvety nám darovali dobrí ľudia, ktorým ďakujeme, aby skrášlili
čakárne a chodby polikliniky a nie na to, aby si ich domov
odniesli pacienti s lepkavými prstami.
Anna Horváthová

Poďakovanie
Ing. Kornelovi Somogyimu
Touto cestou chcem poďakovať bývalému primátorovi nášho mesta
Ing. Kornelovi Somogyimu, za to, že nám pripomenul pamiatku Jána
Miklóšeka, aby sme nezabudli, že aj slovenskí letci bojovali v uniformách RAF za slobodu našej vlasti.
Ďakujem, neter zosnulého Mária Lászlóová

Poďakovanie
Mgr. Adriane Slovákovej
Ku koncu minulého školského roku som mala riešiť prípad, ktorý si
vyžadoval odborné posúdenie. O pomoc som požiadala Mgr. Adrianu
Slovákovú, riaditeľku Spojenej školy (špeciálnej školy) Sládkovičovo,
ktorá mi pomohla vyriešiť túto záležitosť odborne a ľudsky.
To, čomu nás učili predkovia, že učiteľ je hlavou, rukou aj srdcom
školy, sa potvrdilo v plnej miere. Ďakujem za pomoc pre tých najbezbranejších. 		
M. Michalovová, občianka mesta

Hádanka: Kde máme námestie?
Denne tadiaľ chodievame do obchodu, na
autobus či do kostola. Okolo farebných domov
s jedným – dvomi oknami do ulice, okolo zelených rozkvitnutých predzáhradiek, aj okolo
vysokých plotov. V centre mesta zrazu úzky,
rozbitý chodník vystrieda úhľadná zámková
dlažba. Lenže, kto vie, kde presne je to centrum? Kde je naše námestie?
Upravený priestor s lavičkami, odpadkovými košmi a s tieňom zelene, ktorý neodmysliteľne patrí ku každému mestu. Námestie je
miestom stretnutí, cieľom prechádzky, oázou
oddychu v ruchu mesta. Na začiatok stačí
málo – predstaviť si to. „Stretneme sa na námestí,“ budeme počuť mladšiu, ale aj staršiu
generáciu našich obyvateľov. Prídu sem za príjemným prostredím, za odpočinkom a snáď aj
za kultúrnym programom, pre ktorý sa stane
námestie dôstojným a reprezentatívnym miestom. Nie je pre nás hanbou, že ústrednú časť

ho prostriedku a v tejto lehote aj zaplatiť daň.
Osoby, ktoré sú registrované pre daň z pridanej hodnoty ako platitelia alebo nadobúdatelia uvádzajú údaje o nadobudnutí nového
dopravného prostriedku v daňovom priznaní
po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom
nový dopravný prostriedok nadobudli.
Upozorňujeme, ak osoba, ktorá je registrovaná pre daň, nadobudne nový dopravný
prostriedok, ale tento bude používať na svoje
súkromné účely, je povinná daňové priznanie
podať ako neplatiteľ, t. j. do sedem dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku
a v tejto lehote je povinná aj daň zaplatiť.
Daňové priznanie sa podáva na daňový
úrad, ktorý je miestne príslušný podľa trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. K daňovému priznaniu je každá
osoba povinná priložiť úradne overenú kópiu
dokladu o kúpe nového motorového vozidla.
Daňové riaditeľstvo SR,
pracovisko Trnava

mesta s mnohými cennými historickými pamiatkami využívame ako parkovisko, alebo ju
nevyužívame vôbec? Vybudovaním námestia
máme príležitosť dať svojmu mestu tvár a vrátiť mu historickú identitu, ktorá mu právom
patrí.
Mestský verejný priestor nám takto poskytne hneď dvojnásobný úžitok: spoločenský
a vzdelávací. Práve poznaním dejín svojho
mesta v každom človeku vznikne hrdosť na
to, odkiaľ pochádza a kde žije. Dúfajme, že
cit pre harmóniu a krásu, ktoré bude vnímať
vo svojom okolí, potom prenesie aj do svojho
súkromia. Aby už nevyrástla ďalšia nezmyselná vežička, ďalšia škaredá prístavba, ďalší
stredoveký múr. Tvorba estetického životného
prostredia, teda to, či naše mesto bude pekné
a budeme sa v ňom cítiť dobre, je záležitosťou
každého z nás.
Martina Lisá

INZER ÁT

Spracovanie
jednoduchého
i podvojného
účtovníct va
a mzdovej
agendy.

tel: 0903 200 125
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Sezóna chrípky už začala
Opäť je tu obdobie ochorení horných dýchacích ciest a chrípky, ktoré je
u nás ohraničené začiatkom októbra a koncom apríla. Na Slovensku evidujeme každoročne v tomto období približne 1–2 milióny ochorení na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky. Treba však odlišovať ochorenie na chrípku od ostatných ochorení horných dýchacích ciest ako sú prechladnutie,
angína a iné chrípke podobné ochorenia, ktoré sa v mnohých prípadoch dajú
odlíšiť len na základe laboratórneho vyšetrenia. Často pacienti omylom považujú akékoľvek postihnutie horných dýchacích ciest za chrípku. Chrípka je
veľmi závažné, ťažké ochorenie vyskytujúce sa väčšinou v epidémiách počas
zimných mesiacov. Jednoznačná diagnóza je ťažká najmä v počiatočnom štádiu ochorenia, pretože príznaky môžu byť podobné príznakom jednoduchého
ochorenia z prechladnutia. Za chrípku však hovorí náhly začiatok ochorenia
a ťažký celkový pocit choroby, často spojený s komplikáciami ako zápal priedušiek a pľúc a u detí zápal vedľajších nosových dutín a stredného ucha.
Tohtoročná chrípková sezóna je veľmi netypická vzhľadom k prebiehajúcej pandémii ochorenia na nový typ chrípky, tzv. prasacej, ktorej šírenie pokračuje aj v čase začínajúcej sezóny bežnej chrípky. Ako sa budú navzájom
ovplyvňovať tieto dva typy vírusu chrípky a ako bude prebiehať celá sezóna,
si zatiaľ odborníci netrúfajú odhadovať. Treba si však uvedomiť, že aj nový
typ chrípky sa šíri a prejavuje sa tak isto ako bežná chrípka. Šíri sa ako
kvapôčková infekcia vzduchom a jej šírenie je urýchľované pobytom v uzavretých a preľudnených priestoroch s nedostatočným vetraním. Chorý človek
je najviac infekčný (nákazlivý) prvé dva dni ochorenia, kedy v jednom mililitri
sekrétu z dýchacích ciest (sliny, hlien) môže vylúčiť do vzduchu kýchaním
a kašľaním až 1 milión vírusových častíc. Navyše je vírus chrípky schopný
prežiť aj niekoľko hodín vo vonkajšom prostredí, napr. na rukách, vreckovke,
stole...)

Najúčinnejšou prevenciou ochorenia na chrípku je očkovanie.
Žiaľ, očkovacia látka proti novému typu chrípky nebude pre bežných obyvateľov k dispozícii z dôvodu obmedzenej výrobnej kapacity výrobcov. Vláda
SR plánuje zabezpečiť očkovaciu látku pre niektoré vybrané skupiny obyvateľstva (pre zdravotníckych pracovníkov, osoby trpiace závažným ochorením,
tehotné ženy, osoby dôležité pre zachovanie chodu hospodárstva). Očkovacia
látka nebude dostupná v lekárňach. Obyvateľom sa odporúča očkovanie proti
sezónnemu typu chrípky, očkovacie látky sú bežne dostupné v lekárňach,
všetky zdravotné poisťovne deklarovali plnú úhradu všetkých očkovacích látok proti sezónnej chrípke. Očkovať sa je možné počas jesenných a zimných
mesiacov, optimálne v priebehu októbra až decembra, aj počas už prebiehajúcej epidémie. Ochranný efekt nastupuje 10–14 dní po očkovaní. Vírus chrípky
mení každý rok svoj charakter a preto je účinné len každoročné očkovanie.
Zároveň s očkovaním proti chrípke sa u osôb nad 59 rokov a u chronicky
chorých osôb odporúča súčasné zaočkovanie proti jednému z najčastejších
vyvolávateľov zápalu pľúc – pneumokokovi.
Čo majú robiť ľudia, aby neochoreli na nový typ chrípky? Vyhýbať sa preplneným objektom (kiná, divadlá, diskotéky, zábavy), posilňovať imunitu
vhodnou stravou s doplnkom vitamínov, pohybom, otužovaním, pravidelne si
umývať ruky najmä pred jedlom a fajčením, v domácnosti často krátko a intenzívne vetrať a upratovať navlhko. Choré osoby by mali ostať v domácom
liečení, používať jednorázové vreckovky (hneď po použití ich vyhodiť), umývať
si ruky. Nekomplikované prípady chrípky sa liečia najmä pokojom na lôžku a
príjmom väčšieho množstva tekutín a vitamínov, liekmi proti teplote prípadne
liekmi tlmiacimi kašeľ.
MUDr. Iveta Šuleková,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante

Stolnotenisový oddieľ

Branný pretek mladých požiarnikov

Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkovičovo začal svoju majstrovskú súťaž 3. októbra 2009 prvými majstrovskými zápasmi. Družstvo zvíťazilo v pomere 10:8 nad MACO Trnava.
Naše „B“ družstvo prehralo s Gabčíkovom 11:7 a družstvo
žiakov začne svoju súťaž až 17. októbra 2009 v Galante.
Káder stolnotenisového oddielu sa zmenil. Do A družstva
sme pribrali dvoch nových hráčov a jedného hráča do B družstva. Domáce zápasy sa hrajú vždy v sobotu o 16.00 hod. a my
dúfame, že v hojnom počte príjdete povzbudiť našich hráčov.
		
Emil Dovalovszký, predseda oddielu

V sobotu 12. septembra 2009 sa zišli pri jazere vo Vincovom lese mladí požiarnici, ktorí si v dvoch vekových kategóriách zmerali svoje sily v brannom preteku hry
Plameň. Súčasťou preteku družstiev bola streľba, hod granátom, súťaž vo viazaní uzlov, použiťie hasiaceho prístrojov, vedrová striekačka, zdolanie vodorovného
lana, rozvíjanie hadíc na cieľ a štafeta hasičských dvojíc.
V mladšej kategórii zvíťazili naši domáci hasiči a staršej kategórii sládkovičovské družstvo prekonali iba požiarnici z Tomášikova, ktorí získali prvé miesto. Na
treťom mieste sa umiestnili hasiči z Mostu pri Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo
spolu jedenásť družstiev.
Malých hasičov prišiel povzbudiť aj riaditeľ Okresného hasičského a záchranného zboru v Galante Ing. Zoltán Tánczos. Primátor mesta Ing. Anton Szabó všetkých
účastníkov preteku pozval na kúpalisko, za čo mu boli deti v krásny jesenný deň
vďačné a po ťažkom boji si kúpanie naozaj užili.
Toto športové podujatie podporili sponzori: Veneal, Fekollini, Ing. Štefan Lauko, František Ruman, Ľuboš Švihran, Karol Ostrožanský, Gabriel Tóth a Marek Mészáros. 		
					
ES

Športové aktivity
v kultúrnom dome
Lekári bijú na poplach, pretože Slováci sa zle stravujú, nešportujú, priberajú, lenivejú a jedinou ich telesnou
aktivitou je večerné prepínanie kanálov na telke, čím síce
niektoré svaly posilňujú, ale ich zlý zdravotný stav to rozhodne nezachráni. Hrdo sa držíme na predných miestach
v štatistikách spotreby alkoholu, tučných potravín, výskytu obezity a všetkých ochorení, ktoré sú následkom nášho
zlého životného štýlu.
Je pravdou, že naše mesto neponúka veľa možností na
športovanie, ale my vám chceme predstaviť aspoň niektoré.
V starom kultúrnom dome sa každý pondelok a štvrok cvičí. Pre tých akčnejších je určené aerobné cvičenie, ktoré
vedia Martina Oravcová a začína sa vždy od 18.00 hod. Pre
tých, ktorým ide skôr o zdravie, ako o prepotené tričká, je
určené cvičenie metódou pilates, ktoré vedie cvičiteľka
Rozália Kernová a začína sa vždy o 19.30 hod.
Srdečne vás všetkých pozývame, opustite aspoň na dva
večery pohodlné kreslá, televízory či počítače a urobte niečo pre svoje zdravie i dobrú náladu.
Na všetky ponosy, že v našom meste sa nič nerobí, vám
posielame jednu odpoveď. Príďte a uvidíte, že sa usilujeme
ponúknuť vám (aj v našich rozhodne nie luxusných podmienkach) aj aktivity, ktoré priamo nesúvisia s kultúrou.
ES

šport / kvíz
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Memoriál Ladislava Józsu
Už po štvrtýkrát sa na ihrisku FK Slavoj
Sládkovičovo žišli malí futbalisti, aby si zmerali sily v memoriáli Ladislava Józsu. Je to už
dlhých desať rokov, čo Lacko navždy opustil
nielen zelený trávnik, ktorý bol pre neho tým
najkrajším perským kobercom, ale predovšetkým svojich najbližších, rodinu, kamarátov, kolegov a svojich fanúšikov. Jeho humor,
dobrosrdečnosť a pozitívny prístup k životu
nám všetkým chýbajú a mrzí nás, že títo malí

futbalisti poznajú legendárneho kanoniera
iba z rozprávania. Vieme si živo predstaviť,
ako by im farbisto vedel rozprávať o svojich
futbalových dobrodružstvách a histórii československého futbalu, ktorej je nedielnou
súčasťou.
Na ihrisku sa bojovalo ako o život a v hľadisku sa tak isto zápalisto povzbudzovalo.
Športová atmosféra bola výborná (skoro ako
na kvalifikačnom zápase Slovensko : Slovin-

sko) a aj výkony malých futbalistov boli vynikajúce. V turnaji tentoraz zvíťazili chalani
z FK Duslo Šaľa, druhí boli futbalisti z Trnavy, naši malí futbalist obsadilili tretie miesto
(pri rovnakom zisku bodov a rovnakom skóre
s trnavčanmi o ich horšom umiestnení rozhodol fakt, že v našom mužstve hrali aj starší
hráči) a na štvrtom mieste boli futbalisti z FC
Hlohovec.
Najlepším futbalistom turnaja bol vyhlásený Nikolas Kováč zo Sládkovičova, najlepším
brankárom bol Branislav Záhora z Lokomotívy Trnava a najlepším strelcom bol Patrik Kochan z Dusla Šaľa. Priebeh a športovú úroveň
turnaja zhodnotil pán Dušan Heriban, manažér FK Slavoj Sládkovičovo, ktorý poďakoval
mladým futbalistom za účasť v turnaji. Ceny,
ktoré venoval pán Dušan Galis, splnomocnenec vlády pre šport, futbalistom odovzdali
primátor mesta Sládkovičovo Ing. Anton Szabó, pani Ida Józsová, Lacova manželka a jeho
vnučka Viktória Józsová.
ES

Deň športu
Začiatok októbra pre deti v Sládkovičove už niekoľko rokov znamená zvýšenú
športovú aktivitu. Lúče jesenného slniečka opäť prilákali na námestie vyše 80 detí
zo všetkých našich škôl. Súťažilo sa v piatich hlavných disciplínach – hod na basketbalový kôš, slalom na korčuliach a na bicykloch, beh, bickoss a na štarte slalomu
sa objavilo aj pár kolobežiek. Detí súťažili veľmi zápalisto, ale zároveň disciplínovane
a podľa pravidieľ fairplay.
Do organizovania podujatia sa ďaleko aktívnejšie ako v uplynulých rokoch, zapojili členovia komisie športu. Deti s fešnými štartovými číslami zaplnili celé námestie
a pozitívom celej akcie bola jednoznačne ich radosť zo športu.
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov deti, ktoré sa umiestnili v jednotlivých disciplínach a vekových kategóriách na prvých troch miestach dostali krásne medaily
a všetci účastníci športového dňa dostali občerstvenie a sladkosti. Sláva víťazom
a česť porazeným, lebo všetky deti, ktoré súťažili si zaslúžia pochvalu. Najúspešnejšími pretekármi boli ??? a ???, ktorí si odniesli po tri medaily.
Deň športu je výborným podujatím, ktoré motivuje naše deti k športovým aktivitám. Len viac takých úspešných podujatí, ktorých by sa zúčastnili všetky deti. Kto
športuje, nemá čas na lumpačiny a posilňuje si zdravie.
		
ES

Súťažný kvíz
Milí čitatelia!,
redakcia mestských novín vám pripravila
k Vianociam 2009 súťaž o našom meste a živote v ňom. Aj týmto chceme spestriť vaše voľné chvíle. Všetky súťažné otázky uverejňujeme v tomto čísle. Do zlosovania budú zaradení
súťažiaci, ktorí odpovedia na všetky otázky
správne. Zlosovanie bude verejné na Vianočnom koncerte mesta.
Odpovede môžete zasielať na adresu redakcie: MsÚ Sládkovičovo, Život v Sládkovičove,
Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo , e-mailom
na adresu: zivotvsladkovicove@gmail.com
alebo doniesť osobne do knižnice MsKS do
30. novembra 2009.
Súťažte o zaujímavé ceny!
1. cena – vecný dar v hodnote 250 €, cenu
venuje Alexander Bende.
2. cena – vstup pre dve osoby vrátanie par-

kovania jedného auta na TK VL v sezóne
roku 2010 v hodnote 215 €, cenu venuje
TK VL, s. r. o. Sládkovičovo
3. cena – darčekový kôš v hodnote 150 €.
Súťažné otázky:
1. Prvé písomné zmienky o Diószegu
(Sládkovičove) nachádzame v listinách kráľa Bélu IV. Z ktorého roku sú
tieto listiny?
2. V roku 1582 boli obci udelené mestské privilégiá. V minulom storočí bol
Sládkovičovu udelený štatút mesta.
Napíšte dátum (deň, mesiac, rok),
kedy sa Sládkovičovo stalo mestom.
3. Kedy vyšli prvé mestské noviny Život
v Sládkovičove? Napíšte deň, mesiac,
rok.
4. Koľko poslancov má Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove?
5. Napíšte názov vyššieho územného

celku v našom kraji a mesto, v ktorom sídli.
6. Vysoká škola v Sládkovičove má tri
fakulty. Ktoré sú to?
7. V areáli Termálneho kúpaliska Vincov
les je termálny vrt, z ktorého vyteká
teplá voda, ktorá priaznivo pôsobí na
celkové uvoľnenie organizmu a na
poruchy pohybového ústrojenstva.
Koľko stupňov má táto voda?
8. Ktorý cisár osídlil našu obec v roku
1786 nemeckými roľníkmi a remeselníkmi?
9. V ktorom roku začal svoju prvú kampaň náš cukrovar?
10. Pri portálnom spísaní v roku 1553 sa
v našej obci nachádzalo len niekoľko obývaných domov. Napíšte počet
koľko ich bolo.
PhDr. Terézia Pethőová, poslankyňa MsZ

spoločenská kronika
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Oznam pre seniorov,
ktorí v tomto roku dosiahli vek 70 rokov a starších
Mesto Sládkovičovo ani tento rok nezabudlo na starých občanov nášho mesta a tak ako každý rok, aj v roku 2009 im chce prispieť malou
výpomocou k blížiacim sa sviatkom. Aj tento rok to bude peňažný príspevok, pre obyvateľov nášho mesta, ktorí v roku 2009 dovŕšia 70 rokov
svojho života a starší.
Prosíme dôchodcov nášho mesta, ktorí v roku 2009 dovŕšia 70 rokov

života a starších, aby sa od 23. do 27. novembra 2009 prihlásili v pokladni mestského úradu, kde si môžu prevziať peňažný príspevok vo
výške 14 €. Je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Kto si zo zdravotných dôvodov nemôže prevziať peniaze, môže tak
urobiť ním poverená osoba. Aj v tomto prípade je potrebný občiansky
preukaz dôchodcu.

Spoločenská kronika mesta
Zosobášili sa
Pavol Kerďo (Matúškovo)
a Veronika Križanová (Sládkovičovo)
Turgay Akin (Turecko)
a Alexandra Audiová (Sládkovičovo)
Andrej Óváry (Sládkovičovo)
a Miriam Augustovičová (Šoporňa)
Daniel Tagaj (Sládkovičovo)
a Zuzana Tauferová (Sereď)
Igor Farkaš (Sládkovičovo)
a Klaudia Habániková (Sládkovičovo)
Štefan Benkovský (Sládkovičovo)
a Monika Jónásová (Sládkovičovo)
Mgr. Matúš Machan (Galanta)
a JUDr. Alexandra Ďuríková (Sládkovičovo)
Veľa šťastia na spoločnej ceste...

Narodili sa
Karol Čík, nar. 9.8.2009
Liana Gondová, nar. 10.8.2009
Tiffany Mészárosová, nar. 11.8.2009
Miroslava Nováková, nar. 13.8.2009
Mário Šarközi, nar. 1.9.2009
Sofia Lovásová, nar. 6.9.2009
Nela Sýkorová, nar. 21.9.2009
Alex Nagy, nar. 23.9.2009.
Patrik Kerďo, nar. 4.10.2009
Zdravie a šťastie na štarte do života.

Navždy nás opustili
Ľudmila Feješová, (46) 18.8.2009
Jaroslav Pogran, (67) 20.8.2009
Július Karika, (82) 23.8.2009
Milan Botló, (43) 14.9.2009
Judita Bystrická, (86) 12.9.2009
Angela Otrubová, (86) 14.9.2009
Marta Czakóová, (84) 16.9.2009
Igor Vavro, (47) 27.9.2009
Mária Majerská, (96) 28.9.2009
Jozef Vlačuha, (59) 2.10.2009
Bývalí občania nášho mesta:
Alžbeta Takácsová rod. Kozmová, (90)
22.9.2009
Etela Sekerová, (85) 24.9.2009
Nech odpočívajú v pokoji...

Spomíname
Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
s milovaným manželom a otcom
Jaroslavom Pogranom,
ktorý nás dňa 20. augusta 2009
vo veku 67 rokov navždy opustil.
Ďakujeme za slová sústrasti
a kvetinové dary.
smútiaca manželka a dcéra
S hlbokým žiaľom v srdciach si
pripomíname prvé výročie úmrtia
Elemíra Riga, ktorý nás navždy
opustil 26. októbra 2009. S úctou
spomínajú manželka, synovia a dcéra s rodinou
So zármutkom v srdci si 9. novembra 2009 pripomíname 1. výročie
smrti našej drahej mamičky, babičky
a prababičky
Heleny Kľačanskej.
S úctou spomína celá rodina.

S hlbokým zármutkom v srdciach si
dňa 15. novembra 2009 pripomíname 1. výročie úmrtia
Anny Weiszovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S láskou spomínajú
smútiaci synovia, nevesty a vnučky

S hlbokým zármutkom v srdci si
dňa 20. októbra 2009 pripomenieme
10. výročie úmrtia našej milovanej
mamičky, babky a prababky
Márii Svoreňovaj rod. Šuľanovej.
dcéry s rodinami a celá rodina

Dňa 2. novembra 2009 uplynie rok,
čo nás navždy opustila naša drahá
manželka, mama, sestra, švagriná
a krstná mama a teta
Priska Kurtanská.
S úctou spomína smútiaca rodina
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš stále žiť.
S hlbokým žiaľom si spomíname na
Františka Rumana
pri príležitosti 2. výročia jeho
úmrtia.
smútiaca rodina

Pamiatka zosnulých
Mestský úrad v Sládkovičove vás pozýva na spomienkové podujatia z príležitosti Pamiatky zosnulých
dňa 1. novembra 2009 v nedeľu o 16.00 hod. k ucteniu 5. výročia úmrtia
vášho príbuzného
a o 17.00 hod k ucteniu 10. výročia úmrtia vášho príbuzného do obradnej
siene Domu smútku v Sládkovičove.
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