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ŽIVOT

V SLÁDKOVIČOVE

NÁJOMNÉ BYTY SLÁDKOVIČOVO - STRED
V poslednom období viacerí kritizujú miestnu 6. neuprednostniť bývalého vlastníka bytu, ktorý
samosprávu za netransparentné prideľovanie nábyt nadobudol podľa zákona č.182/1993 Z.z.
jomných bytov Sládkovičovo - stred.
o prevode vlastníctva bytov a nebytových
V tomto článku chcem predovšetkým informopriestorov v znení neskorších predpisov a tenvať občanov o podmienkach prideľovania bytov
to byt predal.
a platných legislatívnych predpisoch súvisiacich
MZ v roku 2002 vytvorilo dočasnú komisiu za
s prideľovaním nájomných bytov. Viacerí kritizujú účelom vypracovania podmienok prideľovania
prideľovanie nájomných bytov bez toho, aby po- bytov a stanovenia poradovníka na pridelenie
znali právne predpisy a platné všeobecné záväz- bytov podľa izbovitosti. Poradovník bol schváleného nariadenie mesta (ďalej VZN).
ný MZ a na jeho základe boli byty pridelené. Od
VZN č. 32/2002 o nakladaní s nájomnými bytmi roku 2003 boli byty prideľované za základe rozpre občanov, ktoré prijalo MZ v Sládkovičove dňa hodnutia MZ, pričom návrhy predkladal predseda
20.11.2002, bolo vypracované na základe Smer- komisie sociálnej a bytovej na základe odporučenice č. 8/2002 Ministerstva výstavby a regionál- nia menovanej komisie. Ako štatutár mesta som
neho rozvoja SR. Tento právny predpis určoval využil právo podľa bodu 2 článku 6 a v štyroch
pravidlá pre poskytovanie dotácií na obstarávanie prípadoch som byty pridelil priamo osobám
nájomných bytov.  
spĺňajúcim podmienky podľa citovanej smernice
Niektoré dôležité podmienky prideľovania nájom- (dvaja učitelia a dvaja policajti).
ných bytov podľa Smernice č. 8/2002 MVRR SR:
Áno, všetko, čo je prideľované skupinou ľudí
1. mesačný príjem nájomcu a osôb s ním býva- alebo priamo jedným človekom, môže byť ovplyvjúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nené ľudským faktorom. O nájomné byty je veľký
neprevyšuje trojnásobok životného minima, záujem a na zvýšenie transparentnosti pridepritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za ľovania bytov je nevyhnutné, aby citované VZN
predchádzajúci kalendárny rok,
č. 2/2002 bolo prepracované a doplnené. Na zá2. nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú, klade skúsenosti iných miest a obcí odporúčam
ktorá neprevýši tri roky s výnimkou, ak nájom- znížiť vplyv ľudského faktoru.
ca je občan so zdravotným postihnutým, u ktoPonúkajú sa nám dve alternatívy. Prvá alternarého doba nájmu neprevýši desať rokov,
tíva - prideľovať byty na základe aktualizovaného
3. v nájomnej zmluve bude upravené právo ná- poradovníka alebo druhá - prideľovať byty losojomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu vaním. Len takto môžeme dosiahnuť,
pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej aby tento proces bol absolútne
zmluve a Občianskom zákonníku.
transparentný a aby
Ďalej v bode 2 článku 6 je uvedené, že obec ale- občania
bo mesto môže rozhodnúť o tom, že 10 % bytov v budúcnosti
pridelí do užívania fyzickým osobám, ktoré ne- nelobovali
spĺňajú podmienky podľa odst. 1 citovanej smer- vo svoj
nice, ak takéto osoby zabezpečujú spoločenské, prospech
kultúrne, zdravotnícke, ekonomické a sociálne u poslancov MZ,
potreby územného celku.
ani u primátora.
VZN č. 32/2002 Mesta Sládkovičovo určilo ďalšie
podmienky pre pridelenie bytov:
Ing. Anton Szabó,
1. mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývaprimátor mesta
júcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne,
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musí byť vyšší ako životné minimum,
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2. vylúčiť žiadateľov, ktorí ku dňu prideľovania F O
bytov majú voči mestu nedoplatky,
3. uprednostniť žiadateľov s minimálne
trojročným trvalým bydliskom v meste
Sládkovičovo,
4. uprednostniť mladé rodiny,
5. neuprednostniť vlastníkov rodinných
    domov a bytov v osobnom vlastníctve
respektíve nájomcov bytov,

VYDÁVA MESTO
SLÁDKOVIČOVO
XV. ROČNÍK
4. ČÍSLO
AUGUST 2007

POZVÁNKY
Mesto Sládkovičovo pozýva
čitateľov nášho spravodaja
na slávnostný program
pri príležitosti 15. výročia
vydávania Života v Sládkovičove
21.9.2007 o 19 hod. do kongresovej
sály INOVATECH-u.
Mesto Sládkovičovo pozýva
občanov na spomienkové stretnutie
pri príležitosti 63. výročia
Slovenského národného povstania.
Slávnostné kladenie vencov
sa uskutoční v stredu 29.8.2007
o 16. hod. pred budovou MsKS
na námestí.
V predvečer Dňa ústavy organizuje
MO Matice slovenskej
v Sládkovičove Vatru zvrchovanosti
v areáli futbalového ihriska
FK Slavoj. Všetkých občanov pozýva
v piatok 31.8.2007 o 17. hod.
na toto k ultú r no spoločenské
podujatie.
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Posledný júnový víkend v Sládkovičove už
po desiatykrát patril kultúre, zábave, športu, hudbe, tancu, priateľským stretnutiam... Naše mesto
organizovalo už X. ročník kultúrnych dní.
Hviezdami dvojdňového programového maratónu boli hudobné skupiny VIDIEK a MELODY BOYS.
Janko Kuric divákov výborne pobavil a mnohí podľahli jeho šarmu a entuziazmu. Vidiečania sa veľmi
srdečne porozprávali s divákmi, stretli tu starých
kamarátov i nadšených fanúšikov. MELODY BOYS
- chlapci z Maďarska, sa divákom trafili do nôty
a roztancovali celé hľadisko aj javisko.
Svoj priestor v programe mali samozrejme aj deti
zo sládkovičovských škôlok a škôl a pozvali sme aj
tanečníkov a tanečnice z F´DANCE, seneckého
súboru SETAS, folklórneho súboru GENERÁCIÓ
z Komárna. Divákom sa vždy páči vystúpenie spevákov z domáceho divadelného súboru HAHOTA
a priestor na svoju prezentáciu dostali i mladí hudobníci z domácich kapiel FUHA a Silent Desire.
Spievalo sa a tancovalo v disko rytme až do noci.
Už tradične sa konala súťaž vo varení haláslé,
gazdinky sa predstavili svojim pekárskym umením
v súťaži o najlepší orechový koláč a miestni hasiči
organizovali preteky v požiarnickom športe.
V druhom ročníku súťaže v pečení koláčov sa
nám zišlo 12 chutných vzoriek, ktoré hodnotila odborná porota. Tri najlepšie ocenila vecnými cenami
a diplomami, ktoré získali - Edita Bjeláková, Jarmila
Fabiánová a Marta Jánošíková.
Súťaže vo varení halásle sa zúčastnilo iba šesť
družstiev a najúspešnejší boli tentoraz opäť domáci
- družstvo rodiny Balážových a Lizákových. Cenu,
ktorú darovali hostia z Csorvásu, získali sympatickí
kuchári z ORANGE.
Všade bolo plno ľudu a medzi divákmi sme stretávali aj milých hostí z družobnej maďarskej obce
Csorvás, ktorí nás tradične navštevujú a zapájajú
sa do programu i súťaží. Nechýbala tombola a päťdesiat šťastných divákov si domov odnieslo pekné
darčeky, ktoré venovali sponzori na čele s firmou
KOAM ELEKTRONIK, ktorá darovala do tomboly
domáce kino a firmou ORANGE, ktorá venovala
niekoľko telefónov. Zaujímavým spestrením bola
prezentácia firmy AUTOPROFIT, v rámci ktorej si
diváci mohli prezrieť vystavené vozidlá a zapojiť sa
do výhernej ankety.
Ani tentoraz sa nám nepodarilo zavďačiť sa
všetkým. Ešte sme ani neupratali areál, už sa našli
kritici, ktorí presne vedia, ako by sa „TO“ malo robiť. Prosíme ich o pochopenie. Na to, aby si každý
Sládkovičovčan v programe prišiel na svoje, by
sme potrebovali týždňový festival a niekoľko miliónový rozpočet. Okrem VIDIEKA A MELODY BOYS
všetci účinkujúci vystupovali viac-menej zadarmo
a tak sme program museli prispôsobiť ich časovým
možnostiam a nie vždy sa nám podarilo dodržať
dramaturgický zámer.
Mnohí sa však navidomoči výborne bavili a v celom areáli vládla dobrá nálada. Našim cieľom bolo
ponúknuť občanom mesta i našim hosťom príležitosť
dobre sa zabaviť, pozrieť si atraktívny kultúrny program, stretnúť sa s priateľmi, pochutiť si na tradičnej
„cigánskej“ a dobrom vínku či pivečku a to sa nám
snáď podarilo.
ES

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA

Prezentujte vaše názory na verejných stretnutiach o rozvoji mesta, vášho podnikania a činnosti vášho
združenia!
Nové programovacie obdobie EÚ od roku 2007 bude poskytovať oveľa bohatšie podporné zdroje ako
doteraz. Zároveň však vyžaduje, aby záujemcovia dokázali, že ich predstavy sú súčasťou miestnych
stratégií a tým prispejú k zlepšeniu životnej úrovne miestnych komunít. V záujme zabezpečenia týchto
strategických dokumentov „Fórum centrum pre regionálny rozvoj“ (ďalej FRDC) v spolupráci s mestom
a podporou fondov EÚ rozbehol proces strategického plánovania v meste. Počas procesu plánovania sa
zistia súčasné požiadavky mesta a zároveň sa zohľadnia aj možnosti získania podporných zdrojov. Novým
prvkom strategického plávanovia bude, že prvotné návrhy budú vypracované v odborných skupinách,
do ktorých sa môže prihlásiť každý občan mesta, ktorý má záujem prispieť k spoločnému cieľu. FRDC
zakladá 4 odborné skupiny. Na začiatku záujemcovia o strategické plánovanie vypracujú svoje návrhy
v nasledovných skupinách:
• hospodárstvo a služby - cestovný ruch a podnikanie,
• ochrana životného prostredia - ovzdušie, voda, verejná zeleň a verejné priestranstvá,
• spoločenský život - sociálna sféra, kultúra, zdravotníctvo, vzdelávanie, školstvo, verejná bezpečnosť
a voľnočasové aktivity.
Štvrtá skupina bude zameraná na oblasť verejnej infraštruktúry a bude vychádzať čiastočne zo záverov
prvých troch skupín. Návrhy odborných skupín sa následne spracujú do výsledného konceptu, ktorý bude
prerokovaný samosprávou. Keďže strategický plán sa spracuje do roku 2016, súčasťou plánu bude aj
akčný plán s konkrétnymi projektmi, ktoré by sa mali realizovať v rokoch 2008 až 2010.
Našim cieľom je, aby sa na vypracovaní plánu zúčastnilo čo najviac organizácií, podnikateľov a obyvateľov mesta, pretože aj vaše plány, programy a projekty musia byť súčasťou rozvojového dokumentu, aby sa
na ich realizáciu mohli získať finančné prostriedky. Vaše predstavy, názory a konkrétne programy o rozvoji
mesta, vášho podnikania a činnosti vašej organizácie môžete povedať na verejných stretnutiach.
Časový harmonogram verejných stretnutí v podnikateľskom inkubátore INOVATECH:
Hospodárstvo a služby - podnikanie
2.10.2007 o 18.00 hod.
Hospodárstvo a služby - cestovný ruch
23.10.2007 o 18.00 hod.
Spoločenský život 			
11.9.2007 o 18.00 hod.
Spoločenský život
		
4.10.2007 o 18.00 hod.
Ochrana životného prostredia 		
13.9.2007 o 18.00 hod.
Ochrana životného prostredia 		
18.10.2007 o 18.00 hod.
Ďalšie dôležité informácie vám poskytne Ing. Ľudovít Kovács, projektový manažér Fórum centrum pre
regionálny rozvoj Galanta, Z.Kodálya 2367/49, 924 01 Galanta, tel: 031-780 6883, 0908-320 426, e-mail:
kovacs@foruminst.sk

mesto informuje

POZVÁNKA DO PARKU
Mestský park v Sládkovičove sa rozprestiera na výmere cca 1,2 ha
a je chráneným parkom na území mesta. Tvorí významnú zložku prírodného prostredia v meste Sládkovičovo a svojim biologickým, klimatickým
a hygienickým významom, veľkou dendrologickou, biologickou, estetickou
a kultúrno-spoločenskou hodnotou významne prispieva k zvýšeniu pestrosti mesta.
Snahou mesta bolo „vrátiť“ park všetkým obyvateľom, aby sa tu opäť
schádzali deti, mamičky, študenti, dôchodcovia, všetci obyvatelia, ktorí

7. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
V SLÁDKOVIČOVE 27.6.2007
Rokovanie 7. zasadnutia MZ otvoril a viedol
primátor mesta Ing. Anton Szabó a konalo sa
podľa schváleného programu.
Interpelácia poslancov:
• PhDr. Pethöová žiadala doriešenie odtoku
vody pred rímskokatolíckym kostolom a dotazovala na dopravnú značku STOP na ceste
z kúpaliska na Galantskú cestu,
• primátor mesta odpovedal, že po lejakoch boli
zmapované všetky kritické body mesta, problém bude riešený komisiou výstavby a ŽP,
odporučil nájsť finančné prostriedky na opravu chodníka pred kostolom, ďalej uviedol, že
dopravná značka STOP tam osadená nebola, ale mesto o osadenie tejto značky požiada
Dopravný inšpektorát v Galante,
• Bc. Zsille sa dotazoval, prečo do programu
zasadnutia nie je zaradené zvýšenie finančných prostriedkov pre súbory a ďalej žiadal urýchlene vykonať nápravu na ČOV na
Košútskej ulici, ktorá veľmi zapácha a ak nepríde urýchlene k náprave, zavolá inšpekciu
životného prostredia, ďalej sa sťažoval na
hluk z kontajnerového terminálu, ktorý keď
nebude doriešený, podá sťažnosť,
• primátor mesta odpovedal, že úpravu rozpočtu je potrebné najprv pripraviť. Zápach
z ČOV na Košútskej ulici už mesto rieši a od
firmy, ktorá prevádzkuje kontajnerový terminál mesto vyžiada prevádzkový poriadok
a čas prevádzky budú kontrolovať mestskí
policajti,
• Mgr. Takács upresnil, na podnet vyjadrenia
v mestských novinách, že kosenie doposiaľ
v areáli školy vykonávalo poľnohospodárske
družstvo,
• poslankyňa Mgr. Halásová upozornila na
zlú vozovku do internej ambulancie na Sídl.
J. Dalloša a na schádzanie sa mladistvých
v priestoroch bývalej MŠ na Sídl. J. Dalloša,
• primátor mesta uviedol, že situácia s komunikáciou je v riešení, je potrebné aj prešetrenie
porušenia kanalizácie, informoval o chystaných  projektoch na opravu miestnych komunikácií, o schádzaní sa mladistvých v priestoroch bývalej MŠ vie a mestskí policajti chodia
a budú naďalej vykonávať kontrolu týchto
priestorov,
• p. Frantová sa dotazovala na kamerový
systém na Fučíkovej ulici, na ktorý prispeli
aj miestni podnikatelia,.
• primátor uviedol, že nakoľko nie všetci miestni podnikatelia na kamerový systém prispeli,
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hľadajú pohodu a pokoj pre aktívny aj pasívny oddych.
Veríme, že park sa začne postupne zapĺňať a stane sa oázou pokoja,
oddychu a relaxu. K tomuto by mali prispieť pokosené a vyčistené trávniky,
novo osadené lavičky, vymenené svietidlá, rozmiestnené smetné nádoby
a v neposlednom rade novootvorené Expreso s terasou.
Vážení obyvatelia, prijmite našu pozvánku do mestského parku a cíťte
sa tu dobre!
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ
   

nemohol byť realizovaný a finančné prostriedky budú podnikateľom vrátené,
• Mgr. Szkladányi upozornil na hluk a neporiadok, ktorý robia na Školskej ulici štvorkolkári,
• primátor mesta prisľúbil, že bude so štvorkolkármi rokovať.
JUDr. Zoltán Ružič, hlavný kontrolór mesta, vykonal kontrolu plnenia uznesení a konštatoval,
že uznesenia sú splnené, respektíve sú v štádiu
plnenia.
Poslanci MZ na 7. zasadnutí prerokovali
a schválili nasledovné uznesenia:
• VZN mesta č. 57/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach, s tým, že boli upravené
trhové dni na utorok, štvrtok a sobotu a tiež
miesto predaja,.
• Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove,
• Zadanie Územného plánu mesta Sládkovičovo, ktoré bolo odsúhlasené Krajským stavebným úradom v Trnave dňa 20.3.2007,
• žiadosť Termálneho kúpaliska Vincov les
Sládkovičovo o možnosť odpredaja záhradnej kosačky a využitia získaných finančných
prostriedkov na rekonštrukciu oplotenia pri
geotermálnom vrte,
• odpredajom pozemku parc. č. 2803/2 zastavaná plocha vo výmere 109 m2, vedeného
na LV č. 1705 k.ú. Sládkovičovo v celosti pre
Jozefa Šuľana, bytom Sládkovičovo,
• plat primátora mesta s účinnosťou od 1.1.2007,
podľa § 3. zákona NR SR č. 253/94 Z.z. z 25.
augusta 1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení zákona NR R č.374/94 Z.z.a č.
172/98, č.453/2001 a 289/2002 Z.z.,
• plat hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo
s účinnosťou od 1.1.2007,
• odmeny za I. polrok 2007 pre poslancov MZ,
• odmenu pre veliteľa DHZ za I. polrok 2007,
• cenu prác naviac vo výške 1 030 558,40 Sk
na stavbu „Kongresové, informačné a poradenské centrum s rekreačno - relaxačným
komplexom na TK Vincov les Sládkovičovo“,
• poradie priorít v budovaní dopravných stavieb v meste Sládkovičovo nasledovne:
1. kruhová križovatka Fučíkova - Košútska
- Pionierska
2. vstupná brána Dánoš
3. kruhová križovatka III/0628 - I/62 (smer
Pusté Úľany)
• cenník za cintorínske a pohrebné služby
zo dňa 27.6.2007,
Poslanci MZ na 7. zasadnutí prerokovali a neschválili nasledovné uznesenia:
• prijatie daru od Realcorp Rent s.r.o., Bojnická
15, 831 04 Bratislava,

• žiadosť fy. Márton & Márton spol. s r.o. Sládkovičovo o odpredaj mestského majetku t. j.
parcely pri budove Inovatechu,
• žiadosť Márie Schwartz-Possertovej, bytom
Bratislava ohľadne kúpy pozemku parc. č.
276/1 a 276/3, vedených na LV č. 1345 k. ú.
Sládkovičovo,
• umiestnenie spomaľovacích retardérov v m.
č. Nový Dvor.
Poslanci MZ na 7. zasadnutí prerokovali a poverili primátora mesta nasledovne:
• na uzavretie nájomnej a mandátnej zmluvy
na dobu určitú do 31.12.2007 s vybraným
správcom cintorína a pohrebných služieb,
• k právnym úkonom a k podpisovaniu za spoločnosť Technický a bytový podnik, spol.
s r. o. Sládkovičovo do úspešného vykonania výberového konania na funkciu konateľa
TaBP s.r.o. Sládkovičovo.
Poslanci MZ na 7. zasadnutí prerokovali a zobrali na vedomie:
• Správu o výsledku kontroly so zápisnicou,
vykonanú na základe uznesenia 89/MZ-2007,
predloženú hlavným kontrolórom mesta.
Poslanci MZ odsúdili a dištancovali sa
od hanlivých nápisov na budove kancelárie
RIS v Sládkovičove
Diskusia:
• primátor mesta informoval, že kultúrne dni sa
budú konať v dňoch 29. a 30.6.2007, pozval
všetkých prítomných na výročné X. kultúrne
dni,
• Mgr. Slováková upozornila, že na ulici Mlynská neodteká voda po daždi a upozornila na
lepšie formulovanie diskusných príspevkov
v mestských novinách,
• Ing. Gubíniová predsedníčka Rady školy
tlmočila požiadavku Rady Spojenej školy
v Sládkovičove o urýchlenú opravu strechy
školy, ktorá ohrozuje deti.
• poslanec Brunner uviedol, že rekonštrukciu
strechy je potrebné urobiť urýchlene, nakoľko
tento stav je veľmi akútny, lebo deti nemôžu
okolo školy chodiť,
• primátor uviedol, že ak sa nenájdu finančné
prostriedky v rozpočte mesta, aj za cenu vzatia úveru treba situáciu urýchlene riešiť,
• vedúca MsKS p. Sudová poprosila o monitoring starého MsKS, ktorý je tiež v havarijnom
stave.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval
prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie
ukončil.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ
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rozhovor s poslancom

MVDr. PAVOL BARTALOŠ, POSLANEC MZ SLÁDKOVIČOVO
55 ročný ženatý
veterinárny lekár,
otec dvoch synov
a dedo vnúčika Alexa.

Po rokoch ste opäť
kandidovali na post
poslanca MZ a boli ste
zvolený. Čo vás viedlo ku kandidatúre? Aké
boli vaše ciele ako budúceho poslanca?
Ku kandidatúre ma viedol záujem o veci verejné,
pocit zodpovednosti a hlavne záujem pomôcť
v tých problémoch okolo nás, kde viem byť nápomocný. Žijem tu 30 rokov, žijú tu moji synovia
a aj novorodený vnuk tu bude žiť aspoň dve desaťročia. Mojimi cieľmi ako poslanca bolo aj je
skvalitnenie života obyvateľov mesta, konkrétne
čo sa týka vzhľadu, životného prostredia, úrovne
kultúry a športu. Nesmiem zabudnúť na epizootologickú situáciu v oblasti živočíšnej výroby a to
hlavne u spoločenských zvierat (pravidelná vakcinácia proti besnote podľa Zákona o vet. starostlivosti č. 488/2002 Z.z.).
Ešte je skoro bilancovať, ale ako hodnotíte
prvý polrok vo funkcií poslanca MZ?
Polrok je krátka doba na bilancovanie. Myslím si
však, že za uvedené obdobie sme prijali a viac
menej realizovali opatrenia, ktoré napomôžu rozvoju mesta. Aby som bol konkrétny, myslím si,
že o vzhľade hlavnej ulice nemusím hovoriť, ale
čo ma trápi je stav vedľajších komunikácií, ktoré
patria pod správu mesta a sú v zlom stave (ulice
Hviezdoslavova, Cukrovarská, Mlynská, Jesenského, Richterova).
Čo považujete za najväčšiu úlohu poslanecké-

ho zboru v tomto volebnom odbobí?
Aj podľa programového vyhlásenia najväčšou
úlohou MZ v tomto volebnom období (v zhode
s inými politickými stranami) je zmena vzhľadu
mesta - dobudovanie chodníkov, oprava, resp.
dobudovanie kanalizácie, zvýšenie kapacity
ČOV, vybudovanie kruhových objazdov (hlavne
Galantská cesta), pravidelná údržba a oprava
miestnych komunikácií, dokončenie rekonštrukcie TK Vincov les a zvýšenie celkovej úrovne
služieb pre návštevníkov, vyriešenie otázky riaditeľov Bytového a technického podniku a Inovatechu. V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť
na mestský cintorín (oprava vchodových dverí a
ich zatváranie aj počas dňa, aby psi nebehali po
hroboch) a podľa potreby pravidelnejšia úprava
trávnatých plôch okolo hrobov. Jednou z priorít
je vyriešenie otázky bezpečnosti našich spoluobčanov. Hlavne v nočných hodinách, kde má a
bude mať dôležitú úlohu mestská polícia. Oblasti
športu venujeme zvýšenú pozornosť a hľadáme
riešenia využitia komplexu ubytovacieho a reštauračného zariadenia v areáli TJ Slavoj. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov riešime
dilemu medzi rekonštrukciou alebo prenájmom. V
žiadnom prípade nie je prioritou v oblasti športu
len futbalový klub. Plánujeme výstavbu „malého
všešportového areálu“, ktorý by bol dôstojným
stánkom pre úspešných stolných tenistov a kolkárov. Vážnym a nedoriešeným problémom mesta
je kultúra. Postavením a sprevádzkovaním tzv.
kultúrneho domu sa vyriešila len jedna časť problému. Podľa môjho názoru, najťažšie je zmeniť
myslenie a hierarchiu hodnôt. Naši (a nielen naši)
občania málo čítajú, málo ľudí sa zúčastňuje kultúrnych podujatí (napr. vystúpenie Diabolské hus-

le Berkyho Mrenicu). Už pred dvomi tisícročiami
grécki filozofovia hovorili o úpadku „duševna“ ako
o nepriaznivom jave. Osvetová práca dnes leží na
pleciach niekoľkých nadšencov, ktorí ju nemôžu
vykonávať v dostatočnom rozsahu vzhľadom na
rozpočtové možnosti mesta.
Ako hodnotíte doterajšiu spoluprácu poslaneckého zboru a spoluprácu s primátorom mesta
a pracovníkmi MsÚ?
Spoluprácu s jednotlivými poslancami zatiaľ hodnotím veľmi kladne. Boli určité názorové ne-zhody pri úprave rozpočtu mesta, ale odbornou argumentáciou sme prišli ku konsenzu. To isté platí aj
o spolupráci s primátorom a pracovníkmi MsÚ.
Vidíte rozdiel v práci poslanca dnes a v predchádzajúcich rokoch?
V práci poslanca nevidím veľký rozdiel. Treba
si uvedomiť, že sme viac-menej poradný orgán,
ale s právomocou schvaľovať či neschvaľovať
návrhy a uznesenia. Zatiaľ, hoci sme z rôznych
strán, sme hlavne na pracovných zasadnutiach
diskusiou a odbornou argumentáciou vždy prišli
ku spoločnému záveru. Myslím si, že v záujme
mesta odkladáme stranícke tričká.
Aká je vaša predstava ideálneho života
v našom meste?
Je to ťažká otázka. Jednoducho povedané, každý
by sa tu mal cítiť doma a byť hrdý, že je občanom
Sládkovičova a že poľnohospodársko-priemyselné mesto (región) dokážeme zveľadovať a dostať
do povedomia domácej i zahraničnej verejnosti.
Treba si uvedomiť, že finančné prostriedky v dohľadnej dobe budú pritekať hlavne zo zahraničia
a my ako poslanecký zbor, si túto skutočnosť uvedomujeme a chceme ju správne využiť.

MESTO SLÁDKOVIČOVO

zastúpené primátorom mesta Ing. A. Szabóom
v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
príspevkovej organizácie mesta

OHŇOSTROJ
VŠETKÝCH
OČARIL

V sobotu 2.6.2007 občania Nového Dvora žili tak ako každý rok, prípravami na športové podujatie,
ktoré tradične organizujeme pri príležitosti MDD. Tu majú naše deti a vnúčatá príležitosť prezentovať
svoje športové schopnosti pri zdolávaní prekážok v rôznych disciplínach podľa veku v troch kategóriách - škôlkári, I. st. ZŠ a II. st. ZŠ. Súťaží sa zúčastnilo 31 detí, ktoré vložili do pretekov maximálne
úsilie a za povzbudzovania svojich príbuzných a známych dosahovali tie najlepšie výkony, aby získali
niektorú z cien od štedrých sponzorov. Po vyhodnotení súťaží a odovzdaní cien nám program spestrili
tanečníci zo skupiny Dance Monsters zo Sládkovičova.
Ďalším atraktívnym podujatím bol tradičný zápas ŽENATÍ : SLOBODNÍ, ktorý je najväčším ťahákom
programu. Aj keď snaha ŽENATÝCH bola obrovská, opäť prehrali 3 : 7.
Po 18-tej hodine začala voľná zábava a posedenie pri táboráku, kde vládla výborná nálada a všetci
netrpezlivo čakali na ohňostroj, ktorý pripravil pán Vrbovský. Bez nadsázky môžeme povedať, že ohňostroj všetkých očaril a výborná atmosféra na Novom Dvore bola až do neskorých nočných hodín,
keď sa občania v pohode odobrali do svojich príbytkov.
Dovoľte mi poďakovať sa tým, ktorí pomohli pri príprave podujatia a sponzorom - MsÚ Sládkovičovo,
SEMA H.Š. - Ing. Halmeš, Ing. Szabó, ELMONOP Sládkovičovo - p. Valo, AUTOPROFIT Galanta,
Elektroopravy Pusté Úľany - p. Vrbovský, ZO KSS Sládkovičovo, MISTER - Ing. Mikuš, Mgr. Szkladányi, Stavebniny Poros - p. Kanis, Protherm Skalica, ARDO v zastúpení p. Vrbovského a nemenovaný
sponzor.
Ján Németh, poslanec za m. č. Nový Dvor

RIADITEĽ TECHNICKÝCH
SLUŽIEB SLÁDKOVIČOVO

Podmienky:
• vysokoškolské vzdelanie (minimálne 5 r. prax) alebo
stredoškolské vzdelanie (minimálne 10 r. prax),
• práca na PC (MS Office, MS Word, MS Excel,
Internet),
• riadiace a manažérske schopnosti,
• zodpovednosť a vysoké prac. nasadenie,
• vodičský preukaz skupiny B.
Požadované doklady:
• overená fotokópia dokladu o najvyš. vzdelaní,
• profesijný životopis,
• motivačný list,
• odpis z registra trestov nie starší ako 3 mes.,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Prihlášku do výberového konania spolu
s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať
alebo osobne doručiť na adresu: Mestský úrad,
Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo.
Termín odovzdania prihlášok je
28.9.2007 do 12.00 hod.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

mesto informuje
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STOROČNICA MATERSKEJ ŠKOLY NA FUČÍKOVEJ ULICI
Dňa 20. júna 2007 sme sa zišli v podnikateľskom dome Inovatech, aby sme spoločne
oslávili 100. výročie Materskej školy na Fučíkovej ulici v Sládkovičove. Pri vstupe do sály
si všetci mohli prezrieť výstavku detských prác
našich detí. Spomienkou boli tablá absolventov materskej školy z rokov 1964 - 1967, ale aj
súčasné, ktoré sú pýchou a okrasou priestorov
budovy.
Najstaršia materská škola v Sládkovičove
bola postavená a zriadená v strede mesta
oproti rímsko-katolíckemu kostolu na podnet
Simona Kovácsa v roku 1906. Nazývali ju Škôlka pre deti od 3. - 6. rokov a slúžila ako príprava detí na školu. Archiktektom bol nitriansky
staviteľ Ján Tomascnek. V objekte budovy boli
situované aj učiteľské byty. Do prevádzky bola
po prvý raz daná v januári 1907, ale deti nastúpili až vo februári, pretože v januári mali prázdniny, ktoré poslúžili na zariadenie škôlky. Pri
otvorení mala 80 - 90 detí vo veku 3 - 6 rokov a
postupne tento počet narástol na 126 detí.
Prvou učiteľkou bola Margita Munková. Jej
prístup k deťom bol veľmi profesionálny, čo sa
odrážalo aj na výsledkoch práce a preto rodičia
vodili deti do škôlky s veľkou radosťou. Ich deti
sa za krátky čas naučili krásne kultúrne pásma, ktorými sa potom prezentovali pred rodič-

mi i občanmi dediny. Škôlka dala deťom veľa.
Naučili sa množstvo piesní a básničiek, čím sa
zdokonalili v reči.
Po prvej svetovej vojne nastalo znižovanie
počtu škôlok, ktoré postihlo aj túto škôlku.
V objekte zriadili v roku 1922 namiesto doterajšej maďarskej škôlky slovenskú základnú
školu, ktorá bola v prevádzke až do roku 1960.
V roku 1961 bola v objekte opäť zriadená materská škola s tromi triedami s výchovným jazykom slovenským a jednou  triedou s výchovným jazykom maďarským .
Od 1. júla 2003 sa materská škola stala samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou a s účinnosťou od 1. februára
2005 bola zaradená do siete škôl a školských
zariadení SR pod Spojenú školu v Sládkovičove.
100 rokov ubehlo od chvíle, keď sa prvý raz
otvorili dvere materskej školy pre deti, ktoré už
dávno zabudli na chvíle, keď usmiate, ale aj vyľakané prichádzali so svojimi rodičmi, na slzičky, ktoré im stekali, keď ich nechávali v škôlke
samé. Snáď si spomenuli až vtedy, keď do tejto
škôlky priviedli vlastné deti.
Doba sa mení, iba deti ostávajú vždy deťmi.
Tie dnešné sú síce náročnejšie, ale majú rady
rozprávky, spev a pohyb. Preto naše učiteľky
so všetkými deťmi pripravili festival s ľudovými hrami, spevom a tancom ako pozdrav pre
prítomných hostí. Tí si po úžasne milom vystúpení detí spoločne zaspomínali na chvíle
krásne, veselé, ale aj trpké, ktoré práve naši
bývalí zamestnanci prežili za storočnicu. Boli
medzi nimi aj žijúce pamätníky, kolegyne, ktoré
si spomínajú, ako v materskej škole pôsobili od
jej začiatku až po svoj dôchodok. Za sto rokov
opustilo predškolské zariadenie mnoho detí,

LETNÝ TÁBOR

pôsobilo tu veľa učiteliek, upratovačiek, kuchárok. Ing. Anton Szabó, primátor mesta, sa im
poďakoval za obetavú, vytrvalú prácu a odovzdal im darčeky a kvety.
Materská škola stále žije, opatruje, vychováva i vzdeláva, hrá sa i utiera slzičky. Je to
stroj, ktorý nemožno zastaviť. Menia sa v nej
deti, pani učiteľky, kuchárky i upratovačky, ktorým chceme zo srdca poďakovať za všetko, čo
počas svojho pôsobenia pre deti a ich rodičov
odviedli a neustále odvádzajú.
Naše poďakovanie za finančnú pomoc i pomoc pri samotnej realizácii tejto výnimočnej
slávnosti patrí všetkým rodičom detí MŠ, Ing.
Antonovi Szabóovi, primátorovi mesta, Ing.
Milene Polákovej, prednostke mesta, Mgr. Adriane Farkašovej, riaditeľke Spojenej školy, Kataríne Csanakyovej, vedúcej školskej jedálne,
pani Eve Sudovej, Márii Valovej, firme Fekoliny,
rodinám Némethovej, Lindákovej, Kuttnerovej,
Augustínovej, Kuchárovej, Budajovej, Janíkovej
a Botlovej.
PaedDr. Aneta Mikešová

Už druhý rok organizuje Súkromná stredná odborná škola v Sládkovičove letný tábor pre deti.
Začiatkom augusta zaplnili deti školský dvor. Niet sa čo čudovať, veď ich čakal bohatý program
plný hier a zábavy. Hľadali sme poklady našich predkov, ktoré sme našli pomocou starodávnej
zašifrovanej mapy. Okrem toho nám teta Irenka predviedla svoje „umenie“ a naučila šikovné deti
mnoho ručných prác. Program spestrili aj rôzne športové a ľudové hry. Po večeroch sme sa
zabávali pri karaoke. Vyvrcholením dňa bol táborák, pri ktorom sme okrem opekania, spievali
a tancovali ľudové piesne a hry. Dúfame, že sa každý vrátil domov s novými zážitkami a veríme,
že sa stretneme aj na ďalší rok.
Ďakujeme každému, kto nám pomohol pri organizovaní letného tábora!
Sretneme sa opäť o rok!
Gabriela Herczog

naše školy
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NAJÚSPEŠNEJŠÍ REPREZENTANTI ŠKÔL NA PRIJATÍ U PRIMÁTORA

Dňa 25.6.2007 sa v sobášnej sieni mestského úradu uskutočnilo
prijatie najúspešnejších reprezentantov škôl a školských zariadení. Primátor mesta Ing. Szabó v slávnostnom príhovore vyslovil poďakovanie
všetkým oceneným deťom za ich vynikajúcu reprezentáciu školy, resp.
školského zariadenia, za ich úspechy v olympiádach, recitačných a speváckych súťažiach, na folklórnych podujatiach a športových turnajoch.
Uviedol, že je hrdý najmä na to, že šíria dobré meno svojej školy a záro-

NOC V ŠKOLE
21. jún 2007. Deň, na ktorý sa žiaci 1. B
spolu s triednou učiteľkou pani Alicou Óvaryovou nesmierne tešili. Neboli to však len žiaci,
ktorí sa na „nočnú školu“ tešili. Túto správu
prijali s nadšením aj ich rodičia, ktorí zabezpečili pre svoje deti spacie vaky a podložky
pod vaky. Očakávanie detí bolo také veľké, že
sa medzi nimi našli aj takí, ktorí si za pomoci
rodičov urobili centimeter a každý deň strihali
dni, ktoré im zostávajú do očakávaného dňa.
A nastal deň „D“. Deti sa dočkali a boli plné
napätia, čo ich čaká. Po výdatnom obede,

veň i Sládkovičovu a to nielen v rámci nášho okresu, kraja, ale celého
Slovenska. Primátor mesta zároveň poďakoval aj pedagogickým pracovníkom, ktorým patrí uznanie a vďaka za ich úsilie pri príprave týchto
talentovaných detí, pretože bez ich odborných znalostí a pomoci by deti
nedosiahli také výrazné úspechy.   
Ocenení reprezentanti prevzali z rúk primátora a PhDr. Pethőoovej,
predsedníčky komisie rozvoja vzdelávania mládeže pri MZ, ďakovné
listy a vecné darčeky, ktoré im budú pripomínať účasť na tomto slávnostnom podujatí.
Po ukončení oficiálnej časti deti prítomným zarecitovali, zaspievali
a školáci informovali o svojich úspechoch a plánoch.
Najúspešnejší reprezentanti škôl a školských zariadení za školský rok
2006/2007:
Spojená škola:
Základná škola - Viktória Kissová, Alexandra Bendeová, Ľuboš Rehák, Dominika Zelinková,
MŠ Fučíkova - Sabína Kakviczová,
MŠ Budovateľská - Viktória Krišková,
Základná umelecká škola - Veronika Hrdlicová,
Základná škola Sándora Petőfiho s MŠ s vvj maďarským:
Základná škola - Orsolya Kariková, Zoltán Katona, Richard Sipos,
Materská škola - Edvina Farkašová,
Špeciálna základná škola:
Mária Ivaničová.
Ing. Mária Gubíniová

ktorý zabezpečila škola, sa trieda venovala
športovým aktivitám v areáli školy. Nadšenie
bolo síce veľké, no aj napriek tomu sa najviac
tešili na večer.
A už to prišlo. Ako prvé ich čakalo opekanie. Pre deti to bol zážitok, na ktorý tak skoro
nezabudnú. Voňajúce špekačky a blížiaca sa
búrka. Všetko sa však podarilo. Špekačky sa
upiekli, búrka prehrmela a deti sa tešili z toho,
že „prežili hurikán“.
Potom sa trieda presunula do priestorov
školy. Spoločenské hry a pozeranie videa ich
unavili natoľko, že o pól jedenástej už každý
spal.

Ráno ich čakali bežné úkony. Umývanie sa,
balenie vecí a hľadanie majiteľov nájdených vecí.
Čakal ich náročný deň v škole, ale všetci to zvládli
na jednotku.
Touto cestou chceme poďakovať nielen pani
učiteľke Óváryovej, ktorá zorganizovala túto náročnú akciu, ale aj jej manželovi, ktorý jej počas
akcie pomáhal a rodičom, ktorí svojimi finančnými
príspevkami prispeli k zabezpečeniu občerstvenia
a raňajok pre žiakov 1. B triedy.
Zároveň by sme chceli vysloviť poďakovanie
rodičom tejto triedy, ktorí sa aktívne podieľali ako
sponzori pri zabezpečení osláv MDD.
vedenie Spojenej školy v Sládkovičove

MŠ NA ABRAHÁMSKEJ ULICI
Je prirodzené, že každý rodič si pre svoje dieťa želá len to najlepšie.
Práve preto určite s napätím prežíva vstup svojho dieťaťa do materskej
školy. Dieťa sa na materskú školu isto teší a rodičia by boli šťastní, keby
jeho radosť z MŠ pretrvala čo najdlhšie, ba neustále.
Rodičom a záujemcom, ktorí práve v našej MŠ chcú nachádzať spoľahlivého pomocníka pri obchádzaní spomenutých špecifických obáv, pri
výchove a vzdelávaní svojich detí, by som touto cestou chcela o našej
škôlke a jej činnosti podať krátku informáciu.
V materskej škole na Abrahámskej ulici sa s deťmi v dvoch vekových
kategóriách zaoberajú tri učiteľky. Organizáciu stravovania, čistotu a poriadok zabezpečuje jedna zamestnankyňa. Kvalifikácia všetkých našich
zamestnancov zodpovedá predpísaným požiadavkám.
Tiché, príťažlivé, pokojné prostredie, priestranný, záhradnými zariadeniami plný dvor dáva deťom veľa príležitostí na získavanie plnohodnotných zážitkov. Neustále sa snažíme o to, aby všetky miestnosti,
priestory, zariadenia a predmety čo najlepšie slúžili potrebám a najmä
komplexnému rozvoju detí. Náš štatutár, Mgr. Zuzana Kovácsová, nám
uvoľnila jednu miestnosť v ZŠ pri MŠ, aby sa nám zlepšili dispozičné
podmienky.
Estetické, podnetovo bohaté triedy poskytujú mnoho príležitostí pre
samostatné objavovanie, skúmanie na vyhľadávanie potrebných informácií, na prehĺbenú hru a variabilné činnosti.
Našim poslaním je odborné poskytovanie výchovy a vzdelávania de-

ťom až po ich vstup do ZŠ v súlade s potrebami, možnosťami a schopnosťami ako i záujmami pozitívneho rozvoja každého dieťaťa.
Smelo siahame k takým prostriedkom, ktoré deťom priblížia rôzne
hodnoty, tradície minulosti, ktoré sú veku primerané citovej a rozumovej
vyspelosti detí. Deti majú popri iných príležitostiach možnosť oboznámiť
sa týždenne s novou ľudovou piesňou, hrou, tvorbou a s umením.
Naše doterajšie skúsenosti a úspechy sú dôkazom toho, že programy,
projekty, aktivity a podujatia, ktoré sme zaradili do výchovno-vzdelávacieho procesu, naše deti uspokojili, poskytli im radosť, istotu, pohodlie,
sociálnu zručnosť a rozvoj telesných a duševných schopností.
Karolína Flaškárová, zástupca riaditeľa pre MŠ

naše školy
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ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2007/2008

Vyučovanie:
Prvý polrok sa začína 1. septembra 2007, slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa
začína 3. septembra 2007 (pondelok) a končí sa 31. januára 2008 (štvrtok).
Druhý polrok sa začína 1. februára 2008 a končí sa 30. júna 2008. Vyučovanie v druhom polroku začína 4. februára 2008 (pondelok) a končí sa 27. júna 2008 (piatok).
Prázdniny          	
		
		

jesenné 		
vianočné 		
polročné 		
jarné			
veľkonočné 		
letné 		

posledný deň
termín prázdnin
		
vyučovania pred 				
začiatkom prázdnin
		

30.10.2007
21.12.2007
31.1.2008		
22.2.2008
19.3.2008
27.6.2008

31.10. - 2.11.2007		
22.12.2007 - 7.1.2008
1.2.2008			
25.2. - 29.2.2008 		
20.3. - 25.3.2008		
28.6. - 31.8.2008		

Opäť otvárame nový školský rok, už 6. školský
rok v Sládkovičove.
Ste začiatočníci?
Ste pokročilí a stále začínate odznovu?
Chcete sa naučiť iný cudzí jazyk ako anglický?
Ponúkam vám na úvod svoje neustále premiéry v cudzích jazykoch. Ako mnohí viete, sama
plynule hovorím 3 jazykmi a to mi verte, že je
za mnou cesta „ružistá“, ale i tŕnistá...
Anglickému jazyku som sa začiatkom deväťdesiatych rokov venovala 10-12 hodín denne,
BBC bolo vtedy mojím „Fun rádiom“, proste
počúvala som všetko, čo len zaváňalo angličtinou, pozerala prvé TV kanály v anglickom jazyku, aj keď som chytala každé desiate slovo.
Vymetala som všetky jazykové kurzy, ktoré sa
len dali, jedny dotované ministerstvami, školskými úradmi, proste“ jazykový raj“... Všetko
jedno, učili sme sa, bojovali sme.
Výsledky sa dostavovali nesmierne pomaly
a kozmickú rýchlosť som nabrala až po troch
rokoch výučby ročnom pobyte v USA. Viem,
každý nemohol ísť, ale každý sa mohol uchádzať o túto možnosť. Ja som ju mala a aj využila.
Po návrate z USA som si založila jazykovú
školu s dobrým úmyslom ponúknuť to, čo som
sa naučila nielen ako polotovar, ale skutočne
dobre uvarené americkou angličtinou a prešpikované pikantnosťami z pobytu v New Yorku,

Brány Spojenej školy v Sládkovičove
nie sú zavreté ani počas letných prázdnin.
V mesiaci júl bola v prevádzke MŠ Budovateľská a v mesiaci august je v prevádzke MŠ
Fučíkova. Čiže rodičia, ktorí si potrebovali

začiatok
vyučovania
po prázdninách

5.11.2007
8.1.2008
4. 2.2008
3.3.2008
26.3.2008
2.9.2008

Onedlho začne nový školský rok. Vedenie spojenej školy, učitelia i personál sa budú snažiť,
aby výchovno - vzdelávací proces i prevádzka školy a školských zariadení prebiehali na takej
úrovni, aby deti, žiaci a ich rodičia boli spokojní.
V školskom roku 2007/2008 sa uskutoční testovanie vedomostnej úrovne žiakov základných
škôl. Za organizačné zabezpečenie procesu testovania v základnej škole je zodpovedný riaditeľ
školy. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci príslušných ročníkov školy. Termín konania a ďalšie
podrobnosti o testovaní vedomostnej úrovne žiakov základných škôl určí Ministerstvo školstva
SR metodickým pokynom.
Rodičov a žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu upozorňujeme, že od septembra
2007 budú jej učebne presťahované do areálu Spojenej školy na Školskej ulici 1087.
Po schválení mestským úradom a mestským zastupiteľstvom z finančných zdrojov mesta boli
počas prázdnin zrekonštruované priestory CVČ a školskej jedálne. Veríme, že tieto priestory budú
rodičom i žiakom viac vyhovovať. Na nový školský rok v nových priestoroch sa teší aj kolektív
pedagógov ZUŠ.
Počas prázdnin technickí zamestnanci školy nelenili, a tak na všetkých žiakov čakajú čisté,
vyupratované priestory všetkých zariadení. Všetci sa už tešíme na 3. september, kedy otvorené
brány privítajú vás, deti. Veríme, že ste si počas prázdnin dostatočne oddýchli a načerpali množstvo síl na úspešné zvládnutie nového školského roka.
Mgr. Adriana Farkašová

SÚKROMNÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA VIA

LETO V ŠKOLE

Bostone či v Grand Canyon....
Nie som ničím výnimočná, snáď tak nadaná ako každý druhý občan Slovenska, ale čo
som bola a stále som - neobyčajne húževnatá,
trpezlivá s jedným cieľom - naučiť sa tak, aby
som sama mohla komunikovať a učiť...
A tak som bola začiatočníčkou v jazyku celkom trikrát, a to v ruskom jazyku, francúzskom
a anglickom jazyku. Dávala som si vždy čiastkové ciele a po ich dosiahnutí som pokračovala dopredu... a tak som sa naučila tri jazyky
plynule... a ešte niečo, nikdy som neprestala.
Je to nikdy nekončiaci proces učenia, keďže
jazyk je živý systém a ja dnes poznám ruský
jazyk z 1991 roku, kedy som tam bola naposledy. Viete ako veľmi sa zmenil a čo všetko vošlo,
zabehlo sa a usídlilo sa v ňom? Ak nie, pustite
si www.RadioMayak a nebudete sa stačiť diviť.
Opäť som začiatočníčka?!
Teda, nebojte sa začínať, s chuťou do toho!
Otvárame pre vás nasledovné jazykové kurzy:
intenzívne:
4 x 2 hod.
polointenzívne: 2 x 2 hod.
individuálne:
one to one
firemné:
dohodou
jazyky:
anglický, francúzsky, ruský
cena:		
pýtajte sa!
Príďte sa záväzne zapísať v pondelok 3.9.2007
od 8. - 18. hod. do Inovatechu.
Do jazykovania vaša Daniela Palkovičová

umiestniť detii cez prázdniny, mohli naše
služby využívať. Deti majú postarané o hry,
zábavu, odpočinok, ale i celodennú stravu.
Našim starším deťom, žiakom základnej
školy, je počas celého leta trikrát v týždni
poskytnutá možnosť hry, zábavy a práce
na počítačoch. Dozor zabezpečujú naši
učitelia. Snažili sme sa takto deťom nielen
vyplniť voľný čas počas prázdnin, ale dať
im aj možnosť zdokonaľovať sa v práci na
počítačoch a čerpať nové informácie pomocou dostupných informačných technológií
na škole.
V týždni od 13. do 17. augusta Mestský
úrad v Sládkovičove v spolupráci so spojenou školou organizuje tábor pre deti
zo sociálne slabších rodín. O 15 detí zo
slovenskej, ale i maďarskej základnej školy,
sa budú starať počas tohto týždňa nielen
učitelia, ale i zamestnanci MsÚ. Ako sme
sa dozvedeli, pán primátor Ing. Szabó sa už
tiež teší, že si s nimi zašportuje na školskom
ihrisku. Okrem voľnočasových aktivít bude
pre deti zabezpečená strava, desiata, obed
a olovrant, hračky a učebné pomôcky, ktoré
financuje MsÚ v Sládkovičove.
Počas prázdnin sa stretávali na tréningoch, či súťažiach aj žiaci z krúžku mladých
požiarnikov, ktorý vedie pán Hraško.
Ani naši malí futbalisti sa cez prázdniny nenudili. Aj v nadchádzajúcom ročníku
2007/2008 chcú vzorne reprezentovať svoju
školu i mesto Sládkovičovo. Preto sa v rámci záujmových krúžkov pod vedením pána
Heribana pripravujú na tréningoch aj počas
prázdnin. Príprava spočíva v dvoch tréningoch a jednom prípravnom zápase v týždni.
Veď samotná celoročná súťaž začína už 18.
augusta a naši žiaci pod hlavičkou Slavoja
v nej účinkujú v krajskej lige.
Po miernom oddychu už začali svoju letnú prípravu aj prípravkári. V tomto ročníku
budeme mať 2 kategórie: 1.- 3. ročník a 4.5. ročník.
Na Slavoji majú malí futbalisti vytvorené
veľmi dobré podmienky a samotný tréning
berú ako vhodný doplnok krásnych prázdnin.
Mgr. Adriana Farkašová
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LADISLAV TAVALI
Po svete chodí veľa umelcov, ktorých
možno pravidelne stretávame a ani nevieme, čím sú títo ľudia výnimoční. Nie je tomu
inak ani v Sládkovičove. Azda práve tu platí
príslovie o tom, že doma nikto nie je prorokom. V našom meste žije človek, ktorého
si už na Slovensku všimli. V médiách už
bolo publikovaných už niekoľko rozhovorov
s ním. My v Sládkovičove možno ani nevieme, čomu sa venuje. Verím, že tento krátky
rozhovor, ktorý s ním urobil Roland Klokner,
pomôže tomu, aby ľudia vedeli, čím zaujal Ladislav Tavali ľudí z literárnych kruhov.
Čo vás priviedlo k tomu,
aby ste začali písať?
V prvom rade bolo mojim cieľom využiť voľný čas, ktorého mám ako invalidný dôchodca
neúrekom. Sedieť doma nečinne ma nebavilo. Tak som si povedal, že napíšem o svojich
vnučkách. Staršia bola v tom čase prváčkou,
mladšia ešte nechodila do školy. Dnes už sú
z nich stredoškoláčky. Tieto moje prvotiny ostali založené v skrini. Pred niekoľkými rokmi
sa mi dostali znova do rúk. Povedal som si,
že tieto rozpísané novely dopíšem a od toho
času som písať neprestal. V mojich poviedkach opisujem život Rómov tak, ako ich väčšina nepozná. Chcem ukázať ostatným, že nás
nemôžu posudzovať podľa prvého dojmu. Na
to, aby to mohli urobiť, nás musia lepšie poznať. K tomu by mali slúžiť moje knihy.
O čom teda vo svojich knihách píšete?
Píšem o živote. O živote Rómov. V prvej knihe
popisujem prázdniny pred nástupom na strednú školu. Opisujem život rómskych detí v roku
1963. Kniha má názov Nemenná krv, pretože
ak by Róm akokoľvek, či už štúdiom, prácou
alebo inak dosiahol úspech vo svojom živote,
nemal by nikdy zabudnúť na to, že je Róm.
Kedy uzrie svetlo vaša prvá kniha?
Podľa prísľubu vydavateľa by mala kniha vyjsť
koncom septembra. Dúfajme, že pôjde všetko
podľa plánu a po tomto termíne už bude moja
prvá kniha k dispozícii čitateľom. V januári
sa chystám podať novú žiadosť na dotáciu
od ministerstva kultúry na vydanie druhej knihy. Tá bude mať názov Život rómskych detí.
Každá moja knižka je napísaná v rómčine aj
v slovenčine. V týchto jazykoch píšem svoje
rukopisy.
Veľa autorov píše na Slovenku
v rómčine?
Nemám informácie o tom, že by v rómčine na
Slovensku existovala nejaká kniha. Ak aj áno,
ja som sa s ňou nestretol. Ja som sa rozhodol
písať v rómskom jazyku, aby som pomohol
pozdvihnúť našu kultúru. Rómovia to nie je
len hudba a tanec, ale máme čo povedať aj
v iných oblastiach. Dúfam, že práve tomu pomôžu moje písané diela.
Chystáte aj ďalšie diela?
Áno, chystám. Môj tretí rukopis je na Asociácii
slovenských spisovateľov, kde čaká na posudok. Ak dostanem posudok a Ministerstvo
kultúry SR uzná môj projekt na vydanie ďalšej
knihy za vhodný, kniha môže vyjsť.

kultúra

SLÁDKOVIČOVSKÁ KULTÚRNA JESEŇ

Vedenie Miestnej organizácie CSEMADOK-u na svojom májovom zasadnutí okrem iného pripravovalo plán letných a jesenných kultúrnych akcií, určilo ich prioritu, organizačné a realizačné
plány a rozhodlo sa, že program jesenného obdobia zhrnie do komplexného celku, aby členovia
organizácie a obyvatelia boli včas informovaní o pripravovaných podujatiach, o ich dátume a čase,
aby sa včas môhli rozhodnúť, ktoré podujatie si vyberú a zadeliť si čas tak, aby sa na vybranom
programe mohli zúčastniť, nech sú to kulturne, folklórne akcie, populárno-vedecké prednášky,
všetky zaujímavé a hodné toho, aby sme sa na nich podieľali.
Sme si vedomí, že v jesennom období začnú televízie vysielať znova tie „najhodnotnejšie“ seriáli, aby pomocou nich pripútali divákov k obrazovkám a tak prostredníctvom vysielaných reklám
počas seriálov zabezpečili pre seba obrovský zisk, ktorý v podstate zaplatí divák kúpou jednotlivých produktov, pretože milý kupujúci nielen svoj čas a elektrickú energiu míňa na tieto programy,
ale zakúpi si aj jednotlivé výrobky objavujúce sa v reklamách - do cien ktorých je samozrejme
zahnrnutá i suma vyplatená televíznym spoločnostiam, ktoré odvysielajú reklamy.
Kto je ochotný vystúpiť zo začarovaného kruhu globalizácie, a dá prednosť kultúre, dúfam, že
ich je veľa, tých by sme chceli pozvať na podujatia Sládkovičovskej kultúrnej jesene, ktoré budú
v nasledovných termínoch:
22.9.2007
vystúpenie divadelnej skupiny z Jelky s hudobnou veselohrou Hippolit a lakáj,
29.9.2007
Hahota bál,
6.10.2007
Oblastný festival folklórnych súborov - Új Hajtás zo Sládkovičova, Berkenye
z Košút, súborov z Dolných Salíb, z Horných Salíb, z Diakoviec, z Jelky, súboru
Ágacska pri ZŠ s VJM SP v Sládkovičove a folklórneho súboru pri Gymnáziu
Zoltána Kodálya v Galante,
7.10.2007
Spomienka na martýrov z roku 1849 – prednáška Mgr. Hildy Pokreis, spievané
básne prednesie Attila Zsabka,
11.-13.10.2007 „Sládkovičovský cukrovar a Karol Kuffner“ medzinárodná vedecká konferencia,
19.-20.10.2007 Spomienka pri príležitosti 60. výročia vysídlenia,
10.11.2007
premiéra divadelného súboru Hahota „Mona Mary mosolya“ hudobná veselohra,
24.11. 2007 Katarínska zábava,
9.12.2007
predstavenie skupiny Mákvirág z Veľkých Úľan „A miniszter félrelép“ hudobná
veselohra.
Sme presvedčení, že naše podujatia sa vám zapáčia a zúčastníte sa ich v hojnom počte.
S úctou a radi ste vítaní!
Béla Zsille, predseda MO CSEMADOK-u v Sládkovičove

foto z vernisáže výstavy Miroslava Pertrušku v podnikateľskom inkubátore INOVATECH (autor tretí zľava)

Divadelný súbor Hahota vás srdečne
pozýva na tradičný

HAHOTA BÁL,
ktorý sa uskutoční 29.9.2007,
so začiatkom o 19.00 hod.
v budove školy na Richterovej ulici.
Do tanca hrá populárna skupina
REMIX.
Vstupné: 100.- Sk
Predpredaj vstupeniek v knižnici MsKS.

ZAUJÍMAVÉ
VÝSTAVY

V letných mesiacoch zdobili priestory podnikateľského inkubátora INOVATECH fotografie
sereďského fotografa Miroslava Petrušku. Jeho
tvorba zachytáva krásy južného Slovenska,
krajinu i architektúru, veci všedné aj nevšedné
zachytené okom citlivého fotografa.
Ďalším výtvarníkom, ktorý bude prezentovať
svoje diela v INOVATECH-u bude Izabela Takácsová, ktorá nám predstaví prierezom svojej
tvorby.
Srdečne vás pozývame na vernisáž tejto výstavy v piatok 31.8.2007 o 17. hod.
ES

naši seniori
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30 ROKOV SLÁDKOVIČOVSKÉHO KLUBU DÔCHODCOV

Uplynulo už tridsať rokov odvtedy, ako bol
založený klub dôchodcov v našom meste.
V roku 1977 v rámci sociálnych programov
jednotlivé obce založili kluby dôchodcov. Klub
dôchodcov v Sládkovičove svoju činnoť začal
9. mája 1977 v miestnosti kultúrneho domu. Mal
52 členov. Na prvom stretnutí sa zvolilo vedenie
klubu, ktoré tvorili Mária Pivková, Mária Dovalovská, Karol Szalay, Mária Kovácsová, Ľudovít
Horváth a Jozef Augustín. Predsedom klubu sa
stal Eugen Csanó. Na začiatky si už spomenie
iba málo ľudí, ale určite to bolo pekné obdobie.
S láskou spomínajú na brigádnícke práce, na
výlety, na rôzne podujatia, ktoré spevnili tento
malý kolektív.
Klub dôchodcov v Sládkovičove splnil za
toto obdobie svoj cieľ, ktorý spočíval v tom,
aby uspokojil kultúrne a spoločenské záujmy
dôchodcov, pomohol k odstráneniu izolácie
starších ľudí.
Z vďaky za dlhoročnú vykonanú prácu vedenie mesta zorganizovalo slávnostné stretnutie
členov klubu dôchodcov. Toto stretnutie poctili
svojou účasťou aj hostia družobných obcí a to
z maďarského Csorvásu, pod vedením pána
starostu Menyhárta Szilágyiho a z rumunského Bihardiószegu, pod vedením pána starostu László Bacsóa, ktorí boli prítomní na práve
prebiehajúcich X. Sládkovičovských kultúrnych
dňoch. Členovia klubu dôchodcov s radosťou
privítali delegáciu Klubu dôchodocov z Csorvásu. Medzi oboma klubmi vzniklo priateľstvo

a tak 29. júna 2007 v budove Vysokej školy
v Sládkovičove na Richterovej ulici spolu oslávili 30. výročie založenia nášho klubu.
Slávnostný program viedla pani Katarína
Jónásová. Po básňach a speve Eriky Križanovej prítomných pozdravil primátor mesta Anton
Szabó. Po príhovore primátor odovzdal pamätné plakety všetkým tým, ktorí viac ako 20 rokov
aktívne pracujú v Klube dôchodcov v Slákovičove.
Pamätnú plaketu obdržali:
• Helena Katonová, jediná žijúca zakladateľka
klubu,
• za 28 ročné členstvo v klube - Katarína Huszárová - bývalá predsedkyňa klubu, Margita
Bondorová a Mária Kopáčiková, ktorá 17 rokov viedla klub,

• za 27 ročné členstvo v klube - Judita Lachatová, Ema Mišovičová a Alžbeta Somogyiová,
• za 26 ročné členstvo v klube - Zuzana Paulová,
• za 25 ročné členstvo v klube - Terézia Horváthová a Oľga Kanovská,
• za 24 ročné členstvo v klube - Alžbeta Jasovská,
• za 23 ročné členstvo v klube - Oľga Alpárová,
Helena Tornyaiová, Mária Trenknerová a Ladislav Chudý,
• za 22 ročné členstvo v klube - Mária Megová
a Mária Šuľanová,
• za 21 ročné členstvo v klube - Alžbeta Nagyová, Alžbeta Recsková, Alžbeta Šramová
a Katarína Valová,
• za 20 ročné členstvo v klube - Helena Maková
a Helena Siposová.
Plaketu obdržala i pani Edita Szilágyiová,
ktorá pred 30 rokmi stála pri kolíske klubu, ako
vtedajšia pracovníčka MNV, teraz pracuje už
ako členka tejto malej spoločnosti. Po prevzatí
plakiet pani Viola Chudá, predsedníčka klubu
v krátkosti pripomenulu históriu uplynulých 30
rokov. Na záver sa poďakovala za pomoc, ktorú
k svojej práci dostala od členov a od mestského
úradu a s boľavým srdcom z rodinných dôvodov
sa vzdala svojej funkcie. Za svoju následníčku
navrhla pani Martu Budayovú, ktorú prítomní
prijali. Primátor vyslovil ľútosť nad jej vzdanímsa funkcie a zároveň poďakoval predsedníčke
za dlhoročnú prácu.
Po oficiálnej časti slávnostného stretnutia nasledovala zábava. Po chutnom obede si mnohí
zatancovali. Do tanca hral Laco Gál. Nálada
bola vynikajúca. Dúfame, že tento deň zostane
krásnou spomienkou pre všetkých členov klubu, ale i pre prítomných hostí.
Mária Pišiová

ČINNOSŤ KD

VĎAKA, ŽE NA NÁS NEZABÚDATE
Zastaň čas, nenáhli sa tak... chceli by sme zvolať vo chvíľach, keď
sa bezstarostne zabávame na podujatiach klubu dôchodcov.
Nedávno, pri príležitosti 30. výročia založenia Klubu dôchodcov
v Sládkovičove, nám mestské zastupiteľstvo a vedenie mesta pripravilo v priestoroch VŠS oslavu, ktorá bola na vysokej úrovni.
Po slávnostnom odovzdaní pamätných plakiet zaslúžilým členom
klubu, nasledovalo výborné občerstvenie a srdečná zábava pri muzike. Zaspomínali sme si na tých uplynulých 30 rokov. Pri tejto príležitosti by sme chceli v mene všetkých členov klubu poďakovať organizátorom oslavy za to, že na nás nezabúdajú a zo všetkých síl sa
usilujú spríjemniť nám roky zaslúženého odpočinku.
Ďakujeme aj sponzorom, ktorí prispeli k úspešnej realizácii osláv:
p. Dušanovi a Jurajovi Jalecovým, p. Szkladányimu, majiteľom predajne BIGU, p. Alexandrovi Bendemu, p. Jánovi Kováčovi a p. Agáte
Zelinkovej.
Ešte raz vám všetkým srdečne ďakujeme.
členovia KD

V dňoch 19. – 21.6.2007 členovia klubu strávili tri krásne dni na chate poľovníckeho združenia Cukrovar Sládkovičovo vo Vincovom lese.
Touto cestou poľovníkom ďakujeme za krásne
zážitky.
11.7.2007 sme ako každoročne organizovali oslavy jubilantov, ktorých
sme v tomto roku mali 16.
70 roční - Edita Baničová, Zlatica Križeková, Priska Lanczová, Alžbeta
Magyaricsová, Marta Pethőová, Mária Szalaiová, Helena Šenkáriková a
Edita Talamonová,
75 roční - Helena Csanakyová, Arpád Recska, Eva Somogyiová a Zoltán
Somogyi,
80 roční - Etela Leichtová a Justína Tumanová,
85 roční - Oľga Kanovská a Katarína Huszárová.
Vedenie klubu pre jubilantov pripravilo občerstvenie a všetci sa na
oslave výborne zabavili a lúčili sme sa s prianím, aby sme sa o päť rokov
znovu stretli.
28. - 30.7.2007 sa členovia klubu zúčastnili výletu do maďarského
Csorvásu, kam nás pozvalo vedenie obce a vedenie ich klubu dôchodcov. Hostitelia pre nás pripravili atraktívny program v rámci tradičných
„Medzinárodných dní svadobných zvyklostí a gastronomických dní“. Bol
to pre nás veľký zážitok, na ktorý nezabudneme. Ďakujeme touto cestou
vedeniu mesta a primátorovi Ing. Antonovi Szabóovi, ktorí nám umožnili
zúčastniť sa tejto krásnej akcie.
členovia KD
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dopisovatelia

ZO SLÁDKOVIČOVA NA PITVAROŠ

Foto: V pitvarošskom chráme Božom v nedeľu 22.7.2007, v spoločnosti sestry farárky Andrey Lukačovskej sú sestry farárky Zuzana Vati a Alžbeta Nobiková, obe farárky v Pitvaroši a v Sarvaši.

NAPÍSALI STE NÁM
Vážená redakčná rada,
Volám sa Štefan Kochan a som bývalým
obyvateľom mestečka Sládkovičovo. Od
roku 1964 žijem v Bratislave, najskôr ako
študent a neskôr ako vojak ZS a potom ako
obyvateľ Bratislavy. Moji rodičia žili do svojej smrti v Sládkovičove a ja som tam absolvoval základnú školu. Často spomínam
na tieto časy s veľkou láskou a úctou k obyvateľom a spolužiakom. K bulletinu o živote
Sládkovičova som sa dostal pri návštevách
rodičov a dnes cez internetovú poštu.
O čo mi vlastne ide. Chcel by som, ak to
bude možné, touto cestou osloviť bývalých
spolužiakov základnej školy, ktorí skončili
povinnú školskú dochádzku v roku 1964 a
skôr (narodení okolo roku 1949) a chodili
do 9. A triedy tr. p. učiteľky Urbančokovej a
majú záujem sa stretnúť pred dovŕšením 60.
roku života, aby sa mi ozvali na môj e-mail:
stefankochan@zoznam.sk alebo na adresu Štefan Kochan, Stupavská 33/C, 83106
Bratislava do marca budúceho roku.Kontakt
môžete nadviazať aj prostredníctvom mestskej knižnice v Sládkovičove.
Považujem, tento pokus za veľmi obtiažny, lebo mám skúsenosti s organizovaním
absolventských stretnutí, ale toto by naozaj
bolo výnimočné. Prosím vás touto cestou
o spracovanie upútavky na túto tému, ak to
bude možné, čo by bolo aj inšpiráciou pre
iných z triedy 9. B a ZDŠ maďarskej z toho
obdobia. Podľa tabla, ktoré mám odfotografované a v spolupráci s p. uč. Urbančokovou
by som vedel zostaviť zoznam spolužiakov
podľa pôvodných mien. Preto by som potreboval získať kontakt na niekoho, kto by mi
pomohol zorganizovať takú veľkolepú stretávku.
Štefan / Vladimír Kochan

Vážení spoluobčania!
Prosím vás o pomoc pri odhaľovaní páchania trestných činov množiacich sa v našom meste.
Ide o lúpežné vlámania, ktorých cieľom
sú najmä autorádiá a ich príslušenstvo. Vyzývam vás týmto k ostražitosti a zaznamenávaniu všetkých podozrivých javov, ktoré si
všimnete.
Jednotlivec veľa nezmôže, ale spoločnými
silami môžeme zabrániť zločinom, ktorých
obeťou sa môžete stať nabudúce aj vy.
Zarážajúca neochota štátnej polície riešiť
uvedené prípady (odvolávanie sa na nedostatočné personálne zabezpečenie), činnosť
novovzniknutej mestskej polície, ktorej jedinou oblasťou záujmu je rozdávanie pokút za
zlé parkovanie (posilnenie víkendových nočných hliadok je zrejme utópiou), to všetko sú
faktory, ktoré hrajú proti nám.
Pomôžme si navzájom, pomôžme mesto
vyčistiť od zločinu. Najdôležitejšie je začať,
a nie sa neustále nečinne prizerať. Ak sa
situácia nezmení, utrpíme všetci, pretože kriminalita má ďalekosiahlejšie následky, ako
len škodu pre jednotlivca. Jej pôsobnosť na
všeobecnú morálku je nesporná. A ak chceme byť konkrétnejší, predstavte si, ako chce
mesto rozvíjať napríklad cestovný ruch, ak tu
budú okrádaní turisti? Pretože k tomu určite
dôjde, ak sa budú tolerovať zločiny, pri ktorých sa „iba“ vykrádajú autá.
Prosím vás o pomoc.
Natália Kubicová
    

Členovia Evanjelického absburského vyznania cirkevného zboru Sládkovičovo navštívili
v dňoch 21. a 22.7.2007 svojich rodákov v Pitvaroši (Maďarsko). Malá, tichá a na pohľad príjemná dedinka Pitvaroš. Čo všetko si ona pamätá? Mnoho... Mnoho si však pamätajú i ľudia
z cirkevného zboru v Sládkovičove, ktorí sa tam
narodili a ktorí v tieto dni stáli opäť doma. Áno,
tak sme nazvali naše putovanie v tieto teplé a
slnečné dni: „Ideme z domu - domov“.
Aj moje pocity a dojmy sú neopakovateľné
- vždy som túžila ako duchovná navštíviť Pitvaroš a spoznať ho, spoznať, odkiaľ pochádzate
bratia a sestry, vstúpiť do Božieho chrámu pitvarošského cirkevného zboru, kde ste mnohí
ako malé deti sedávali v prvých laviciach, a tak
aj ja som túžila modliť sa v ňom.
Nesmiernu Božiu bázeň sme pocítili, keď
sme vstúpili v sobotu podvečer do kostola. Musím priznať, že tento kostol je skutočne kresťanský monument. Ešte aj dnes dýcha vierou
a dôverou v Pána Boha našich rodičov, starých
a prastarých rodičov, tých, ktorí ho stavali v roku 1882. Na určitých miestach odkryté tehly
kostola hovoria, ako sa tam, kde sú, dostali - že
ich položili deti, mladí a starší ľudia s túžbou
mať v ňom svoje nedeľné bohoslužby, krsty,
Večeru Pánovu, konfirmácie, sobáše i pohrebné rozlúčky. Dnes má pitvarošský cirkevný
zbor už len málo členov. Nezabudneme však
na ich prijatie a na to, ako sa nám venovali. Nezabudneme na ich láskavosť a na to, aké spoločenstvo sme spolu dokázali vytvoriť počas
služieb Božích a či pri spievaní z mládežníckeho spevníka i pitvarošských piesní podvečer
v záhrade.
Môj pohľad sa v ten večer vzniesol k veži
kostola, ktorá nádherne svietila do tmy pitvarošskej dedinky. Nedalo mi ticho nezašepkať:
„Vďaka Ti, Bože Svätý, za to, že sme opäť vstúpili tam, kam nás vždy srdcia povedú - tam, kde
sme svoje životy začali žiť.
Mgr. Andrea Lukačovská

POZVÁNKA NA
VÝSTAVU ZÁHRADKÁROV

MO Slovenského zväzu záhradkárov pozýva občanov na výstavu produktov sládkovičovských záhradkárov. Slávnostné otvorenie
výstavy bude v piatok 21.9.2007 o 14. hod. vo
vstupnej hale INOVATECH-u. Vystavené ovocie a zeleninu si môžete pozrieť v piatok do 20.
hod. a v sobotu od 8. do 16. hod. V sobotu o
14 hod. sa v rámci výstavy uskutoční vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku, ktorú
organizovala MO SZZ v Sládkovičove.
Všetci občania mesta môžu na výstave prezentovať výsledky svojej pestovateľskej práce.
Bližšie informácie vám podá predseda MO
SZZ Ján Németh na tel. 0904 328 111 alebo
pracovníčky MsKS v mestskej knižnici v INOVATECH-u. Vystavované vzorky môžete odovzdať vo štvrtok 20.9.2007 od 16. do 18. hod.
a v piatok 21.9.2007 od 8. do 12. hod. v INOVATECH-u. Tešíme sa na vašu účasť.

zo športu

FUTBALISTA
OLIVER
meno:
priezvisko:
vek:
bydlisko:
šport:
obľúbené číslo:
rodičia:
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Oliver
Pethő
7 rokov
Sládkovičovo
futbal
7
JUDr. Naďa Pethőová
a Ing. Tibor Pethő

Oliver sa narodil v rodine zapálených futbalistov a futbalových funkcionárov a snáď rovno
s futbalovou loptou, lebo skôr hral futbal ako
sa naučil chodiť. Dedičstvo možno prechádza
z generácie na generáciu. Ani jeho otec, dedo,
strýko ani pradedo neboli výnimkou a reprezentovali FK Slavoj Sládkovičovo. Pamätníci
sládkovičovského futbalu si dobre pamätajú aj
dedovho staršieho brata Františka. Oliver nie
je výnimkou a pokračuje v tradícii svojho otca,
starého otca, strýka Gaba. Snáď dosiahne to,
čo je snom mnohých chlapcov a stane sa z neho profesionál. Má na to všetky predpoklady
a jeho rodičia Tibor a Naďa mu venujú veľa
času.
Prvé úspechy sa dostavili. Oliver sa už druhý rok zúčastnil futbalového tábora AC Miláno
Junior Camp v Bratislave. Tento rok bol dokonca vyhodnotený v kategórii 7 a 8 ročných za
najlepšieho hráča aj strelca gólov.
Možno sa rodí talent a my o ňom chceme vedieť viac. Preto sme sa ho opýtali:
Kedy ťa zaujala futbalová lopta. Pamätáš sa
kedy si začal hrať futbal?
Ani moc nie. Už ako 4-ročného ma dedo nosil na tréningy žiackeho mužstva v Pustých
Úľanoch, kde som s nimi trénoval, ale bol som
vzhľadom na môj vek, skôr ich maskotom.
Ako si spomínaš na svoj prvý zápas? Na ktorom štadióne to bolo a kedy?
Prvý skutočný majstrovský futbalový zápas
som hral vlani za prípravku Sládkovičova
v Hurbanove a za celú sezónu sa mi podarilo
streliť 6 gólov, ktoré nám tiež pomohli k umiestneniu na 3. mieste medzi takými mestami ako
napr. Nitra, Komárno, Šaľa či Galanta.
Dnes je veľa moderných športov, ale napriek
tomu teba zaujal futbal? Prečo?
Neviem, je to vo mne, taký magnet, ktorý ma
k tomuto športu ťahá.
Kto z rodiny sa najviac teší, že si futbalista?
Asi dedo Michal, ktorý bol tiež futbalista a te-

raz je ligovým funkcionárom, ale aj druhý dedo
Laco.
Máloktorý futbalista sa vyhne zraneniu. Mal
si už nejaké zranenie? Ak áno, neodradilo ťa
to od tohto športu?
Nie, nemal som a dúfam, že sa mi vyhne.
Ako si sa dostal do futbalového tábora?
Prihlásili ma rodičia aj vlani, aj tento rok
Páčilo sa ti?
Áno.  
Čo sa ti nepáčilo?
Obedy, niektoré mi nechutili.
Akí boli tréneri?
Ako praví Taliani, veľa kričali, ale potom som si
zvykol a bola s nimi zábava.
Tábora si sa zúčastnil už druhýkrát a tentoraz ťa talianski tréneri vyhodnotili ako najlepšieho hráča vo svojej kategórii. Porozprávaj
nám zážitky z futbalového tábora.
Keď sme tento rok išli prvý deň na slávnostné
otvorenie tábora s mojim otcom, tak mi povedal, že vlani som bol v tábore medzi mojimi
rovesníkmi tretí najlepší strelec, a že tento rok
musím streliť najviac gólov. A tak som sa snažil
a podarilo sa mi to. Takže som bol vyhlásený
za najlepšieho strelca. Za najlepšieho hráča
ma vyhlásili asi preto, že som mojim spoluhráčom aj veľa prihrával na góly. Keď hrám futbal,
snažím sa vždy prihrať spoluhráčovi, ktorý je
v lepšom postavení. Mojim najväčším zážitkom
boli talianski tréneri. Pri nich som pochopil, že
futbal je predovšetkým hra a aj najväčší profesionál popri neskutočnej drine nesmie zabudnúť na to, že ľudia sa chodia na futbal hlavne
zabávať.
Určite si dostal aj nejakú odmenu. Kto ťa najviac pochválil?
Odmenu som dostal. Od trénerov loptu s akou
sa hralo tento rok finále Ligy majstrov. Od otca

večeru v McDonalde. Pochválili ma skoro všetci v našej rodine.
Aké máš futbalové plány do budúcnosti?
Chcem hrávať aktívne za prípravku. Mádežnícki tréneri AC Miláno každoročne vyberú
z junior campu v kategórii 10-ročných troch
najlepších, ktorí sa zúčastnia medzinárodného
campu v Miláne. Tento rok vybrali môjho kamaráta z campu Filipa Schultzbachera z Viedne.
Ja budem mať 10 rokov v r. 2010, takže dúfam,
že sa unior camp uskutoční na Slovensku aj
v tomto roku j a že ma vyberú.
Kde trénuješ?
Teraz v Sládkovičove, ale od 8-mich rokov by
som chcel trénovať aspoň 4-5 krát týždenne.
Od septembra už budeš druhák. Budeš mať
viac učenia. Budeš zvládať aj tréningy?
Dúfam, že áno, ale častejšie budem trénovať
asi až ako tretiak.
Čo si myslíš, kto bol z rodiny najlepší futbalista?
Môj ocko mi hovorieva, že dúfa, že ja budem
lepší futbalista ako boli oni, asi tým myslí seba,
aj ostatných z našej rodiny.
Ktorý futbalista je tvojim najväčším vzorom
a prečo?
Andrij Ševčenko, pretože dáva góly, je rýchly
a patrí určite medzi najlepších bývalých futbalistov AC Miláno
Aj tvoje obľúbené číslo je na jeho drese?
Áno č. 7.
Čo by si chcel dosiahnuť ako futbalista?
V ktorom futbalovom klube by si chcel hrať?
Na Slovensku sa mi páči Artmedia aj Trnava,
no a zo zahraničných sa mi páči AC Miláno
a Chelsea. Ale to je ešte veľmi ďaleko. Mojim
cieľom je teraz dobre sa učiť a veľa trénovať.
Máš starostlivých rodičov. Vozia ťa na tréningy a zápasy. Kto najviac chodí s tebou?
Mama, otec, ale aj dedo Laco, aj krstný Gabo.
Kto s tebou hrá doma futbal? A komu sa
nechce?
Najviac môj otec, dedo Laco, Gabo, nechce sa
mame a babke.
Aké je tvoje najväčšie želanie?
Byť zdravý, dobre sa učiť a byť dobrý futbalista.  
Ďakujem ti za rozhovor a rodičom za asistenciu
pri ňom. Prajem ti veľa futbalových úspechov,
v škole len samé jednotky, dobrých trénerov
a učiteľov a radosť z futbalu. A samozrejme daj
veľa gólov.
Terézia Pethőová

OCENENÍ ŠPORTOVCI

Dňa 25.7.2007 sa uskutočnilo stretnutie Komisie športu a telesnej kultúry pri MZ v Sládkovičove, na ktorom primátor mesta Ing. Anton Szabó prijal na mestskom úrade Mária Tavaliho a jeho
trénera Miroslava Rusnáka, ktorým sa poďakoval za úspešnú reprezentáciu mesta.
Mário Tavali sa zúčastnil Majstrovstiev Európy 2007 v boxe kadetov vo váhe do 52 kg, kde si
vybojoval 3. miesto. Zisk bronzovej medaily bol dlho očakávaným úspechom slovenského amatérskeho boxu v tejto kategórii.
Sme radi, že sa mladí ľudia venujú aj takémuto športu a robia dobré meno sebe aj nášmu mestu doma i v zahraničí.
komisia športu a telesnej kultúry

šport
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SLAVOJ DO NOVEJ SEZÓNY

Napriek veľmi dobrej jarnej časti súťaže vlaňajšieho ročníka obsadili
futbalisti Slavoja Sládkovičovo v tabuľke „len“ dvanástu priečku. „Umiestnenie je hlavne odzrkadlením jesene, kde sme získali iba desať bodov.
Po príchode nového trénera a niektorých hráčov sa káder stabilizoval,
čoho výsledkom bol zisk 25 bodov na jar. Veľmi dôležité bolo, že tréner
Gašparík zmenil aj herný prejav mužstva k lepšiemu,“ začal s rozprávaním manažér Dušan Heriban, ktorého teší, že káder sa neoslabil. „Naopak, tím sa posilnil. Podarilo sa nám získať zopár nových hráčov a do
klubu sa vrátili aj odchovanci Marcel Šimek a Tomáš Hruška.“
Do funkcie prezidenta klubu sa po ročnej prestávke vrátil Peter Galamboš spolu s členom výboru Viliamom Kurincom. Ich príchodom by
sa mali zlepšiť podmienky pre futbal v Sládkovičove. „V novej sezóne
chceme pokračovať v jarnej fazóne. Radi by sme sa pohybovali minimálne v strede tabuľky a získali naspäť sládkovičovského diváka, ktorý
bol zvyknutý na tretiu ligu, no my sa ho budeme snažiť prilákať kvalitnou
hrou,“ netají ambície D. Heriban, ktorý je zároveň vedúcim A-mužstva.
Funkciu hospodára a maséra zastáva Lórant Pokorný. „Vzorne sa stará
o hraciu plochu. Máme veľmi pekný trávnik, ktorý nám súperi závidia,“
chváli Heriban.  
V Sládkovičove nezabúdajú ani na mládežnícke kategórie. Dorastenci
sa ukázali v piatej lige pod vedením Júliusa a Lóranta Pokorných v pozitívnom svetle. Výsledky žiackeho družstva v krajskej súťaži sú ako na
hojdačke. „Nie sme veľké mesto, až taký výber detí nemáme. Každý
ročník je iný. Raz sme hore, potom zase dolu,“ vysvetľuje D. Heriban
a prízvukuje: „Filozofia klubu je jasná. Chceme v budúcnosti budovať
kolektív na vlastných odchovancoch.“ Chválitebné je tiež, že v klube už

Slavoj Sládkovičovo - hore zľava: D. Heriban (manažér), Ľ. Nagy, M. Gubínyi,
Mi. Karol, M. Štrbo, M. Maglocký, P. Somolay, P. Žák, Ma. Karol, A. Krull, A.
Szabó (primátor), dolu: R. Heriban, G. Nagy, T. Józsa, M. Gašparík (tréner), T.
Sabatovič, L. Pokorný (masér), M. Šimek, V. Mochnáľ, V. Varkonda. Chýbajú J.
Szabó, T. Hruška, R. Horváth, R. Štiak.

niekoľko rokov pracujú aj s prípravkou. Vedenie založilo aj mládežnícky turnaj Memoriál Ladislava Józsu, na pamiatku bývalého najlepšieho
strelca federálnej ligy. Sládkovičovský futbal finančne podporuje hlavne
mesto, primátor Anton Szabó dokonca pri futbale posledný rok aktívne
spolupracoval ako prezident klubu. Ako vidí šance svojich zverencov
krátko pred prvým hvizdom ročníka tréner Michal Gašparík? „Na novú
sezónu sa už všetci tešíme. Do každého zápasu pôjdeme na sto percent, chceli by sme mať v tabuľke pravdy plusové body. Uvidíme, či sa
nám to podarí. Nálada v kabíne je super, k čomu prispieva i to, že každý
týždeň máme v tíme nejakého oslávenca.“

spoločenská kronika
STRETNUTIE 50 A 60-ROČNÝCH JUBILANTOV

MsÚ a Zbor pre občianske záležitosti v Sládkovičove organizujú v sobotu 13.10.2007
o 17. hod. v areáli Vysokej školy v Sládkovičove na Richterovej ulici Slávnostné
stretnutie 50 a 60-ročných jubilantov. Po slávnostnom prijatí jubilantov sa uskutoční
spoločenské posedenie pri hudbe s večerou (vstupné 300,- Sk na osobu), na ktoré
vás srdečne pozývame. V prípade záujmu kontaktujte organizátorov na Mestskom
úrade v Sládkovičove č. dverí 10 a vstupné uhraďte najneskôr do 1.10.2007.

SPOMÍNAME
S hlbokým zármutkom
v srdci oznamujeme, že náš
milovaný manžel a otec
Anton Kiss
nás navždy opustil dňa
18.8.2007. Ďakujeme
všetkým, ktorí ho odprevadili na jeho poslednej ceste.
smútiaca manželka a syn
s rodinou
S hlbokým zármutkom
v srdci oznamujeme,
že naša milovaná matka
a babka
Helena Talamonová
nás navždy opustila dňa
21.6.2007. Ďakujeme všetkým, ktorí ju odprevadili
na jej poslednej ceste.
smútiaca rodina
S láskou a s hlbokým
zármutkom v srdci
spomíname na milovanú
dcéru, mamičku a sestru
Ivetu Šidovú,
ktorá nás navždy opustila
14.8.2000.
mama, syn a brat

Narodili sa

Zoja Michaleková 27.4.2007
Lukáš Botlo 7.6.2007
Laura Lavuová 19.6.2007
Jakub Vígh 20.6.2007
Sofia Bobálová 6.7.2007
Barbora Kocanová 10.7.2007
Kai Yan 31.7.2007
Lenka Danielová 12.8.2007
Dávid Garaj 16.8.2007

Úspešný štart do života...

Navždy nás opustili
Zosobášili sa
Alžbeta Kurtinová (Sládkovičovo)
a Vladimír Klubník (Bratislava)
Štefan Balážik (Sládkovičovo)
a Mária Arpášová (Sládkovičovo)
Janette Bendeová (Sládkovičovo)
a Ivan Kučerka (Poprad)
MUDr. Natália Móresová (Sládkovičovo)
a Ing. Marek Michlík (Levoča)
Beáta Čanakyová (Sládkovičovo)
a Marek Vrábel (Bratislava)
Ing. Petr Úšela (Stará Turá)
a Katarína Zámečníková (Malacky)
Zsolt Krommer (Sládkovičovo)
a Elvira Baranyai (Maďarsko)
Robert Tornyai (Hrubá Borša)
a Mgr. Erika Škurilová (Veľké Úľany)

Veľa šťastia na spoločnej ceste...

Zuzana Konečná (92) 16.6.2007
Arpád Pompoš (72) 17.6.2007
Helena Talamonová (69) 21.6.2007
Vincent Bende (64) 22.6.2007
Alžbeta Lengyelfalusyová (81)
24.6.2007
Alžbeta Kakviczová (88) 19.7.2007
Štefan Krajčovič (77) 23.7.2007
Oľga Alpárová (84) 30.7.2007
Anton Kiss (56) 18.8.2007
Alžbeta Dovalovská (63) 19.8.2007
Eva Chrupková (64) 20.8.2007
Bývalí občania:
Pavel Szabó (83) 21.6.2007
Anna Kutaková rod. Popluhárová
(80) 21.7.2007
Katarína Lukovičová, rod. Aipeková
(46) 8.7.2007
Bernardína Patriková, rod. Pivková
(55) 30.7.2007

Česť ich pamiatke...
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