INFORMAČNÝ
S P R AV O D A J ,
VYDÁVA MESTO
S L Á D K O V I Č O V O,
X I V. R O Č N Í K ,
ČÍSLO 1.
FEBRUÁR 2006

ŽIVOT
V SLÁDKOVIČOVE

O TOM, ABY SME BOLI VŽDY PRIPRAVENÍ
V prvom čísle našich novín  sa vždy  zamyslíme. Hľadáme to, čo nás môže spojiť a posilniť.
Sami si môžeme priznať, aké je dôležité byť vtedy, keď príde náš čas pripravený. Môžeme sa
učiť, pripravovať sa a čakať na svoj čas. Podľa
Biblie nepoznáme ani deň, ani hodinu svojho
konca a preto musíme tak žiť, aby sme boli
pripravení. Ťažko vysvetľujeme našim deťom,
prečo sa majú teraz niečo také učiť, čo v súčasnosti nepotrebujú a možno živote ani raz potrebovať nebudú. Je to preto, aby to vedeli, preto,
aby boli pripravení. Celé učenie je príprava
na život, simulácia nepriaznivého prostredia a
životných situácií, ktoré nás čakajú, príprava a
rozvíjanie schopností riešiť úlohy.  
A práve tak musí byť pripravená aj samo-

správa. Občas dostaneme šancu, ale neraz
už nemáme dostatok času, aby sme pripravili
dobré  projekty, vtedy už treba byť pripravený.
Je nevyhnutné, aby sme mali pripravený projektový zásobník, kde k doteraz našim realizovaným projektom pribudnú nové. Okrem
výstavby nájomných bytov a našich zámeroch
postaviť dom dôchodcov, zdravotné stredisko,
musíme pripraviť projekt na výstavbu športovej
haly, dopravnej infraštruktúry, dobudovanie termálneho kúpaliska, cyklistických chodníkov a
ďalšie.
V roku 2006 skončí programovacie obdobie Európskej únie pre Slovenskú republiku,
pričom finančné prostriedky sú už vo veľkom
rozsahu vyčerpané. Uplynulé obdobie bolo pre

naše mesto neobvykle úspešné, ale nemožno
žiť zo starých úspechov a preto musíme vypracovať nové zámery a prepracovať tie doterajšie nerealizované. Máme jasnú koncepciu a
naše ciele budú zamerané hlavne na spoločný
program MZ a primátora mesta. Od roku 2007
sa  začne nové programovacie obdobie, v ktorom má mesto Sládkovičovo vysoké ambície
v začatej práci pokračovať. Napríklad chceme
pokračovať v dobudovaní Termálneho kúpaliska, v ktorom plánujeme vybudovať   príťažlivú
atrakciu pre návštevníkov -  vodný svet.
Na tomto svete nie sme len sami. Len vtedy
má zmysel žiť, keď nežijeme len pre seba, ale
pre iných. Pomáhať iným je našim poslaním.
Verím, že na rok 2006 sme dostatočne pripravení a budeme mať dostatok síl, aby sme naše
zámery uskutočnili. Každý je potrebný, nikto
nemôže byť ľahostajný pri riešení spoločných
problémov. Žiadam všetkých našich občanov,
aby nám pomáhali rozvíjať naše mesto a  okrem
našich plánov si prajem, aby sme spolu mohli
zvýšiť bezpečnosť a verejný poriadok v našom
meste. K tomu prajem každému nášmu občanovi veľa síl, zdravia ako aj veľa úspechov.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

PRENÁJOM
PRIESTOROV
NA TERMÁLNOM
KÚPALISKU VINCOV LES

TERMÁLNE KÚPALISKO VINCOV LES

Mesto Sládkovičovo od 1.1.2005 prevzalo od bývalého nájomcu areál Termálneho kúpaliska
Vincov les s tým, že od nového roku ho začne prevádzkovať. Čaká nás nielen prevádzkovanie,
ale aj náročná úloha postupného budovania a rozvíjania tohto turistického centra. Prvé kroky
sme urobili tým, že sme získali finančné prostriedky na výstavbu Kongresového informačného
a poradenského centra s relaxačným komplexom. Verejným obstarávaním na výber dodávateľa
stavby sa rozhodlo, že dodávateľom bude spoločnosť Hílek a spol. a.s. Senica. Stavebné práce
boli zahájené 9.1.2006, stavba bude dokončená v októbri 2006 s tým, že termín ukončenia rekonštrukcie bazénov je stanovený na máj  tohto roku.
Aby sme položili pevné základy cestovného ruchu v našom meste, prevádzka kúpaliska musí
byť zisková. Je nevyhnutná systematická práca, ktorá bude podporovaná   kvalitným marketingom. Stanovili sme si vysoké ciele týkajúce sa úrovne poskytovaných služieb a plánovaných
investícií v tomto areáli. Len systematický rozvoj, každoročné investície a postupné budovanie
areálu môže tvoriť základ kúpeľníctva v Sládkovičove. Domáca pracovná sila, odborné vedenie
a prítomnosť domácich podnikateľov na TK môže v budúcnosti vytvoriť základ dobre prosperujúceho rekreačného zariadenia.                                                                          Ing. Anton Szabó,

Mesto Sládkovičovo ponúka do
prenájmu priestory v areáli Termálneho kúpaliska Vincov les v Sládkovičove. Jedná sa priestory pre bufety, obchody a služby, ktoré súvisia s
prevádzkou termálneho kúpaliska.
Ponúkame prenájom 7 miestností s
pôdorysnou plochou 34 m2, 4 miestnosti s pôdorysnou plochou 17 m2 a
reštauráciu Harpúna s pôdorysnou
plochou 105 m2.
Záujemcovia si môžu podať písomné žiadosti o prenájom predmetných podnikateľských priestorov
do konca februára 2006 na Mestský
úrad v Sládkovičove.
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30. ZASADNUTIE
MESTSKÉHO
ZASTUPITEL’STVA
V SLÁDKOVIČOVE
26.11.2005

a o daňových úľavách na kalend. rok 2006,
• rozpočet mesta Sládkovičovo na rok 2006
vo výške 164 845 tis. Sk v príjmovej aj výdajovej časti,
• VZN mesta č. 48 o hospodárení a nakladaní
s majetkom mesta,
• VZN mesta č. 49 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzkových služieb,
Dňa 26.11.2005 sa konalo mimoriadne za- • VZN mesta č.50 o nakladaní s komunálnymi
sadnutie MZ, na ktorom poslanci MZ prijali   odpadmi a drobným stavebným odpadom,
uznesenie týkajúce sa vyčlenenia finančných • Dodatok č. 1 k VZN mesta č. 46 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
prostriedkov na vypracovanie projektovej dokuodpady a drobné stavebné odpady,
mentácie „Kruhový objazd Sládkovičovo“ úpra• návrh zamerania kontrolnej činnosti hlavného
va križovatky ciest I/75 a III/0622.             
kontrolóra mesta na I. polrok 2006,
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ
• dodatok k mandátnej zmluve uzatvorenej
medzi mestom a fy. TEEP Bratislava,
• zmluvu o združení finančných prostriedkov
na vysporiadanie nákladov vzniknutých
pri prevádzkovaní skládky Tárnok,
• zvýšenie finančného príspevku kolkárskemu
oddielu o 10.000,- Sk
• prenájom dielenských priestorov za budovou
štátnej polície na Fučíkovej ulici pre AMK
Rokovanie 31. zasadnutia MZ otvoril a viedol
Sládkovičovo,
primátor mesta Ing. Anton Szabó a konalo  sa • udelenie Ceny mesta Sládkovičovo pre rok
podľa schváleného programu.
2005,
V interpelácii poslancov vystúpili:
• investičný zámer „Rekonštrukcia kotolne“
• Ing. Lauko sa informoval na situáciu v škole
a prijatie úveru vo výške 900 tis. Sk na rena Richterovej ulici, odpovedal poslanec
konštrukciu kotolne Technickým a bytovým
Brunner - posledné merania amoniaku boli
podnikom s.r.o. Sládkovičovo,
pod hranicou prípustného minima, ale mera- • odmeny za II. polrok 2005 pre poslancov MZ
nia v chlade nie sú adekvátne skutočnosti,
a veliteľa DHZ,
na jar by mohla byť škola odovzdaná,
• vyplatenie ročnej odmeny pre riaditeľa Tech• Ing. Mikuš sa dotazoval, prečo sa nezačalo
nických služieb Sládkovičovo,
so stavbou Kongresovo-informačno-poraden- • vyplatenie ročnej odmeny pre vedúcu MsKS,
ského centra na TK Vincov les, odpovedal
primátor mesta - urobil sa vklad na záložné
právo v katastri nehnuteľností, ktorý je toho
času odovzdaný na SACR v Bratislave,
dodávateľ stavby žiadal ešte upresnenia  
NARODENIE: spolu 57, z toho bolo 28 chlapprojektovej dokumentácie, ktoré mu už boli
cov a 29 dievčat. K uvedeným číslam môžeme
dodané a so stavbou sa začne v najbližších
konštatovať, že v roku 2005 sa narodilo o 7 detí
dňoch,
viac  ako v roku 2004, o 10 dievčat viac a o 3
• p. Dovalovszkí žiadal informáciu o novom
chlapcov menej. Medzi najobľúbenejšie chlapnájomcovi zariadenia FK Slavoj, odpovedal
čenské mená patrili Kristián, Matej a Patrik, z
primátor mesta - záujem prejavila p. Myslídievčenských mien boli najobľúbenejšie Kristíková, ktorá bude v priebehu prvého polroka
na, Rebeka a Sára.
platiť nájomné 20.000,-Sk/mesačne a od
SOBÁŠE: spolu 28, toho 18 občianskou formou
1.7.2006 22.000,-Sk/mesačne.
Po interpelácii poslancov vystúpil Ing. arch.Žal- a 10 cirkevnou formou. V sledovanom roku stúman, ktorý informoval o pripravovanom Úze- pol počet sobášov o 4. Okrem sobášov, ktoré
mnom pláne mesta. Príprava územného plánu sa konali v našom meste, bolo ešte uskutočnemá 3 fázy: spracovanie a odsúhlasenie zada- ných 9 sobášov mimo Sládkovičova.
nia, spracovanie konceptu a schvaľovanie. V ÚMRTIA: spolu 70, z toho 37 mužov a 33 žien.
našom  prípade  sa  teraz  spracovávajú pripo- V roku 2005 bolo o 6 úmrtí viac ako v roku 2004.
mienky ku konceptu. Koncept obdržia poslanci Už niekoľko rokov zomiera v našom meste viac
k nahliadnutiu ešte v roku 2005. Mesto má plat- mužov ako žien.
Stav obyvateľstva mesta k 31.12.2005
ný územný plán.
JUDr. Zoltán Ružič, hlavný kontrolór mesta, Celkový počet obyvateľov je 5 672, z toho je
vykonal kontrolu plnenia uznesení z 27., 28. a mužov 2 720 mužov a 2 952 žien.
29. zasadnutia MZ a konštatoval, že uznesenia V roku 2005 bolo:	 	
prihlásených k pobytu       	 91 občanov
sú splnené, respektíve sú v štádiu plnenia.
narodených   	           	 57 detí
Poslanci MZ na 31. zasadnutí  prerokovali
odhlásených  	            	 59 občanov
a schválili nasledovné uznesenia:
zomretých           		
70 občanov
• návrh úpravy rozpočtu mesta k 31.12.2005,
celkový prírastok v meste
19 občanov
• Všeobecné záväzné nariadenie mesta
     	               Edita Kyselová - matrikárka
č. 47 o určení sadzieb dane z nehnuteľností

31. ZASADNUTIE
MESTSKÉHO
ZASTUPITEL’STVA
V SLÁDKOVIČOVE
14.12.2005

MESTSKÁ
ŠTATISTIKA 2005

MESTO INFORMUJE

• vyplatenie ročnej odmeny pre primátora
mesta,
• vyplatenie ročnej odmeny pre hlavného
kontrolóra mesta,
• výstavbu nájomných bytov (lokalita Stred),
• výstavbu technickej infraštruktúry pre nájomné byty,
• výstavbu technickej infraštruktúry pre IBV
- Zátišie Sládkovičovo,
• odpredaj bytu č. 2 v obytnom dome s. č. 278
pre Ladislava Hollóšiho,
• predaj pozemkov na sídlisku J. Dalloša pod
domom č. 1351 pre obyvateľov tohto domu,
• zvýšenie funkčného platu vedúcej MsKS,
• zriadenie komisie k posúdeniu technického
stavu telocvične,
• prenájom priestorov FK Slavoj Sládkovičovo
pre E. Myslíkovú.
Poslanci MZ na 31. zasadnutí prerokovali
a prijatým uznesením:
• zrušili uznesenie č. 479 / MZ - 2005.
Poslanci MZ na 31. zasadnutí prerokovali
a neschválili nasledovné uznesenie:
• úhradu člen. príspevku pre ZMOS na r. 2006.
Diskusia:
• Vedúca MsKS poukázala na havarijný stav
budovy kultúrneho domu, odpovedal primátor mesta, že prebiehajú rokovania o možnom prenájme budovy, na rekonštrukciu
budovy bol vypracovaný a podaný projekt,
v prípade úspešnosti by bola uskutočnená
rekonštrukcia celej budovy.  
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval
prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie
ukončil.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

MESTSKÁ POLÍCIA
Ochrana mesta, verejného poriadku, čistoty,
ochrana životného prostredia a bezpečnosť
občanov nášho mesta sú dôležitými úlohami
samosprávy. V našom meste táto problematika
spadá do pôsobnosti mestskej polície, ktorá tu
pracuje už viac ako päť rokov. Dnes má dvoch
príslušníkov, ktorí majú odbornú kvalifikáciu
na výkon tejto práce a prešli školením odbornej spôsobilosti MP. Je otázkou, či dvojčlenný
tím môže plne zabezpečiť túto náročnú úlohu
v dnešnej dobe, keď sociálna núdza a zvýšená
agresivita mnohých našich občanov spôsobuje
každodenné problémy.
Náplň práce a kompetencie mestských policajtov sú prísne vymedzené zákonom a preto
by sme s nimi čitateľov chceli aspoň schematicky zoznámiť.
Mestská polícia v rámci svojej pôsobnosti
objasňuje priestupky:
• priestupky proti verejnému poriadku,
• občianskemu spolunažívaniu,
• priestupky proti majetku.
• proti bezpečnosti a plynulosti cestnej pre  mávky,
• proti poriadku v správe a priestupky poruše  nia VZN,
• ochrany životného prostredia,
• na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými
toxikomániami,
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TECHNICKÝ A BYTOVÝ PODNIK ZÁPIS DO 1. TRIEDY
Na úvod článku by sme chceli občanov informovať o fobjemoch vývozeného tuhého komunál-

neho odpadu v roku 2005 a o objemoch separovaného zberu, ktoré sme v minulom roku dosiahli.
Mesto Sládkovičovo na skládku TKO v Senci vyviezlo 1.220 t odpadu, čo je o 163 t viacej ako v
roku 2004. Uskladnenie takéhoto objemu je drahé a náklady neustále stúpajú. Okrem toho aj zvoz
odpadu je vzhľadom k cenám pohonných hmôt stále drahší. Na druhej strane sme odovzdali spolu
271 t vyseparovaného odpadu (112 t papiera, 72 t plastov, 12 t starých pneumatík, 5,5 t akumulátorov, 4,5 t elektrického a elektronického odpadu a 87 t skla), za čo sme získali 234.000,- Sk.
Nie všetok tento odpad vyseparovali naši občania. V snahe naplniť objemy určené recyklačným
fondom, museli sme časť odpadov získať z iných zdrojov. Z týchto čísiel jednoznačne vyplýva
nutnosť zvýšenia podielu separovaného zberu a preto znova apelujeme na všetkých občanov, aby
starostlivo separovali. Je to jediný spôsob, ako znížiť náklady na likvidáciu odpadu.
Nikoho z nás neobišli útrapy zimnej kalamity a možno sa pani zima ešte nevybúrila a nadelí
nám ďalšie snehové problémy. Preto vás chceme informovať, ako funguje v našom meste zimná
údržba ciest. Ulice, ktoré sú súčasťou štátnych ciest (Fučíkova, Abrahámska, Pionierska, Košútska, Veľkoúľanská cesta a križovatky pri Dánoši a smerom na Pusté Úľany) udržiava Správa a
údržba ciest Trnava a naše mechanizmy na nich môžu nastúpiť až na základe žiadosti Správy a
údržby ciest. Po uprataní týchto komunikácií prichádzajú na rad ostatné ulice, podľa optimálne
zostaveného harmonogramu. Preto nie je možné, aby všetky cesty a ulice v meste boli naraz
upratané, ako by si občania želali. V kalamite boli nasadené všetky mechanizmy a pracovníci
technických služieb sa maximálne usilovali, aby komunikácie v meste boli zjazdné. To však neznamená, že všetky cesty budú stále odhrnuté, posypané, či dokonca dosucha upratané. Je zima a
vodiči musia rátať so zhoršenými podmienkami a prispôsobiť im svoju jazdu. Pozitívne hodnotíme,
že hoci mnohé hlavné ťahy boli nezjazdné, nám sa podarilo udržať všetky komunikácie zjazdné a
nedošlo k žiadnym vážnym haváriám. Mysleli sme na všetkých a tak i v nedeľu technické služby
posýpali, aby aj cestou do kostola naši občania mohli ísť po bezpečných uliciach.
Ďalším problémom, ktorý v poslednej dobe znepríjemňuje život občanov a zhoršuje bezpečnostnosť v meste, sú časté poruchy verejného osvetlenia. V zimných podmienkach sú opravy
problematické a preto nás rozhorčilo zistenie, že mnohé poruchy zapríčinili naši občania svojim
vandalizmom a nepochopiteľným úmyselným poškodzovaním rozvodov. Celé mestské osvetlenie
je technicky zastaralé a aj jeho pravidelná údržba bola v posledných rokoch zanedbaná. Celková
rekonštrukcia bude finančne aj časovo náročná a preto bude realizovaná po etapách. Je našou
snahou, aby osvetlenie bolo kvalitné a spoľahlivé a prispelo k zvýšeniu bezpečnosti v meste.
V prípade, že máte akékoľvek sťažnosti, pripomienky, podnety či nápady, zavolajte prosím na linku 784 09 26. 							
ES
• priestupky na úseku kultúry,
• priestupky na úseku podnikania,
• na úseku hospodárenia s bytmi a nebytovými
  priestormi,
• vodného hospodárstva,
• poľnohospodárstva,
• poľovníctva,
• rybárstva.
Zo štatistiky priestupkov, ktoré riešila naša
mestská polícia v roku 2005 sme vybrali
niekoľko zaujímavých údajov.
Na úseku cestnej premávky policajti riešili
197 priestupkov a uložili 78 pokút v celkovej
výške 33.400,- Sk. Každý z nás si určite všimol
„papuču“, ktorú naši policajti nekompromisne
nasadzujú nedisciplinovaným vodičom, parkujúcim na zákazoch a často vídame mestských
policajtov kontrolovať a pokutovať kamióny
prechádzajúce cez mesto bez povolenia.
V roku 2005 riešili 55 priestupkov proti
verejnému poriadku a aj tu nedisciplínovaných
občanov pokutovali. Priestupky proti občianskemu spolunažívaní, ktorých bolo 11, riešili
dohovorom, ako aj priestupky proti majetku,
ktorých v roku 2005 riešili 8.
Na úseku porušovania verejného poriadku sú najčastejšie priestupky - znečisťovanie
verejných priestorov, spaľovanie smetí, čierne
skládky, vyberanie smetných nádob, rušenie
nočného pokoja, hrubé správanie, fyzické
napadnutie, poškodzovanie verejnej zelene,

podnapití občania a poškodzovanie cudzieho
majetku.
Okrem riešení týchto priestupkov zabezpečujú mestskí policajti poriadok na všetkých
kultúrnych podujatiach, kontrolujú dodržiavanie otváracích hodín v reštauračných zariadeniach, prešetrujú rôzne oznámenia, sťažnosti
a podnety občanov, zabezpečujú spoluprácu
so štátnou políciou, súčinnosť pri exekúciach,
vykazovanie osôb a doručovanie doporučených zásielok MsÚ a súdov.
Ďalšou ich činnosťou je organizovanie odchytov túlavých psov, ktorých potulovanie sa
mestom je veľmi nebezpečné. Pri poslednej akcii v spolupráci s odbornou firmou bolo
odchytených 9 psov a v roku 2006 sú plánované ešte minimálne dva odchyty. Upozorňujeme
preto majiteľov psov, aby starostlivo dbali o to,
aby sa ich psy netúlali.
Pracovná doba mestských policajtov je operatívne prispôsobovaná potrebám mesta a úlohám, ktoré plnia. Ich prácu riadi primátor mesta
a kontroluje hlavný kontrolór mesta.
V prípade potreby sa na nich môže obrátiť
každý občan so žiadosťou o pomoc, sťažnosťou, či podnetom. Nakoľko nemajú presne
vymedzené pracovné hodiny a v teréne sa
zdržujú viac, ako vo svojom sídle na Fučíkovej
ul., v  priestoroch starej pošty, uverejňujeme ich
telefónny kontakt - 0903/221 087.
ES

V dňoch 23. a 24. januára 2006 sa uskutočnil zápis do 1. ročníka Spojenej školy v
Sládkovičove, ktorého sa zúčastnilo 45
detí.
Vedeniu školy sa podarilo na zápis
zabezpečiť prítomnosť psychológa z Pedagogicko-psychologickej poradne v Galante.
Všetky deti prešli testom školskej zrelosti a
výsledky testov boli vyhodnotené hneď pri
zápise. Niekoľko detí bude do konca júna v
starostlivosti psychológa, ktorý podľa ďalšieho vývinu posúdi, či doporučí ich zaradenie do 1. triedy, prípadne odklad školskej
dochádzky.
Čas zápisu sme predĺžili do 18 hod., čím
sme vyšli v ústrety hlavne zamestnaným
rodičom. Ospravedlňujeme sa tým, ktorí
mali pocit, že zápis prebiehal menej pružne, ale bolo to v záujme ich detí. Chceli sme
predísť prípadným ťažkostiam pri vstupe
do 1. ročníka a sklamaniam tých detí, ktoré
by sa po odporúčaní psychológa museli v
1. polroku vrátiť do materskej školy.
Rodičia mohli objednať deťom predlohové zošity, rozprávkovú knihu a všetky
deti si zo zápisu odniesli darček v podobe
vymaľovánky a farebných ceruziek.
Ďakujeme rodičom za dôveru, že svoje
deti zapísali do našej školy a vyjadrujeme
presvedčenie, že vzájomnou spoluprácou
sa nám podarí pre ne vytvoriť také prostredie a podmienky, aby sa im v škole páčilo a
dosahovali čo najlepšie výsledky.
Mgr. Adriana Farkašová
riaditeľka Spojenej školy v Sládkovičove

SILVESTER
PRED INOVATECHOM
Už tradične slávia naši občania príchod
nového roka spoločne, ale tentoraz sme sa
po prvýkrát stretli pred podnikateľským inkubátorom. Na všetkých čakala dobrá hudba,
varené víno, ktoré v mrazivom počasí veru
dobre padlo a parádny ohňostroj, ktorý bol
tým najväčším lákadlom.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó odpočítaval posledné sekundy starého roku
a do nového roku 2006 poprial všetkým
veľa zdravia, šťastia, spokojnosti..., aby sa
nám všetkým spolu dobre žilo a aby sme v
našom malom mestečku našli všetko, čo pre
spokojný život potrebujeme.
Teší nás, že každý rok sa na prelome
starého a nového roku stretne viac a viac
občanov, aby spolu oslavovali. Dáva nám to
satisfakciu, že podujatia, ktoré pre nich organizujeme, sa im páčia a prispievajú tak k zdravému lokálpatriotizmu. Na záver už treba len
zopakovať želanie, aby sme sa zasa o rok
na Silvestra všetci v zdraví a v dobrej pohode stretli.                                                  ES
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JUDR. ZOLTÁN RUŽIČ, HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA
Po prvý raz vás predstavujeme čitateľom
a preto by sme radi uviedli niekoľko údajov
z vašej doterajšej pracovnej kariéry.
Do roku 2003 som pracoval v štátnej službe a
tento služobný pomer som na vlastnú žiadosť
po 22 rokoch ukončil. V bezpečnostnom zbore som pracoval v rôznych funkciách, kde som
kariérne postupoval.
Aký je váš vzťah k Sládkovičovu?
Bývam síce v Galante, ale vyplývajúc z práce
na mojom predošlom pôsobisku, poznal som
konkrétne problémy mesta Sládkovičovo. Mám
tu veľa priateľov, známych, s ktorými som v
úzkom kontakte a o týchto ľudí, sa pre lepšie
poznanie a pochopenie riešených súvislostí,
opieram aj v súčasnosti.
Post hlavného kontrolóra mesta je pre
mnohých občanov dosť neznámy pojem.
Mohli by ste nám v stručnosti popísať
svoju pracovnú náplň a kompetencie?
Súčasťou prípravného procesu na vstup Slovenska EÚ bola aj požiadavka na zosúladenie
legislatívy  a z toho prameniaca potreba vnútornej kontroly samospráv samotným pracovníkom miest a obcí. Týmto pracovníkom je hlavný
kontrolór.  Fungovanie samospráv je upravené
v širokom legislatívnom rámci a orientácia v
ňom je veľmi obtiažna. V zákone o obecnom
zriadení je ustanovený rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, ktorá je zameraná
na dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a
nakladaní s majetkom mesta, ďalej na kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií
mesta, na dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. Ďalšie rozsiahle
kompetencie sú stanovené v zákone o rozpočtových pravidlách. Mnou vymenovaný rozsah
kontrolnej činnosti je ťažiskovou úlohou hlavného kontrolóra a tejto činnosti podlieha samotný
mestský úrad, príspevkové organizácie mesta,
právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a osoby, ktorým boli poskytnuté z
rozpočtu mesta finančné prostriedky.
Aké sťažnosti môžete riešiť a akou formou
sa na vás občania môžu obracať?
Samospráva nemôže fungovať vo vzduchoprázdne, je zriadená na spravovanie vecí
verejných so všetkými dôsledkami, vzťahmi na
konkrétnom teritóriu, kde dochádza k rôznym
problémom, ktoré je potrebné riešiť. Hlavnému
kontrolórovi prislúcha vybavovanie sťažností smerujúcich proti činnosti prednostu MsÚ,
náčelníka mestskej polície, veliteľa požiarneho
zboru alebo iného zamestnanca mesta a štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej je mesto zriaďovateľom. Z toho vyplýva, že sťažnosti
mimo uvedeného vybavujú jednotlivé referáty
MsÚ. Prax je však taká, že sa sťažovatelia
takmer denne obracajú osobne priamo na mňa.
Odporúčam občanom podávať podnety a sťažnosti osobne, nakoľko pri osobnom kontakte
je možné prípadnú sťažnosť doplniť, aby bolo
možné veci riešiť vcelku, komplexne, pružne,

Ste nezávislá osoba a zodpovedáte sa iba
mestskému zastupiteľstvu a preto je
bez odkladu, prípadne je možné osobu usmer- na mieste otázka, aká je vaša spolupráca
niť, vysvetliť spôsob riešenia jej problému v s poslaneckým zborom?
zmysle právneho predpisu, ktorý daný problém Až keď som nastúpil do funkcie hlavného konrieši. Svoje sťažnosti samozrejme môžu podá- trolóra, plne som si uvedomil, aká je miera zodvať aj písomne, telefonicky, ale vo väčšine prí- povednosti mestského zastupiteľstva. Poslanci
padov je potrebný osobný kontakt.
rozhodujú o smerovaní napredovania mesta vo
Mali sme v minulosti prípady, keď si naši
všetkých ohľadoch. Ich rokovania bývajú pokojobčania chceli svoje spory riešiť prostredné, no veľakrát aj napäté, vždy však vecné. Vo
níctvom tohto časopisu, ale museli sme
víre diania je potrebné operatívne zodpovedať
tieto tendencie zaraziť, lebo nám vznikali
na otázky, či ich rozhodnutia sú v súlade s
dlhé nič neriešiace novinové „tenisové
právnym poriadkom. Spoluprácu s poslancami
zápasy“. Ako by občania mohli problémy
hodnotím ako maximálne korektnú, otvorenú.
riešiť s vašou pomocou a zároveň o nich
Mojou snahou je vždy im poskytnúť potrebné
prijateľnou formou informovať verejnosť?
informácie dostatočné na ich rozhodnutia.
Formy demokracie sa prejavujú v rôznych Kde vidíte najväčšie nedostatky vo fungopodobách. Jedna zo základných garancií je slo- vaní mesta, jeho hospodárení, práci MsÚ,
boda prejavu, samozrejme všeobecne prijateľ- poslaneckého zboru, či iných oblastiach
ným spôsobom. Veľakrát sa jednotlivci dostanú spadajúcich do vašej kompetencie?
do pre nich neriešiteľnej situácie a prirodzene V prvom rade, v nedostatku finančných prohľadajú pomoc. Ja vidím možnosť riešenia pro- striedkov. Tieto zdroje sú obmedzené a preto
blémov akéhokoľvek druhu s kompetentnými je potrebné neustále rozhodovať o prioritách
na danú problematiku. Priestor tu je cez úradné a plány realizovať, prípadne meniť, modifikohodiny na MsÚ. Svoje podnety a názory môže vať. Sládkovičovo patrí počtom obyvateľov k
každý vyjadriť aj na verejnom mestskom zastu- menším mestám a s tým súvisia aj finančné
piteľstve. Riešenie problémov za účasti médií   prostriedky, ktoré do mestskej pokladnice pripovažujem vždy až za krajnú možnosť.
chádzajú zo štátneho rozpočtu. MsÚ ako reaAké sťažnosti ste už riešili a aké boli
lizátor úloh samosprávy so svojim aparátom
výsledky týchto kauz?
však musí zabezpečovať všetky funkcie, ktoré
Občania sa na mňa obracajú so svojimi problé- sú so samosprávou spojené. Prirodzene sú
mami najrôznejšieho druhu, od chýbajúceho potom jeho zamestnanci zaťažení aj viacerými
dopravného značenia, cez susedské vzťahy referátmi a z toho pramení niekedy len zdanlivá
až po túlavé psy. Najčastejšie sú sťažnosti z strnulosť vo vybavovaní vecí. V druhom rade
dôvodu narušených susedských vzťahov. Skú- vidím problémy v obrovskej dynamike zákosenosti, ktoré som v tejto funkcií nadobudol, nov, ktoré sa menia často a vyplývajú z nich
jednoznačne potvrdzujú, že k ľuďom je potreb- úlohy pre mesto, ale bez patričných finančných
né pristupovať vecne a trpezlivo. Prevažná prostriedkov. Štát sa zbavuje kompetencií v
väčšina ľudí je ochotná počúvať a rešpektovať prospech samospráv, no tieto kompetencie sú
toho druhého, vie sa správať v rámci slušnosti nejasné a chýba metodika v postupoch. Preto
k svojmu okoliu, spolucítiť s ním. Porekadlo: sú časté aj moje konzultácie ohľadne riešenia
„Kvapka jedu otrávi aj celé more.“ je pravdivé problémov na jednotlivých referátoch. Mesto je
a trefné. Jeden zlý sused, intolerantný či už živý organizmus a ako taký vyžaduje neustále
hlučnosťou, prevísajúcimi konármi, chovom riešenie každodenných problémov. Nedá sa
domácich zvierat, nerešpektovaním súkromia hovoriť o nedostatkoch, takýto pohľad je vždy
iného, čiernou stavbou, skládkou odpadu, vecou názoru. To, čo by som ja považoval za
narobí vaľa zla. Tieto prejavy by mali byť v nedostatok, by sa inému mohlo javiť ako predtolerancii v rámci miestnych pomerov obvyk- nosť. Podľa môjho názoru orgány mesta funlými. V zrozumiteľnej reči to znamená, že ak gujú na slušnej úrovni.
sa napríklad niekto prisťahuje, postaví si svoje Ako si predstavujete budúcnosť nášho
obydlie vedľa fabriky, či hospodárskeho dvora, mestečka a perspektívu jeho rozvoja?
nemôže požadovať, aby sa vo fabrike kvôli Žijeme obdobie dynamického rozvoja samonemu zastavila výroba, či zrušil chov zvierat. správ so všetkými dôsledkami. Možnosti, ktoré
Vlastnosti, ako tolerancia, vzájomné pochope- sú poskytnuté v oblasti investícií, mesto využínie a spolucítenie môžu mnohým problémom va bravúrne, o čom svedčia práve prebiehajúce
pomôcť. Občania prichádzajú pre rady aj vo realizácie. Orgány mesta majú úprimnú snahu
veciach, ktoré evidentne neprislúchajú na rie- využiť i najmenšej šance na získanie ďalších
šenie MsÚ, ide prevažne o staršie osoby, no aj projektov, ktoré posunú mesto medzi prietýmto sa snažím vždy pomôcť, aby odchádzali myselne vyspelejšie, ekonomicky silnejšie a
s pocitom, že sme tu pre nich.
bezpečnejšie mestá.

Mesto Sládkovičovo ponúka záujemcom spoločenskú miestnosť
v škole na Richterovej ul. v Sládkovičove s kapacitou maximálne 200 miest
na príležitostný prenájom, na organizovanie svadieb, plesov,
zábav a iných spoločenských akcií.
Bližšie informácie získate na tel. č. 031/7841816 a 031/7842712.

MESTO INFORMUJE
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MODERNÉ
BÝVANIE
V PEKNOM
PROSTREDÍ
CENTRA
MESTA
Stavbený ruch v centre mesta neutícha ani v tieto zimné dni. Po slávnostnom otvorení podnikateľského inkubátora sa chystá otvorenie nového hotela firmy Márton & Márton a hneď vedľa sa už od jesene rysujú
základy polyfunkčného domu, v ktorom budú nové obchodné priestory a
predovšetkým 24 krásnych bytov. Firma SAVINGPLUS, ktorá je investorom a zároveň realizátorom stavby, ich ponúka záujemcom na kúpu do
osobného vlastníctva.
V tomto článku by sme chceli všetkým záujemcom o nové bývanie
poskytnúť niekoľko základných informácií o týchto bytoch a zároveň ich
pozvať na stretnutie s pracovníkmi firmy SAVINGPLUS, ktorí im poskytnú podrobné informácie.
V novom, architektonicky veľmi zaujímavom átriovom dome, bude na
troch podlažiach spolu 24 bytov s rozlohou 80/90/100 m2. Ide o dvojizbové a trojizbové byty rôznych pôdorysov, ktoré zodpovedajú moderným
požiadavkám na bývanie aj tých náročnejších. Priemerná cena za 1 m2
plochy bytu je 18.600,- Sk, pričom na I. podlaží sú byty najdrahšie a
na treťom podlaží najlacnejšie. Ceny bytov s DPH sa pohybujú od 1,22
do 2,28 mil. Sk a noví majitelia môžu na financovanie kúpy bytu využiť
rôzne hypotékarne produkty, stavebné sporenia a aj možnosť získania
príspevku zo štátneho fondu rozvoja bývania.
Do základného vybavenia bytu patrí samostatné vykurovanie plynovým kotlom „turbo“, čo je pri dnešných cenách plynu veľmi výhodné,
nakoľko každý majiteľ si bude kúriť podľa svojich potrieb. V základnom
prevedení bude mať každý byt laminátové plávajúce podlahy, keramické
obklady a dlažby a vybavenie kúpeľne. Na základe  požiadaviek majiteľov môžu byť použité aj iné materiály ako sú v základnej ponuke,
čomu sa samozrejme prispôsobí
aj cena bytu. Investor bude majiteľom maximálne vychádzať v
ústrety, aby nové byty zodpovedali
ich predstavám a požiadavkám na
pohodlné a moderné bývanie. Ku
každému bytu bude patriť aj jedno
parkovacie miesto.
Ak máte záujem o kúpu bytu a
v tomto článku ste nenašli všetky potrebné údaje a informácie,
pozývame vás na stretnutia s
pracovníkmi firmy SAVINGPLUS,
ktoré sa budú konať 14. a 16.
februára 2006 v zasadačke podnikateľského inkubátora INOVATECH vždy o 18. hod.
Zároveň máte možnosť informovať sa telefonicky na číslach
031/784 09 81 a 0903/44 87 95.
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ˇ
Naša pernikárenˇ a cajovna
Deti urobili
ˇ
radost' starcekom
Človek je bytosť krehká, zraniteľná, najzraniteľnejšia na prahu života - v ranom detstve a v
jeseni života, v starobe.
Azda najbolestnejšia v každom veku je osamelosť, absencia spolupatričnosti, tepla domova. A na všetkých nás, bez rozdielu, od nepamäti hlboko vplýva atmosféra vianočných sviatkov,
dní rozžiarených girlandami sviečok i vzácnych
dní, keď sa v ľudských srdciach rozhorí plameň
lásky, náklonnosti, pochopenia, vďakyvzdania,
očakávania narodenia Spasiteľa.
Domov dôchodcov v Košútoch má približne sto obyvateľov, aj imobilných a trvale pripútaných na lôžko. Neznáme pre nás ostali
ich mená, osudy, životné úspechy a prehry. V
ich tvárach, zaslzených očiach bolo vpísané
hlboké dojatie, keď sa im 20. decembra 2005
tradičným vianočným zvykloslovím a koledami
predstavili naši malí folkloristi.
Daj Boh šťastia tejto Zemi, všetkým ľuďom
v nej a Tichú noc zaspievali a hlboko precítené básne o Vianociach zarecitovali žiačky 8.
ročníka. Básnikovo posolstvo lásky umocnilo precítené gitarové sólo a záver vystúpenia
spestrili naše šikovné tanečnice 7. ročníka z
klubu aerobicu.
Ani jedno oko neostalo suché, keď sa deti
roztrúsili po spoločenskej miestnosti, aby všetkým odovzdali medovníčky z „dielne“ nášho
pernikárskeho krúžku a pozdravy vlastnoručne
namaľované deťmi. Rokmi, prácou, chorobou
poznačené ruky sa dotýkali hebkých tváričiek
a rúk detí a slová vďaky zneli ako nesmelé ale
túžobné - príďte zas.
Kiežby boli ľudské srdcia tak blízko seba
každý deň ako v čase vianočnom.
           Mgr. Júlia Mináriková, učiteľka ZŠ pri
Spojenej škole v Sládkovičove

Inovovaná
rozprávka
v Inovatechu

Jablká sú symbolom zdravia, sily a dlhovekosti, orechy vraj múdrosti a perníky radosti
a mladosti. Jednou z možností pre žiakov, ako
plnohodnotne stráviť voľný čas po vyučovaní, je
zapojiť sa do práce v záujmovom krúžku, hoci
aj v „pernikárskom“, ktorý už druhý rok vedú na
našej škole pani učiteľky Mgr. Emília Krnáčová
a Mgr. Jolana Švihranová.
Dráždivá sladká vôňa medovníkov (až sa
zbiehajú slinky), rozvoniavajúci horúci čaj, blikotajúce svetlá sviečok, vianočná výzdoba. Takáto nezvyčajná atmosféra panovala na našej
škole 21. decembra 2005. No nebolo to po
prvýkrát. Naša škola usporadúva toto posedenie už tretí školský rok.
V dopoludňajších hodinách si mohli žiaci
pozrieť výstavku výrobkov členov pernikárskeho krúžku. V popoludňajších hodinách
„pernikári“ s radosťou, ale aj s neskrývanou
hrdosťou, vítali svoje mamičky, babičky, otcov
a tety. Prišli navštíviť našu PERNIKÁREŇ a
ČAJOVŇU, pozrieť si medovníkové srdcia,

NAŠE ŠKOLY

perníkové chalúpky, betlehemy a medovníkové
taniere - všetko maľované a zdobené kornútkovou technikou. Návštevníci výstavky mohli
výrobky nielen obdivovať, ale v útulnej čajovni aj ochutnávať sladké medovníčky upečené
podľa rôznych receptúr. Podľa výberu im naše
hostesky uvarili voňavý čaj, ktorým zapíjali
chutné medovníčky.
Nechýbali ani informácie o mede, o histórii
pernikárstva a rôznych druhoch čajov. A kto mal
záujem, mohol si zobrať domov aj recepty, ktoré boli vopred pripravené.
Svojimi výrobkami inšpirovali „pernikári“ aj
svojich mladších spolužiakov. Žiaci 5. A pod
vedením pani učiteľky Škúciovej s radosťou
ozdobovali perníčky, ktoré potom v rámci
triednickej hodiny odovzdávali okoloidúcim občanom na Fučíkovej ulici. Naplnili tak krásnu
myšlienku učiť sa nielen brať, ale aj nezištne
rozdávať dobro, radosť a lásku.
                Mgr. Emília Krnáčová,
učiteľka  Spojenej škole v Sládkovičove

ˇ
Kol'ko recíˇ ovládaš, tol'kokrát si clovekom

Základná škola Sándora Petőfiho s materskou školou s VJM v Sládkovičove kladie práve z
tohto dôvodu veľký dôraz na výučbu cudzích jazykov. Okrem maďarského a slovenského jazyka,
naši žiaci majú možnosť naučiť sa po nemecky aj anglicky. Snažíme sa medzi nimi nájsť tých
najnadanejších, ktorým sa venujeme aj mimo vyučovacích hodín. Veľkú rolu v tejto práci zastáva
pani učiteľka Mgr. Mária Halásová, ktorá učí nemčinu, a to na veľmi vysokej úrovni, v technicky
vybavenej jazykovej učebni. Vyučovanie dopĺňa lákavými programami, exkurziami a výletmi. Naši
žiaci sa pred Vianocami zúčastnili výletu vo Viedni a v pláne máme i návštevu mesta Salzburg a v
máji zas ďalšiu cestu do Viedne, do Schönbrunnského kaštieľa.
Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú olympiády z nemeckého jazyka. Tento rok sa súťaž konala
11. januára 2005 v Galante. Z 33 škôl z okresu Galanta, sa do súťaže zapojilo 13 škôl. Môžeme
hrdo vyhlásiť, že žiaci našej školy dosiahli veľmi dobré výsledky. V kategórii I.B. (8. a 9. ročník)
deviatak Martin Nedecký získal prvé miesto a v kategórii I.A. (5., 6., 7. ročník) piatak Richard Sípos
získal druhé miesto.
Veľmi nás potešilo, že i napriek tomu, že sme malá škola a v každom ročníku máme len jednu
triedu, predsa vychovávame také šikovné a nadané deti, ktoré šíria dobré meno našej školy.
Mgr. Zuzana Kovácsová, riaditeľka ZŠ SP s MŠ s VJM V Sládkovičove

KULTÚRA V MESTE

Pred Vianocami sme v Inovatechu privítali aj našich malých divákov, deti z I. stupňa a materských škôl Spojenej školy v Sládkovičove. Prvú návštevu im prišlo spestriť bratislavské divadielko
Piraňa. Pre deti si do Inovatechu pripravili „inovovanú“ rozprávku o nezbedných kozliatkach. Bola
v nej tradičná mama koza, nezbedné kozliatka aj zlý vlk, ale okrem nich aj dvaja herci, ktorí klasickú rozprávku „inovovali“ a vyšperkovali vtipmi, pesničkami a veselými komentármi.
Naše deti nás milo prekvapili v dvoch aspektoch. Tým prvým bol ich výborný zmysel pre humor,
zabávali sa na dvojzmyselných replikách hercov a my, dospeláci, sme len krútili hlavami nad tým,
ako deti pohotovo reagovali. Musíme si zvyknúť, že naše deti dobre rozumejú aj dospeláckemu
humoru. Druhým aspektom bolo ich vzorné správanie sa vo veľkej sále podnikateľského inkubátora. Priznávame, že sme mali obavy, či deti nebudú skákať po sedadlách, okopávať ich, či nebudú
trúsiť odpadky... Nič z toho sa nestalo. Malí diváci sa správali veľmi kultúrne a my im za to ďakujeme a sľubujeme, že pre nich v Inovatechu budeme pravidelne pripravovať zaujímavé podujatia,
predstavenia, besedy, výstavy a prednášky s využitím technického vybavenia podnikateľského
inkubátora. Veď za pár rokov aj oni budú dospelákmi a možno práve tu v inkubátore nájdu podmienky pre svoj štart do života.                                                                                                    ES

Mestské kultúrne stredisko oznamuje čitateľom a uživateľom
internetu, že knižnica aj internetové pracovisko budú v mesiaci
február presťahované do podnikateľského inkubátora Inovatech.

KULTÚRA V MESTE

DIABOLSKÉ HUSLE
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Ján Berky Mrenica a jeho ľudový orchester sú vo svete ľudovej hudby
pojmom na celom svete. Koncertovali v USA, Kanade, Japonsku, Austrálii, Číne, Thaiwane, Mexiku, celej Európe a tentoraz aj u nás v Sládkovičove. Ján Berky Mrenica ml., Emil Hatala, Zoltán Grunza, Ernest
Šarkőzi, Jozef Farkaš, Tibor Lévai a krásna violončelistka Silvia Šarkőziová vystúpili na koncerte v novom podnikateľskom inkubátore a svojim
umením si získali našich divákov.
Dokázali, že sú nielen virtuóznymi inštrumentalistami, ale že ich hudba
vychádza hlboko z ich vnútra a každý tón, každá skladba je odrazom tlkotu ich sŕdc. So svojimi nástrojmi dokážu kúzliť tie najkrajšie tóny a preskakujú z ľudoviek na klasiku, zo žánru do žánru s ľahkosťou vlastnou iba
veľkým majstrom. Bolo nám cťou privítať ich v Sládkovičove v krásnych
priestoroch Inovatechu a potešil nás aj záujem našich občanov, ktorí
zaplnili celé hľadisko.                                                                           ES

I. MESTSKÝ PLES

Plesová  tradícia, ktorá  bola  kedysi  v  našom  meste  veľmi bohatá,
v posledných rokoch značne utrpela. Jedným z dôvodov bola absencia vhodných priestorov a tým druhým bolo zhoršenia finančnej situácie
našich občanov. Nie raz sa v posledných rokoch stalo, že nadšenci chceli zorganizovať ples či zábavu, ale pre nezáujem občanov sa im tento
zámer nepodarilo zrealizovať.
Máme pre vás dobrú správu: Situácia sa zlepšuje!!!
Pracovníci MsÚ, technických služieb, kultúrneho strediska a školskej
jedálne spoločne pripravili I. MESTSKÝ PLES.
V nových priestoroch budovy školy na Richterove ulici sa zišli takmer
dve stovky slávnostne naladených hostí. Dámy oslňovali krásnymi róbami a účesmi a páni v elegantných oblekoch im robili šarmantnú spoločnosť. Na tanečnom parkete v krásne vyzdobenej sále sa vo víre tanca na
úvod predstavili mladí tanečníci z Veľkých Úlian. Po ich krásnom predtancovaní už parket patril všetkým, ktorí sa prišli pozvŕtať na melódie
ľudové, tanečné aj moderné v podaní hudobnej skupiny Dušana Fóku.
V bohatej tombole tí šťastnejší vyhrali krásne ceny a tí menej šťastní sa
mohli utešovať: „Ten, kto nemá šťastie v hre, má ho v láske...“ Tentoraz

však mali šťastie všetci, lebo prišli na I. mestský ples, ktorý sa vydaril a
všetci sa výborne zabavili.
Nové priestory v škole na Richterovej ulici sú už takmer na celú sezónu objednané a budú sa tu striedať plesy, svadby, oslavy narodenín. Aj
touto formou sa naše mesto usiluje, aby sa nám tu všetkým spoločne
dobre žilo, aby sme mali kde pracovať, kde bývať, kde sa zabaviť. Nie
všetko sa dá urobiť naraz, ale po otvorení Inovatechu, bola táto slávnostná príležitosť ďalším krokom, tým správnym smerom.                        ES
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LADISLAV TAVALI - NEMENNÁ KRV

Slnko teplo hreje. Kto má niečo, čo musí
vybaviť, snaží sa, aby to bolo čo najskôr. Každý sa rád utiahne do chládku. Tu sa posadím,
pomyslel si Jano a posadil sa na lavičku do
chládku. Dal zo seba dole sako a začal si utierať tvár. Bol spotený. Poobzeral sa okolo seba.
Sedel ozaj na prekrásnom mieste. Bože, toľko
rokov! Ako to len bolo? Zavrel oči a silno myslel
na dni svojho detstva. Pred očami sa mu vynorilo chudé chlapčisko, ako sedí pred dverami
domu. Nad  niečím rozmýšľa.
„Jano!“ zavolal na neho otec. Bol natoľko
zamyslený, že nepočul. Otec zavolal ešte raz.
Vtedy sa strhol a pobehol   k nemu. „Čo je s
tebou? Nepočuješ ma?“ „Ale áno.“ odpovie
Jano. „Bol som zamyslený.“ „Choď za mamou,
nech ti dá peniaze na cigarety! A ponáhľaj
sa. Jedna noha tu a druhá tam!“ Jano išiel k
mame a  povedal, čo otec chce. Mama mu dala
peniaze a už ho nebolo. Aj po ceste nad  čímsi  rozmýšľa. Zrazu počul svoje meno. Aj hlas
bol známy. Otočil sa a vidí, spolužiak ho volá.
„Ahoj! Toľko na teba volám a len ideš a ideš.“
Jano sa zasmial a hovorí mu: „Vieš, som stále
zamyslený. Koniec deviatky a potom na novú

KULTÚRA V MESTE

V kultúrnej rubrike nášho časopisu by sme vás chceli zoznámiť s literárnou prácou nášho
spoluobčana Ladislava Tavaliho, ktorý napísal knihu Nemenná krv. Zaoberá sa v nej svojimi
spomienkami na posledné školské prázdniny v roku 1963, na život Rómov v sládkovičovskom
Pére, na zlaté časy svojej mladosti. Rukopis knihy je dnes na posúdení na Ministerstve kultúry
SR, kde bude odborná komisia prideľovať granty pre menšinové kultúry. Veríme, že rozhodnutie komisie bude pozitívne a nájdu sa finančné prostriedky na vydanie knihy. O jej osude vás
budeme informovať a dnes sme pre vás pripravili krátku ukážku z úvodnej kapitoly.
školu. Mám úplne zmiešané pocity.“ „Vieš, že
aj ja som tak?“ odpovie mu  priateľ zo školy. „A
kam ideš?“ „Ale, otec nemá cigarety. Ja som
bol po ruke! A to sa musím ponáhľať.“ „Tak
choď. Zajtra aj tak budeme spolu! Ahoj!“ „Ahoj!“
odzdravil mu a prešiel cez cestu. To bol Číro.
Jeho najlepší priateľ zo školy. Je ešte jeden
chalan, s tým sa zvykol hrať aj mimo školy. Je
to Kanengero. To sú chlapci, s ktorými sa rád
stretne aj dnes, už ako dedo! Kúpil cigarety a
vracal sa domov.
Za pár dní koniec školy a potom... radosť
nad radosti! Veľké prázdniny! Tie čakal každý s
radosťou. Janovi sa znova ozval kamarát. Išiel
domov a cesta viedla okolo nich. Jeho mama
zametala chodník a on sa tam hral s deťmi. Je

to veľmi dobrý chalan. Aj s ostatnými si v škole
rozumel. On a jeho sestra chodili do slovenskej
školy, do miešanej triedy, kde chodili spolu
Slováci, Maďari a on jediný Róm. Ale problémy nikdy s nikým nemal. Našli sa aj takí, čo
ho nemali radi. Ale kto už má rád každého? Aj
zvady boli. Ale to všetko netrvalo dlho. Jano
chodil do školy rád. Horšie to bolo s učením.
Boli predmety, ktoré veľmi obľuboval. Tie sa aj
učil. Ostatné len tak, aby neprepadol. Slovenský jazyk mal spolu s dejepisom, zemepisom
a ruským jazykom najradšej! Skrz slovenský
jazyk sa aj s učiteľkou pohádal. Aj keď ovládal
slovenský jazyk, nedala mu lepšiu známku ako
dvojku. A to preto, že je Róm. Dnes sa z toho
smejú. Vtedy bola taká doba.

NAŠI SENIORI

NÁVŠTEVA
V DOMOVE DÔCHODCOV

DÔCHODCOVIA
V DECEMBERI NEZAHÁL’ALI

V strede februára je už ťažké pripomenúť si atmosféru Vianoc, pokojných a láskyplných sviatkov, ktoré každý rok očakávame so zvláštnym
pocitom a radosťou. A predsa nevieme zabudnúť na tie krásne dni a
chvíle, ktoré sme prežili v kruhu svojich najbližších alebo priateľov. Takýto deň, plný pokoja a lásky, bol pre nás 22. december 2005, kedy sme
navštívili obyvateľov Domovov dôchodcov v Galante a v Košútoch. Krásne vyzdobené chodby a izby nám pripomenuli prichádzajúci najkrajší
sviatok roka.
V spoločenskej miestnosti Domova dôchodcov Pátria v Galante nás
čakali všetci tí, ktorým chôdza nerobí problémy. Obyvateľov, pripútaných
na lôžko, sme navštívili v ich izbách. Žiaľ, boli aj takí, s ktorými sme sa
už nemohli stretnúť. Dvanásť našich bývalých spoluobčanov s radosťou
prijali skutočnosť, že k nim aj tento rok zavítal primátor mesta Ing. Anton
Szabó. Spomínali na dávne časy a debatovali o nových veciach. Títo
starí ľudia prostredníctvom mestských novín dostanú množstvo informácií o každodennom živote Sládkovičova. Zaujímajú sa o všetko nové,
čo sa u nás deje. Porozprávali nám o svojich starostiach i radostiach.
Poďakovali sa za to, že naše mesto na nich nezabudlo ani tento rok.
Pri rozlúčke nám pani Viktória Bartalosová ukázala modlitebňu, kde sa
slúžia omše. Obyvatelia domova môžu modlitebňu navštíviť kedykoľvek, ak potrebujú uspokojiť svoju dušu. Vedenie domova dôchodcov
sa snaží vyhovieť svojim obyvateľom aj v tejto oblasti. Vianočné sviatky
trávi väčšina obyvateľov v domove dôchodcov, pretože  práve ten je ich
druhým domovom.
V Domove dôchodcov v Košútoch, pretože tam bývajú len dvaja občania nášho mesta, sme sa stretli v kancelárii pani riaditeľky. Tam sme
im odovzdali i naše darčeky. Pani riaditeľka nás oboznámila so životom
domova dôchodcov, so starosťami i plánmi. Na konci nášho pomerne
dlhého rozhovoru sme sa presvedčili, že Domov dôchodcov v Košútoch
je v dobrých rukách.  
V nádeji, že sa o rok opäť stretneme, sme sa rozlúčili s našimi bývalými spoluobčanmi. Popriali sme im krásne sviatky, šťastný a pokojný rok
2006.                                                                                   Mária Pisiová

Posledný mesiac v roku bol v klube dôchodcov rušný. Hneď na začiatku mesiaca nás prekvapil Ing. Ján Pelec  tým, že nám poslal mikulášsku
pozornosť - zabíjačkové dobroty, na ktorých sme si veľmi pochutnali. Za
túto pozornosť mu ďakujeme.
Druhé milé prekvapenie bolo keď k nám pred vianočnými sviatkami
prišli deti z folklórneho súboru ″Zvonček″ pri SŠ a predviedli nám svoj
milý vianočný program pod vedením Martinky Pokornej. Spevom a koledami nás potešili aj staršie dievčatá Zvončeka. Program bol veľmi pekný
a babičky a deduškovia ho sledovali s dojatím.
Na Silvestra sme tradične varili kapustnicu a klobásky. Pustili sme sa
do prípravy osláv Silvestra, hoci nás nebolo tak veľa, ako po predošlé
roky, čo zapríčinilo nepriaznivé počasie. Zato sme sa veľmi dobre zabavili. O polnoci sme sa rozlúčili so starým rokom a privítali sme rok nový.
Vypočuli sme si novoročný prejav pána primátora mesta Ing. Szabóa,
zaželali sme si všetko najlepšie do nového roku, veľa zdravia a spokojnosti. Potom sme obdivovali ohňostroj a po jeho skončení sme sa
vrátili do klubu a zabávali sme sa až do skorých ranných hodín. Mäso do
kapustnice nám sponzoroval pán Gunda, mäsiarstvo ″Bigu″. Ďakujeme
mu za sponzorstvo a za to, že nezabúda na dôchodcov.
Viola Chudá, predsedníčka KD

ˇ
ˇ
STAŽNOST

Redakčná rada obdržala sťažnosť slečny, ktorá navštívila jeden bar
v našom meste a majiteľka ju a jej priateľov vykázal z baru, pretože
si objednali iba nealkoholické nápoje a tak neboli dosť lukratívnymi
zákazníkmi. Konzultovali sme túto sťažnosť s hlavným kontrolórom
mesta, ale nie je v kompetencii mesta, ani žiadnej kontrolnej či stavovskej organizácie určovať alebo kontrolovať, koho majiteľ v svojej vlastnej prevádzke obslúži. Zistili sme, že už nefunguje ani „Kniha prianí a
sťažností“ a tak niet komu si sťažovať, nakoľko ide o čisto etický problém. Je otázkou, či toto konanie majiteľka baru neoľutuje, keď takto
príde o zákazníkov a o dobrú povesť podniku.
redakčná rada

DOPISOVATELIA

KOLEDNÍČKY

Čas vianočný je za nami. Sviatočné chvíle plné emócií v nás zanechali krásny pocit. Šťastie, ktoré počas sviatkov poteší nášho ducha, nevyprchá prvým všedným dňom. Pri spomienkach sa vždy vynorí a potešuje
náš život. Niekedy sa nám zdá, že život je príliš rýchly a chvíľ radosti a
šťastia akoby bolo stále menej. A práve o takejto chvíľke chcem napísať
pár slov.
Večer, v deň pred štedrým večerom, mi zazvonil zvonec a pred bránou
stáli „koledníčky“. Boli to naše dievčatá „Sládkovičovčanky“, odrastenkyne súboru Zvonček, verte, jedna krajšia ako druhá. Ani neviem, či ich
ešte môžem nazvať dievčatami, lebo sú to už mladé dámy, ale hádam mi
to prepáčia. Keď som vyšla von, krásne mi zaspievali a zavinšovali.
Bola som dojatá až k slzám. Ich spev znel celým okolím. Takto sa rozdáva radosť a šťastie. Ľudia si na seba spomenú, navštívia sa, obdaria
úsmevom, peknou piesňou aj veršíkom. Dievčatá, ďakujem vám v mene
všetkých, ktorých ste potešili. Ďakujem vám za radosť a šťastie, ktoré
ste rozdali a ďakujem aj za uchovávanie krásnych tradícií. Verím, že ich
budete odovzdávať aj ďalším pokoleniam.                     Milena Poláková

ŠPORT V MESTE
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ADRENALÍNOVÍ VANDALI

Ničenie dopravných značiek, prevracanie kamenných kvetináčov, ničenie verejnej zelene a
stĺpov verejného osvetlenia sa stalo novým adrenalínovým športom. Ak chcete byť „IN“ musíte
cestou zo sobotného „ťahu“ ohnúť, prípadne zlomiť aspoň tri dopravné značky.  Ešte väčší macher
budete, ak sa vám podarí rozbiť istič verejného osvetlenia a zhasnúť svetlá v polovici mesta. To je
fakt parádny kúsok! Chcete ukázať, že ste naozaj veľký frajer? Musíte prevrátiť kamenný kvetináč
pred Inovatechom a ak na to nemáte dosť síl, možno postačí vytrhať stromčeky, ktoré sú v ňom
zasadené.
Kto by vám v tom mohol zabrániť? Ani mestská polícia, ani štátna polícia nemá dosť kapacít
nato, aby ustrážila všetko a ak by vás aj prichytili, čo už by sa vám tak mohlo stať? Za jednu rozbitú
značku vás určite nezatvoria na doživotie. Nejaký rozhorčený občan, ktorý vás uvidí a nakričí na
vás? Z toho si nič nemusíte robiť a ešte mu môžete štýlovo drzo odpapuľovať.
Čo vás zastaví? Až jedného z amatérskych elektrikárov, ktorí ničia verejné osvetlenie, zabije
elektrický prúd? Až niektorý vodič nedá prednosť v jazde na križovatke, kde ste zničili dopravné
značky a dôjde k vážnej nehode? Až sa na neosvetlenej ulici niekto zraní? Ako sa potom budete
frajeriť? Nebolo by lepšie vybiť si energiu niekde na ihrisku, v posilňovni alebo telocvični?
Ale pozor!!! Mesto na vás chystá pascu - kamerový systém. To však rozhodne neznamená, že sa
z vás stanú „hollywoodské star“. Záznam kamery bude dôkazovým materiálom k nekompromisnému pokutovaniu. Pri dnešnom systéme vymáhania sa veľmi ľahko môžete stať obeťou exekútorov a
jedna frajerina vás môže stáť pekných pár tisíc. Preto na záver len jednu radu: Buď prestaňte vyčíňať
alebo si začnite šetriť, aby ste mali na mastné pokuty!!!                                                             ES

NOVOROČNÝ
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Dňa 7.1. 2006 sa uskutočnil v telocvični tradičný NOVOROČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 50 pretekárov
z troch krajov: Trnava, Nitra a Trenčín. Po otvorení akcie primátorom
mesta Sládkovičovo Ing. Antonom Szabóom sa začalo súťažiť v troch
kategóriách: dvojhra, štvorhra a súťaž útechy. Po veľkých a zaujímavých
zápasoch, ktoré mali vynikajúcu úroveň, boli výsledky nasledovné:
dvojhra: 		
1. Pavol Vejmelka, Trnava
		
2. Slavomír Burza, N. Mesto n/V
		
3. Adrián Somogyi, Sládkovičovo
štvorhra: 		
1. Karol Barinka a Adrián Somogyi, Sládkovičovo
		
2. Martin Rehák a Ladislav Rehák, Nové mesto n/V
		
3. Ľuboš Openberger a Jaroslav Zámečník, Nové 	
		
mesto n/V
súťaž útechy: 	
1. Ľudovít Florián, Galanta
Po súťaži registrovaných hráčov nasledovala súťaž neregistrovaných
a amatérov. Pri nízkej účasti 8 súťažiacich už tradične zvíťazil Jaroslav
Jasovský. Záverom by som chcel poďakovať všetkým sponzorom a
priaznivcom tohto športu za vecné dary, ktoré nám poskytli na tento turnaj a zaželať do nového roku veľa zdravia a úspechov . 	
		
Emil Dovalovszki, predseda stolnotenisového odd.

FK SLAVOJ INFORMUJE

Je január a to je čas, keď sa znovu otvárajú brány fubalových štadiónov, pretože začína zimná príprava na majstrovské súťaže. Inak tomu
nie je ani u nás a tak našich šesť družstiev (dve prípravky, žiaci, dorast,
B družstvo a A mužstvo) už tvrdo pracuje aby napokon do prvého majstráku mohli nastúpiť dobre pripravení.
Zimnú prípravu začali družstvá na našom štadióne. Využívame hlavne zamrznutú hlavnú plochu a mladší hráči aj telocvičňu SŠ. Družstvá
pod vedením Ďusa Pokorného (A družstvo), Lola Pokorného (dorast)
a Dušana Heribana (vedie žiakov a prípravky) sa budú v rámci zimnej
prípravy snažiť nabrať hlavne potrebné fyzické sily, ktoré potom využijú
počas celej súťaže.
Teraz ešte stručná zmienka o najsledovanejšom A mužstve dospelých. V kádri došlo k niekoľkým zmenám, spomeniem aspoň odchody
Mariana Dudáša na hosťovanie do Štúrova, dobre rozbehnutý je prestup
Rada Pišiho do prvoligového Interu Bratislava, pričom k nám prišli
napríklad Maršovský Peter a Jozef Kulaš zo Senca a vrátil sa Artur Krull
z Rakúska. Rozrobených ešte niekoľko prestupov či hosťovaní.
Na záver ešte pozývam všetkých priaznivcov nášho futbalu na všetky
naše prípravné a samozrejme potom aj majstrovské zápasy. Vašu podporu a priazeň budeme potrebovať.  
S klasickým pozdravom - športu zdar a futbalu zvlášť!
Ing. Peter Galamboš, prezident FK Slavoj
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme všetkým,
ktorí dňa 5.12.2005 odprevadili na poslednej
ceste nášho milovaného otca, dedka a svokra

Karola Kovácsa,

ktorý nás navždy opustil vo veku 82 rokov.
Ďakujeme za kvety, vence a slová sústrasti,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiace dcéry a syn s rodinami.
S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí
dňa 17.12.2005 odprevadili na poslednej ceste

Jána Chovanca,

ktorý nás navždy opustil 14.12.2005, vo veku 46
rokov. Ďakujeme za slová sústrasti, vence a kvety,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Matka, sestra, krstné deti
S hlbokým zármutkom v srdci a láskou
spomíname na drahého manžela, otca a dedka

Zosobášili sa

Martin Peško (Sládkovičovo)
a Beát a Gerbelová (Sládkovičovo)
Anton Hinca (Sládkovičovo)
a Monika Pullmannová (Cífer)
Monika Fóková (Sládkovičovo)
a Ing. Miloš Lašček (Bytča)
D e n i s Va r š á n y i ( S l á d k o v i č o v o )
a Anifríd Štaubertová (Galanta)
Ve ľa š ť a s t i a n a s p o l o č n e j c e s t e . . .

Štefana Ďuriša,

ktorý nás 15.2.2005 navždy opustil. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku pri 1. výročí
jeho úmrtia.
Manželka, dcéra a synovia s rodinami
S hlbokým zármutkom spomíname na zosnulého

Ondreja Kakvica,

ktorý nás pred rokom 4.3.2005 navždy opustil.
Smútiaca rodina

Miestna organizácia
Slovenského rybárskeho zväzu
vás pozýva na jubilejný

X.

RYBÁRSKY PLES,
v sobotu 25. februára 2005
do budovy školy na Richterovej ulici.

Vstupenky v cene 250,- Sk

si môžete kúpit' v predpredaji
v tipovacej kancelárii FORTUNA.
(v cene je haláslé a pecený
ˇ kapor)

Narodili sa

J a k u b K u b a č 2 2 .11. 2 0 0 5
K r i s t i a n A l e x a n d e r B e n d e 14 .12 . 2 0 0 5
Á d á m K a t o n a 14 .12 . 2 0 0 5
B a r b o r a M a t e j k o v á 2 2 .12 . 2 0 0 5
D a m i á n K r i ž a n 2 7.12 . 2 0 0 5
S k a r l e t Ta v a l y o v á 7.1. 2 0 0 6
Úspešný štart do života...

Navždy nás opustili

I r e n a K m e t y o v á ( 6 2 ) 4 .12 . 2 0 0 5
R a j m u n d S a b a t o v i č ( 7 2 ) 8 .12 . 2 0 0 5
M á r i a S á r k á n y o v á ( 7 3 ) 13 .12 . 2 0 0 5
J á n C h o v a n e c ( 4 6 ) 14 .12 . 2 0 0 5
A n n a P r e i s i n g e r o v á ( 91 ) 16 .12 . 2 0 0 5
A n n a H o r v á t h o v á ( 87 ) 2 5 .12 . 2 0 0 5
A n t o n í n K o r m a n ( 5 0 ) 3 0 .12 . 2 0 0 5
A l ž b e t a S á r k ö z i o v á ( 7 3 ) 3 0 .12 . 2 0 0 5
M a r g i t a L a n c z o v á ( 7 5 ) 10 .1. 2 0 0 6
M a r i a n L o š o n s k ý ( 5 4 ) 10 .1. 2 0 0 6
P a v o l Ta p o l c s á n y i ( 7 9 ) 15 .1. 2 0 0 6
M á r i a F ó k o v á ( 8 5 ) 16 .1. 2 0 0 6

Bývalí občania nášho mesta:

F r a n t i š e k H o l l ó s y ( 7 2 ) 19 .12 . 2 0 0 5
J u d i t a Š v i h r a n o v á ( 81 ) 24 .12 . 2 0 0 5
Česť ich pamiatke...
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