Podľa rímsko - katolíckej liturgie sa raz ročne koná hodová slávnosť, ktorá je spojená so slávením sviatku, v ktorom si pripomíname jubileum vysvätenia kostola. Patrón kostola je ten svätý,
na ktorého počesť bol kostol postavený a vysvätený. Hodové slávnosti sa konajú v deň, kedy
slávime meniny patróna kostola. V dávnej minulosti to boli najväčšie sviatky v danej obci alebo
meste. Kňazi z okolitých obcí alebo farností celebrovali len ranné alebo večerné omše. V mieste
hodových slávnosti sa stretli duchovní otcovia z okolia, aby sa zúčastnili na spoločnej omši. Bolo
zvykom, aby slávnostný prejav predniesol kňaz, ktorý bol hosťom danej farnosti a ktorý bol dobrým
rečníkom, aby aj takto zvýšili neopakovateľnosť tohto sviatku.
Do polovice 20. storočia sa hodové slávnosti konali vždy v deň jubilea vysvätenia kostola. V
druhej polovici storočia to už bolo vždy v nedeľu, ktorá nasledovala po sviatku a to preto, aby
ľudia, ktorí pracovali v závodoch, sa mohli nerušene zapojiť do týchto slávností. Hodové slávnosti
boli najväčšími sviatkami a ich cieľom bolo posilniť vieru a spevniť dušu, aby človek pokračoval v
duchovnom živote. Sládkovičovský rímsko-katolícky kostol bol vysvätený k Nanebovzatiu Panny
Márie, čo je sviatok, keď Boh vzal do neba Pannu Máriu a tradične ho slávime 15. augusta. Hodové slávnosti sú nielen cirkevným sviatkom, ale vynikajúcou príležitosťou, aby sa stretli známi a príbuzní. Ľudia, ktorí dávno odišli z rodnej obce sa opätovne vracajú, aby navštívili svojich blízkych a
veríme, že ani v tomto roku to nebude inak.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Dňa 28.4.2006 bola zverejnená výzva Ministerstva hospodárstva SR na predoženie projektov
v rámci Sektorového operačného programu - Priemysel a služby. Cieľom opatrenia bola aj revitalizácia priemyselných a podnikateľských areálov a budovanie priemyselných parkov. Naše mesto
plánovalo v rámci tejto výzvy vybudovať prístupovú komunikáciu, ktorá mala spojiť štátne cesty
Sládkovičovo - Dunajská Streda a Sládkovičovo - Galanta pri južnom okraji intravilánu mesta a
vytvoriť dopravný koridor priemyselného parku a zabezpečiť jeho revitalizáciu. Táto komunikácia
sa mala napájať na miestnu komunikáciu, ktorá je pred Mraziarňami a. s. a mala sa budovať ďalej
vedľa ČOV, za areálom Cukrovaru a. s., cez novovybudovaný most cez Dudváh a ústiť na štátnu
cestu Sládkovičovo - Galanta. Nový most sa mal vybudovať v mieste starého Baranieho mostu.
Význam tejto komunikácie by bol značný, keďže v roku 2007 sa začne budovať obchvat Galanty,
ktorý zabezpečí prístup na diaľnicu Trnava - Nitra. Takýto projekt by pomohol podnikom tejto priemyselnej zóny, nakoľko prístupová komunikácia by umožnila podnikom Lőrincz, Green Logistic,
Zanioni logistic, Mlyn, Koam, Cukrovar a Mraziarne a aj ďalším, napojenie na Galantskú cestu.
Rozpočet projektu bol 92 mil. Sk, z čoho 68 % mala ﬁnancovať EÚ, 27 % zo štátneho rozpočtu
SR a 5 % z vlastných zdrojov. Na vypracovanie projektu sme mali tri mesiace, termín odovzdania
bol 28.7.2006. Projekt sme dokončili na 98 %, ostali iba dve nevyriešené záležitosti. Jednou z
nich bol dlhodobý prenájom alebo vlastníctvo pozemkov v priemyselnom parku a druhou bolo
vydanie stavebného povolenia na prístupovú komunikáciu. Prvý problém sa dal vyriešiť, vzhľadom na skutočnosť, že vlastníci pozemkov rokovali o uzavretí kompromisnej dlhodobej nájomnej
zmluvy na prenájom pozemkov. Avšak vydanie stavebného povolenia, vzhľadom na prístup jednej
z dotknutých spoločností, sa zablokovalo.
Boli sme prekvapení, keď majoritný vlastník pozemkov Mraziarne a. s. si myslel, že ak mesto
od neho niečo chce, je na čase, aby si začal klásť neprijateľné podmienky. K vydaniu stavebného
povolenia bolo potrebné uzavrieť nájomné zmluvy s ôsmimi vlastníkmi pozemkov. Tí k budovaniu
cesty pristupovali zodpovedne, okrem Mraziarne a. s. Vlastníci mali právo odmietnuť prenájom,
ale toto konanie je nepochopiteľné, hoci musíme konštatovať, že neporušili žiadne zákony SR.
Projekt sme vypracovali v časovej tiesni a na základe prechádzajúceho súhlasu menovanej
spoločnosti sme verili, že nájomná zmluva bude uzavretá. Odmietnutie zo strany Mraziarní a. s.
bolo nečakané. Je paradoxom, že vlastník parcely, ktorá rozlohou nie je väčšia ako 1/100 z celkovej výmery, zabránil vydať stavebné povolenie a nepriamo tak zapríčinil nedokončenie projektu.
Chceme vybudovať niečo, čo kladne ovplyvní budúcnosť mesta. Na realizáciu projektu máme
už iba dve alternatívy - ďalej rokovať so spol. Mraziarne a.s. a ak rokovania budú neúspešné,
vyvlastniť predmetný pozemok vo verejnom záujme.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta
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Tento príbeh sa začal už po komunálnych
voľbách v roku 2003, keď noví poslanci MZ
a primátor mesta v programovom vyhlásení
deklarovali, že nepredĺžia nájomnú zmluvu s
ﬁrmou RPV, s. r. o. a prevezmú mestský majetok - TERMÁLNE KÚPALISKO VINCOV LES
do svojich rúk. Prvým krokom na tejto dlhej a
neľahkej ceste, bolo založenie akciovej spoločnosti, ktorej akcionármi sú okrem mesta aj
majitelia pozemkov v areáli kúpaliska a druhým
krokom bolo vypracovanie projektu na dobudovanie a rekonštrukciu kúpaliska.
Veľmi zaujímavý projekt z dielne Ing. arch.
Viktora Beckera, ktorý má svoje rodinné korene v Sládkovičove, ako aj kvalitný projekt, ktorý
vypracovali pracovníci MsÚ Sládkovičovo, presvedčil výberovú komisiu o svojich kvalitách a
opodstatnenosti a mesto získalo ﬁnančnú dotáciu vo výške 112 mil. Sk z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
Na jar sa areál kúpaliska zaplnil, nie však
návštevníkmi, ale stavbármi. Ich prvoradou
úlohou bola rekonštrukcia bazénov a inštalácia
bazénovej technológie. Tohtoročná jar nebola k
stavbárom veľmi ústretová a tak stavebné práce nenapredovali podľa harmonogramu. Ďalším nepríjemným aspektom bol dezolátny stav
celého areálu, a tak sa za jedným operatívne
odstráneným problémom vynáral ďalší. Stavbári aj technológovia riešili všetko za behu, ktorý
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spomaľovalo daždivé počasie. Vedúci stavby Viliam Brunner a všetci stavbári tu strávili pekných
pár týždňov vrátane víkendov od rána do večera, len aby sa kúpalisko otvorilo čo najskôr.
Zároveň s rekonštrukciou bazénov a technológie sa realizovali aj opravy ďalších objektov kúpaliska. Nové kabáty dostali budovy bufetov, šatní, sociálnych zariadení i priestory pre zamestnancov. Návštevníkov dnes víta aj nový vstup, celý areál s parkovou úpravou zdobia kvety a
predovšetkým poriadok. Bufety mesto ponúklo do prenájmu podnikateľom a ich vzájomná konkurencia je pre návštevníkov zárukou dobrej kvality a prijateľných cien všetkých ponúkaných tovarov
a služieb.
Dňom „D“ bol piatok 7. júla 2006, keď primátor mesta Ing. Anton Szabó po veľmi náročnom
hektickom období prvej etapy rekonštrukcie, privítal na kúpalisku prvých návštevníkov. Pozvaní
hostia si vypočuli príhovor primátora, v ktorom stručne zhrnul genézu tejto stavby a informoval
návštevníkov aj o ďalších aktivitách mesta a investičných akciách podporených ﬁnančnými dotáciami z EÚ. Prvé si v bazénoch zaplávali krásne akvabely z klubu Yuventa z Bratislavy a na plate
pri bazénoch zatancovali tanečnice.
Po oﬁciálnom otvorení a kultúrnom programe všetkým dobre padlo modré šampanské, ktorým
si pripili na „Dobrý štart“ kúpaliska, aj výborné kulinárske špeciality, ktoré sa podávali na neformálnom raute.
Dnes je pre nás prioritou kvalitná prevádzka areálu kúpaliska,
o ktorú sa stará riaditeľka Mária Chudá s malým tímom
odborných kmeňových pracovníkov a mladých,
ﬂexibilných a obetavých pracovníkov z radov
brigádnikov. Pesimisti, ktorí tvrdili, že táto
sezóna je pre sládkovičovské kúpalisko
„stratená“, sa mýlili. Nebolo to ľahké,
ale dočkali sme sa!
Viac sa o prevádzke kúpaliska dozviete
v rozhovore s riaditeľkou kúpaliska
pani Máriou Chudou na str. 4.
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Podmienky :
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
• minimálne 5 ročná odborná prax,
• aktívna znalosť anglického jazyka,
• práca na PC (MS Ofﬁce, MS Word, MS
Excel, Internet),
• riadiace a manažérske schopnosti,
• znalosť podnikateľského prostredia, skúsenosti s riadením projektov a podnikateľským prostredím,
• zodpovednosť a vysoké pracovné nasadenie,
• komunikačné a prezentačné schopnosti,
• vodičský preukaz skupiny B.
Požadované doklady:
• overená fotokópia dokladu o najvyššom
vzdelaní,
• osobný dotazník,
• profesijný životopis,
• motivačný list,
• odpis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace,
• 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
do 18.8.2006 do 12.00 hod.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

37. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEL’STVA
V SLÁDKOVICOVE 14.6.2006
ˆ

Rokovanie 37. mimoriadneho zasadnutia
MZ zvolal primátor mesta telefonicky z dôvodu
zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti
TaBP s. r. o. Sládkovičovo a schválenia pôžičky
pre spoločnosť Termálne kúpalisko Vincov les
s. r. o. Sládkovičovo.
Po diskusii poslanci prijali nasledovné uznesenia:
• poskytnutie návratnej dotácie na nákup ko-
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38. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEL’STVA
V SLÁDKOVICOVE 28.6.2006
Rokovanie 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Ing.
Anton Szabó. Mestské zastupiteľstvo sa konalo podľa schváleného programu.
V interpelácii poslancov vystúpili nasledovní
poslanci:
• Ing. Lauko poukázal na miestnu komunikáciu
na ulici SNP, kde prišlo k zosuvu pôdy a cestou OSC žiadal vyznačiť značenie parkovania na Fučíkovej ulici, konkrétne spevnených
plôch a obmedziť rýchlosť na tomto úseku na
40 km/hod.,
• p. Dovalovszkí žiadal vyznačiť parkovacie
miesta pre invalidov,
• p. Németh žiadal namontovanie spomaľovačov na komunikácie v Novom Dvore.
JUDr. Zoltán Ružič, hlavný kontrolór mesta,
vykonal kontrolu plnenia uznesení z 36. a 37.
zasadnutia MsZ Sládkovičovo a konštatoval,
že uznesenia sú splnené, respektíve sú v štádiu plnenia.
Poslanci MZ na 38. zasadnutí prerokovali a
schválili nasledovné uznesenia:
• odmeny pre poslancov MZ a veliteľa DHZ za
I. polrok 2006,
• odmenu pre primátora mesta za I. polrok
2006,
• odmenu pre hlavného kontrolóra mesta za I.
polrok 2006,
• do funkcie garanta na TK VL pani Agátu Zelinkovú,
• realizáciu projektu na vybudovanie prístupovej komunikácie pre priemyselný park juh so
spoluﬁnancovaním 5 %,
• otváracie hodiny reštaurácie Jamajka v piatok
a v sobotu do 02.00 hod.,
• doplatenie kúpnej ceny pre Alžbetu Majovú v
zmysle uznesenia 314/MZ-2004,
• platbu za ubytovaných v rekreačných chatkách v areáli TK Vincov 100,-Sk/osoba/deň,
• zmenu Dodatku č. 3 k protokolu o prechode
vlastníctva majetku medzi Mestom Sládkovičovo a Obcou Malá Mača, týkajúceho sa

akcií Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra,
• uzatvorenie dohody o vysporiadaní nehnuteľností medzi dotknutými vlastníkmi a mestom Sládkovičovo podľa novovytvoreného
geometrického plánu č. 111/2005 vedených
na LV č. 847 a 812 k. ú. Sládkovičovo,
• zľavu 50 % na vstupnom do TK Vincov les
Sládkovičovo pre obyvateľov obce Malá
Mača na sezónu 2006.
Poslanci MZ na 38. zasadnutí prerokovali a
neschválili nasledovné uznesenia:
• prenájom pozemkov pod dreveným prístreškom v areáli TK Vincov les Sládkovičovo pre
spoločnosť RPV s.r.o. Bratislava.
Diskusia:
• Ing. Lauko odporučil vytvoriť komisiu na posúdenie ﬁnančnej situácie v Technických
službách Sládkovičovo, nakoľko nie je zabezpečená stabilizácia zamestnancov v TS,
• p. Brunner uviedol, že vo vytvorení komisie
nevidí riešenie,
• Ing. Gubíniová uviedla, že iniciatíva a návrh
riešenia stavu pracovníkov TS sa očakáva od
riaditeľa TS,
• Ing. Takács na najbližšie zasadnutie MZ pripraví rozbor a porovnanie stavu pracovníkov,
• Ing. Pelec, nájomca bufetu na TK VL navrhol stretnutie nájomcov bufetov na TK na
zhodnotenie hospodárenia s prostriedkami
nájomcov.
Na diskusný príspevok Ing. Peleca odpovedal
primátor mesta, kde informoval, že nájomcom
bude vrátená alikvótná časť nájmu z dôvodu
neskoršieho otvorenia kúpaliska a zároveň
informoval o výške ﬁnančných prostriedkov
vynaložených na rekonštrukciu kúpaliska,
ktoré činia niekoľko miliónov korún.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval
prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie
ukončil.

39. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEL’STVA
V SLÁDKOVICOVE 17.7.2006
ˆ

riaditeľ podnikateľského inkubátora
INOVATECH Sládkovičovo.

ˆ

MESTO SLÁDKOVIČOVO
zastúpené primátorom mesta
Ing. Antonom Szabóom v súlade s § 5
zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme a Výberového
poriadku komisie pre výber kandidátov
na funkciu vedúcich oddelení a iných
organizačných útvarov MsÚ Sládkovičovo
a riaditeľov organizácií zriadených mestom
Sládkovičovo zo dňa 7.5.2003
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
vedúceho pracovníka organizačného
útvaru Mestského úradu v Sládkovičove
- Podnikateľského inkubátora INOVATECH
Sládkovičovo

sačky pre Termálne kúpalisko Vincov les
Sládkovičovo,
• rozšírenie predmetov podnikania spoločnosti
Technický a bytový podnik, spol. s r. o. Sládkovičovo,
• spoluﬁnancovanie projektu: jazykové laboratórium pre Spojenú školu v Sládkovičove,
• uložilo štatutárom právnických osôb zriadených Mestom Sládkovičovo vypracovať bez
odkladu Smernice pri postupoch verejného
obstarávania.
Valné zhromaždenie spoločnosti Technický
a bytový podnik spol. s r.o. Sládkovičovo schválilo riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok
2005, schválilo dosiahnutú stratu a rozhodlo o
jej postupnom vykrytí z činnosti spoločnosti.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval
prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie
ukončil.

Primátor mesta Ing. Anton Szabó telefonicky zvolal mimoriadne zasadnutie MZ z dôvodu
založenia neziskovej organizácie Poliklinika
Sládkovičovo a zmeny Územného plánu mesta
- výstavba cesty Priemyselný park - Juh.
Po diskusii poslanci MZ prijali nasledovné
uznesenia:
• územný plán priemyselnej zóny - JUH Sládkovičovo,
• založenie neziskovej organizácie Poliklinika
Sládkovičovo, n. o., so sídlom Sládkovičovo,
J. Dalloša 1354,
• členov Správnej rady neziskovej organizácie
- Mgr. Ladislav Szkladányi, Ing. Pavol Doval,
Emil Dovalovszkí, revízora Adrianu Majovú,
riaditeľa Máriu Pišiovú.
Na záver primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 39. mimoriadne zasadnutie MZ.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ
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ˆ

ZVEREJNENIE POCTU
OBYVATEL´OV MESTA
V zmysle zákona č. 346/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov o voľbách
do orgánov samosprávy obcí, ktoré
sa konajú 2.12.2006, mesto Sládkovičovo
zverejňuje, že počet obyvateľov mesta
Sládkovičovo ku dňu 3.8.2006 je 5641.

Mária Chudá,
riaditeľka s.r.o.
Termálne kúpalisko
Vincov les
Sládkovičovo

Na úvod vás poprosíme o niekoľko údajov
z vášho života a pracovnej kariéry.
Som vydatá, matka dvoch dospelých, na vlastných nohách stojacich synov. Rodená Sládkovičovčanka, aj keď 20 rokov som bývala a pracovala v Bratislave. Pracovala som na MNV vo Veľkej
Mači, v Slovenskej sporiteľni v Sládkovičove a 6
rokov v Polygraﬁckých závodoch v Bratislave ako
personalistka. Čo sa týka mojej kariery, začala
som si ju budovať až po revolúcii. Bolo to hlavne kvôli deťom, ale aj väčším možnostiam, ktoré
poskytovali prichádzajúci zahraniční investori.
V roku 1993 som nastúpila do ﬁrmy Bosch na
miesto obchodnej referentky. 12 rokov strávených
vo ﬁrme mi dalo veľmi veľa. Zahraniční zamestnávatelia si totiž potrpia na vzdelávanie svojich
zamestnancov a snažia sa im poskytnúť širokú
škálu odborných, ale i osobnostných školení. Keď
som po 12 rokoch odchádzala z ﬁrmy z funkcie
vedúcej marketingu, okrem pekných spomienok
som si nebrala len vedomosti - či už jazykové a
počítačové a odborné, ale aj i manažerske schopnost a hlavne tri kréda, ktorých sa snažím držať aj
dnes. Prvé - každý nadriadený by sa mal vžiť do
myslenia svojich podriadených. Lepšie ich pochopí. Druhé - nie je nad pevný kolektív. Sám človek
nezmôže nič. Tretie - nikto nie je dokonalý a preto
musíme na sebe pracovať a celý život sa vzdelávať. A preto práca riaditeľky kúpaliska je pre mňa
veľkou výzvou.
Ako hodnotíte počiatočný stav, v ktorom ste
kúpalisko preberali?
Nechcem sa nikoho dotknúť, ale prvý dojem nebol najlepší. Až po tretej obhliadke areálu som si
začala písať všetky nedostatky, ktoré potrebovali
nevyhnutnú údržbu. A to som ešte nevedela o
skrytých vadách.
Kúpalisko je veľký organizačný celok a v
plnej sezóne je na jeho prevádzku potrebný
schopný a spoľahlivý tím pracovníkov. Aký
kolektív sa vám podarilo zostaviť?
Mám skutočne dobrý tím, či sú to stálí alebo sezónni zamestnanci. Na každú prácu mám odborníka, úzko spolupracujem s každým a musím sa
priznať, veľa sa od nich naučím. Za veľmi dôležitú
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VÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SR
Celková účasť voličov nášho mesta vo voľbách do NR SR dňa 17.6.2006 bola
45,13 %, t.j. zo 4453 voličov sa zúčastnilo volieb 2010 voličov.
Najviac voličov v našom meste volilo:
1/ SMK
- 881 hlasov - 44,5%
2/ SDKÚ - DS
- 375 hlasov - 18,9%
3/ Smer - sociálna demokracia
- 328 hlasov - 16,5%
4/ SNS
- 111 hlasov - 5,6%
5/ ĽS - HZDS
- 77 hlasov - 3,8%
6/ KSS
- 76 hlasov - 3,8%
7/ KDH
- 37 hlasov - 1,8%
8/ Slobodné fórum
- 34 hlasov - 1,7%
Ostatné strany získali od voličov nášho mesta menej ako 1% hlasov.

považujem komunikáciu, vzájomnú informovanosť, rýchle a kvalitné riešenie každodenných
situácií.
Začiatky boli ťažké, termín otvorenia sa
posúval, ale teraz sa všetko rozbehlo relatívne plynule. Kedy však bude v prevádzke
obľúbený kľudový bazén s termálnou vodou?
Kľudový bazén je tŕňom v päte nielen návštevníkom, ale aj nám. Ťažko sa vysvetľuje, že ešte
nie je v prevádzke a odrádza to veľa návštevníkov. Predbežný termín otvorenia sa plánuje na
15.8.2006, ale dúfam, že nás dodávatelia potešia
aj skorším termínom. Od 6.8. je otvorený ďalší
rekreačný bazén, ktorý zvýši kapacitu kúpaliska
o 800 návštevníkov.
Areál je výrazne čistejší a upratanejší,
rekreanti majú k dispozícii aj mnoho atrakcií,
bufety ponúkajú bohatý sortiment občerstvenia. Aké máte odozvy od návštevníkov?
Odozvy sú rôzne. Nájdu sa spokojní aj neprajníci
a stáli sťažovatelia, veď ľudia sme rôzni. Snažíme
sa všetko, čo je v našich možnostiach, robiť tak,
aby návštevníci boli čo najspokojnejší. Musím povedať, že gro návštevníkov je veľmi milo prekvapených s realizovanými zmenami a pochvaľujú si
nové bazény s čistučkou vodou, atrakcie, čistotu
areálu, záhradnícke úpravy a širokú ponuku kulinárskych špecialít stánkov s občerstvením. Napĺňa ma to radosťou a mám dobrý pocit, ak vidím
spokojných návštevníkov s úsmevom na tvári.
V areáli sa ešte stále dokončujú stavebné
práce a určite všetko nie je podľa vašich
predstáv. Čo je momentálne najväčší problém v prevádzke kúpaliska?
Máte pravdu, veľa vecí tu nie je podľa mojich
predstáv, ale všetko sa robí za pochodu a ja stále
opakujem sebe aj svojim ľuďom, že treba vydržať.
Treba každému slušne vysvetliť, prečo nemáme
všetky bazény, prečo sa stavia, prečo detský
bazén nie je zrekonštruovaný, prečo je tráva na
tomto mieste suchá a tých prečo je nekonečne
veľa. Nemôžem povedať, že by som sa nudila,
ale celkovo som spokojná. Je pravda, že máme
problémy s kapacitou parkovacích miest, ale zatiaľ sme zvládli nápor návštevníkov a to aj vďaka
chlapcom zo strážnej služby, ktorí prompne reagovali na každú vzniknutú situáciu.
Aká je vaša spolupráca s dodávateľskými
ﬁrmami a mestom?
Spolupracujem s viacerými dodávateľskými ﬁrmami, či už zo Sládkovičova alebo blízkeho okolia. Zatiaľ sa nemôžem sťažovať na nekvalitné
služby. Snažím sa z mojej strany o korektné jed-

nanie a plnenie si záväzkov, a to isté vyžadujem
aj od dodávateľských ﬁriem. A preto mi nedá, aby
som nespomenula nášho najväčšieho dodavateľa, ﬁrmu Saving a zároveň sa poďakovala pánovi
Brunnerovi a jeho kolektívu za spoluprácu.
Čo sa týka spolupráce s mestom, myslím si, že je
založená na korektných vzťahoch. Pomoc ktorú
mi poskytuje pán primátor, pani prednostka alebo
poslankyňa pani Zelinková mi pomáhajú prekonať
mnohé problémy.
Dnes už určite viete, kde kúpalisko najviac
„bota tlačí“ a preto sa prosím pokúste
odpovedať na otázku, ako by malo vyzerať
sládkovičovské kúpalisko v budúcnosti?
Nebudem hovoriť o tom, kde naše kúpalisko tlačí bota najviac, problémov je v súčasnosti veľa a
budú sa riešiť postupne. Všetko sa naraz nedá a
potom, čo by sme robili na budúci rok? Radšej by
som vám povedala svoju víziu. Predstavte si veľký areál s hotelovým komplexom, malé bungalovy
s apartmánmi a parkovacími miestami. Vonkajšie
a vnútorné bazény s celoročnou prevádzkou,
vodné atrakcie - aquapark a saunový komplex pre
relax, kde poskytujú masáže a pre ženy komletné wellnes služby. K tomu kvalitné stravovacie
služby, sieť malých obchodíkov so sortimentom
od dennej tlače až po oblečenie. V neposlednom
rade nové parkovacie miesta mimo areálu a športoviská - tenisové kurty, motokárovú dráhu, dráhu
pre petang alebo moinigolf, atď... Možností a nápadov je veľmi veľa. Je to vízia, ale taká, ktorá sa
dá uskutočniť a priniesla by veľa pozitív nielen pre
kúpalisko, ale pre celé Sládkovičovo. Veľa malých
mestečiek žije z cestovného ruchu, ktorý priamo
alebo nepriamo zamestnáva väčšiu časť obyvateľstva. Nevyužiť tak známy teplý prameň, ako je
náš, by bola veľká škoda.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme ešte veľa
krásnych slnečných dní, aby si naši občania
aj ostatní návštevníci užili kúpaliska do sýtosti a vaša „eseročka“ splnila plán tržieb a
vy ste mali dostatok ﬁnancií aj síl na prípravu
ďalšej sezóny.
Ďakujem, a na záver by som chcela využiť túto
príležitosť a poďakovať sa všetkým, ktorí nám
držali palce, ale aj tým, ktorí nám na začiatku
neverili. Pomáhalo nám to napredovať a zvládať
problémy. Ale aj tak najväčšia vďaka patrí mojim
zamestanancom, ich obetavej práci a niekedy až
nadľudským výkonom a hlavne mojej rodine, ktorá stojí pri mne a podporuje ma.
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Najúspešnejší
reprezentanti škôl
na prijatí
u primátora mesta
Na základe návrhu vedenia miestnych škôl
primátor mesta Ing. Anton Szabó prijal dňa 14.
júna 2006 v zasadačke Inovatechu najúspešnejších reprezentantov škôl a predškolských
zariadení v meste za školský rok 2005/2006.
V slávnostnom príhovore primátor poďakoval oceneným deťom za ich vynikajúcu reprezentáciu školy či školského zariadenia, za ich
úspechy v olympiádach, recitačných a speváckych súťažiach, na folklórnych podujatiach
a športových turnajoch a najmä za to, že šíria
dobré meno svojej školy i nášho mesta v rámci
nášho okresu, kraja, ba i celého Slovenska.
Primátor mesta poďakoval pedagogickým
pracovníkom 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 mesta 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 2005/2006
Spojená škola:
Základná škola - Veronika Hrdlicová, Roman
Sabler, Ulrika Kmeťková,
MŠ Fučíkova - Peter Valo,
MŠ Budovateľská - Denis Horváth,
Základná umelecká škola - Nikoleta Szilágyiová,
Základná škola Sándora Petőﬁho s MŠ s
vyučovacím a výchovným jazykom maďarským:
Základná škola - Vojtech Farkaš, Martin
Nedecký,
Materská škola - Gabriel Katona,
Špeciálna základná škola - Júlia Horváthová.
Ing. Mária Gubíniová
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Spojená škola
„Cez minulé letné letne prázdniny sa sťahovali školská jedáleň, ZUŠ a centrum voľného času
do nových priestorov. Za pomoci rodičov sme do základnej školy zakúpili nové tabule, skrine a
učebné pomôcky. Taktiež sme natreli lavice, radiátory, vymaľovali triedy, opravili kúrenie a vyčistili povalu,” hovorí pani riaditeľka.
„V MŠ na Fučíkovej ulici sme za pomoci sponzorov upravili dvor a položili kobercový trávnik so
zavlažovaním. Zakúpili sme nové plastové dvere a okno, dali sme vybetónovať terasu na hranie
a opraviť podlahu na chodbe. V materskej škole na Budovateľskej sme vymenili kotle a opravili
strechu. Pre obe škôlky boli zakúpené nové učebné pomôcky. ZUŠ zakúpila nový klavír - krídlo. Kuchyňa školskej jedálne, ktorá zabezpečuje stravu pre všetky školy a školské zariadenia v
meste Sládkovičovo a pre Malú Maču, sa presťahovala do nových priestorov,” informuje riaditeľka
školy. “V budúcnosti chceme zriadiť jazykové laboratórium a zrekonštruovať sociálne zariadenia.
Naším cieľom je aj rozšírenie tried a odborných učební. Chceme tiež dostať ZUŠ pod našu strechu,” dodáva Adriana Farkašová.
Skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu si vyžaduje okrem materiálového a technického zabezpečenia aj odborne pripravených
pedagogických zamestnancov. Všetci učitelia
postupne absolvujú kurz výpočtovej techniky,
zúčastňujú sa rôznych odborných školení a
viacerí z nich si ďalším štúdiom zvyšujú svoju
odbornosť.
Reprezentanti školy v okresných súťažiach za školský rok 2005/2006:
Veronika Hrdlicová - 1. miesto v umeleckom
prednese v súťaži Čaro Slovenska,
Ľuboš Rehák - 3. miesto v geograﬁckej olympiáde,
Ulrika Kmeťková - 3. miesto v biologickej olympiáde,
Tibor Kuki - reprezentant v súťaži Slávik Slovenska,
Romana Körösiová - postup do vyššieho kole v súťaži Európa v škole,
Tímové úspechy:
Družstvo 1. stupňa základnej školy - tretie miesto v Súťaži mladých zdravotníkov,
Družstvo žiakov 3. - 4. ročníka - 4. miesto v celoslovenskom futbalovom turnaji MC Donald’s cup
Reprezentanti školy v celoslovenských súťažiach
Družstvo žiakov 3. - 4. ročníka - 4. miesto vo futbalovom turnaji MC Donald’s cup,
Materská škola na Fučíkovej ulici bola zriadená v roku 1906, do prevádzky bola daná v
januári 1907. “V mikroklíme našej MŠ sa usilujeme vytvárať vždy niečo nové, netradičné, zaujímavé a tým upútať pozornosť detí. Tvorivou hrou u nich pestujeme základy vzájomných vzťahov.
V teoretickej príprave uplatňujeme alternatívny prístup výchovy formou programu Krok za krokom
nadácia Škola dokorán. Deti sa učia na základe prirodzenej skúsenosti, prostredníctvom aktívnej
hry na svojich úspechoch a chybách. Podporujeme ich tak k aktívnemu získavaniu vedomosti.
Súčasťou našej práce je aj partnerstvo materskej školy a rodiny,” hovorí zástupkyňa materskej
školy Aneta Mikešová.
Materská škola Budovateľská realizuje projekt práce s talentovanými deťmi
Pôvodne dvojtriedna materská škola je v prevádzke od roku 1986. Od roku 2004 fungujú tri triedy. Škola realizuje projekt práce s talentovanými deťmi v oblasti literárnej výchovy - v prednese
poézie a prózy. Tretí rok pracujú aj formou krúžkovej činnosti. Ponuka krúžkov je každoročne iná,
úspešne pracujú výtvarný, jazykový, krúžok ľudových a moderných tancov. “Čaká nás obnova
a úprava areálu, výstavba zelene obnova hojdačiek a preliezok.,” hovorí zástupkyňa riaditeľky
materskej školy Ida Józsová.
Náplňou činnosti centra voľného času je okrem zabezpečovania
krúžkovej činnosti aj organizovanie výletov a táborov. V tomto školskom
roku CVČorganizovalo výlet do Bojníc na podujatie
Rytierske dni. V prázdninovom období zorganizovalo v spolupráci s
mestským úradom tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.
Škola sa snaží doplniť a obohatiť výchovno - vzdelávací proces. Spojená škola pravidelne organizuje rôzne besedy - o kronike mesta Sládkovičovo a jeho histórii, s príslušníkmi policajného zboru, so známymi
osobnosťami a exkurzie - návšteva planetária v Hurbanove, prehliadka
ľudových remesiel, návšteva vodného diela v Gabčíkove. Žiaci sa pravidelne zapájajú do literárnych súťaží - Šaliansky Maťko, Prečo mám rád
slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko, Rozprávkové vretienko, Literárny
Trenčín, Európa v škole. Obľúbené sú i predmetové olympiády, športové,
výtvarné, a spevácke súťaže a kultúrne podujatia.
prevzaté z Nitrianských novín 6/2006
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Hodnotenie školského roka 2005/2006
Prácu na škole je ťažké hodnotiť. Iba po niekoľkých rokoch sa ukáže,
ak k tomu vôbec dôjde, čo sme spravili naozaj dobre. Ale aj napriek tomu,
musím sa vrátiť k uplynulému školskému roku, aby som vyhodnotila
výsledky, ktoré sú ukazovateľmi úrovne našej školy.
Predmetové súťaže:
Maďarský jazyk:
- súťaž v prednese – školské/okresné kolo,
- Európa v škole - diplom pre Petru Rumanovú (z 85 podaných prác),
- Szép magyar beszéd (Krásna maďarská reč),
Slovenský jazyk
- Poznaj slovenskú reč - okresné 1. miesto, krajské 3. miesto, celoštátne 2.
miesto - Béla Farkaš.,
Nemecký jazyk
- olympiáda - 1. a 2. miesto, krajská účasť - Martin Nedecký, Richard
Sípos.
Matematika
- Pytagoriáda - 4 žiaci boli úspešnými riešiteľmi - Zsanett Kürthyová, Zsolt
Recska, Evelyn Janková, Kornél Mészáros,
- Matematikai kenguru - celoštátna súťaž v matematike - 5 zúčastnených
- E. Csanaky, K. Horváth., R. Recska, G. Németh, J. Táncoš; 1 úspešný
riešiteľ - Denisa Kondéová.
Hudba
- Galantský slávik - okresné 3. miesto - Zita Karátsonyová, zúčastnil sa i
Patrik Kucsera.
Súťaže v kreslení
- Vesmír očami detí - práce 2 žiakov sa dostali do celoštátneho kola - Edina Kovácsová, Ingrid Vargová,
- Civilná ochrana očami detí - okresné 3. miesto - Tamás Duba,
- Súťaž v kreslení na biblickú tematiku, vyhlásená Budínskym spoločenstvom Reformovanej cirkvi a nadáciou Haypál (Budai Református
Egyházközség és Haypál Alapítvány) pre deti z celej Karpatskej kotliny
(Maďarsko, Slovensko, Sedmohradsko - Rumunsko, Vojvodina, Ukrajina).
Zaslaných bolo zhruba 2000 projektov. Tamás Takács 5 r., náš škôlkar bol
vyznamenaný osobitnou cenou, ktorú prevzal v Budapešti.
Okrem týchto akcií sme sa zúčastnili aj ďalších súťaží: atletika, minifutbal, týždne materinskeho jazyka, Chráňme prírodu, Zvieratá okolo nás.
Úspechy bábkovej skupiny „Diócska“
Naši žiaci postúpili z okresnej prehliadky bábkarskych súborov na celoslovenskú prehliadku, ktorá bude v Dunajskej Strede. Naši bábkari: Bréda
B., Varga I., Herczog D., Farkaš J., Kuki P., Balogh S., Tési M., Katona
Z., Farkaš B., Kürthy Zs., Lovászek V., Halász C., Recska Zs., Recska T.,
Csanaky R., Sárközi I., Blahó Gy., Karika R.
Podali sme viacero projektov, z ktorých sme získali ﬁnančné prostriedky:
Nadácia Pázmány Péter Alapítvány - škola v prírode pre 60 žiakov,
Fond Szülőföld Alap - detské ihrisko, podpora bábkarov,
Projekt trnavského regiónu - podpora tanečného súboru - topánky, šaty,
Prázdninový školský dvor - športové potreby, letné denné tábory,

Nadácia Illyés Alapítvány - rekonštrukcia škôlky, parkety,
Zväz Rákóczi Szövetség - ﬁnančná podpora prvákov,
Projekt policajtov - prevencia kriminality, prednášky, stopovanie so psom.
V akcii „Citrón -jablko“ sa naši žiaci s policajtmi zúčastnili na policajnej
akcii pri Vincovom lese (kontrola cestnej premávky).
Medzinárodné študijné projekty – našu školu vybrali do nasledovných programov:
- PEARLS - 4. trieda - projekt čítanie,
- SITES - prírodoveda (biológia, chémia),
- ŠPÚ - MŠ - 9. trieda - maďarský jazyk (12. jún),
- Monitor - 9. trieda.
Materská škola
V súčasnosti našu materskú školu, ktorá od 1. marca 2006 sídli na
Abrahámskej ulici, navštevuje 30 detí. Škôlka bola zariadená s ﬁnančnou
podporou Nadácie Illyés.
Základná škola na Abrahámskej ulici
V súčasnosti sa vykonáva rekonštrukcia sociálneho zariadenia z ﬁnančných prostriedkov pochádzajúcich z kanadského projektu.
Podarilo sa nám obidve budovy vybaviť zabezpečovacím zariadením.
Ostatné činnosti
- športový deň v septembri,
- Vianoce vo Viedni - spoznávací zájazd,
- Salzburg - 2 dňový spoznávací zájazd pre pedagógov okresu,
- Horné Saliby - výlet pre najaktívnejších žiakov - odmena za ich činnosť,
- Halloween party pre žiakov našej školy,
- Mikulášska zábava, zábava pre rodičov a priateľov školy,
- slávnostný program pre rodičov pred Vianocami,
- zabezpečenie 2 divadelných predstavení pre žiakov v Jókaiho divadle v
Komárne,
- divadelné predstavenie pre 1.- 4. ročník,
- spoločný program s materskou školou k zápisu žiakov do 1. ročníka (20.
január). Čestnými hosťami boli Dr. József Halzl, predseda zväzu Rákóczi
Szövetség, Ing. Anton Szabó, primátor mesta Sládkovičovo, Bc. Béla
Zsille, riaditeľ Nadácie Pázmány Péter Alapítvány,
- spoznávaní zájazd pre žiakov 5-9. ročníka do hvezdárne v Hurbanove,
- 17. februára maškarný ples,
- 12. marca vystúpenie žiakov na mestskej slávnosti,
- pri príležitosti Mesiaca knihy návšteva mestskej knižnice v nových
priestoroch,
- ďalšie vzdelávanie učiteľov: PC kurz - pre všetkých učiteľov, I. kvaliﬁkačná skúška - Mgr. Silvia Brédaová, štátna skúška - Csilla Hlavatá, školský
manažment - Mgr. Mária Halásová, kurz etiky - Mgr. Silvia Michaleková
- zber papiera - nazbieralo sa 8000 kg,
- CO - teoretický deň v máji.
Dúfame, že naša práca nebola márna a naše deti pripravíme do úspešného ďalšieho života.
Mgr. Zuzana Kovácsová, riaditeľka ZŠ a MŠ
s VJM SP v Sládkovičove

Prímestský tábor Absolventský
V dňoch 25.-29.7.2006 Centrum voľného
koncert
času pri Spojenej škole organizovalo pre deti
zo sociálne znevýhodnených rodín prímestský
tábor. Stretli sa tu deti približne rovnakého veku
zo SŠ aj zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Týždeň bol vyplnený hrami, športom,
kreslením a hrami na PC. Dvakrát sme boli
na výlete v Relaxe pri Veľkých Úľanoch, kde
sa nám páčilo najviac. Obdivovali sme krásne
tiché prostredie, kŕmili kačičky, rybky a zahrali
sme sa na lúke.
Stretli sme sa tu aj s kamarátmi zo ZŠ z
Veľkých Úľan, s ktorými sme si zarybárčili a
zahrali sa. Touto formou vyjadrujeme poďakovanie mestskému úradu za zabezpečenie celodenného stravovania a pitného režimu pre deti.
Veríme, že deťom sa u nás páčilo a tešíme sa
na stretnutie s nimi na budúce leto.
S pozdravom pracovníci CVČ Sládkovičovo

zs6.indd 1

Dňa 6. júna 2006 sa konal absolventský
večer v sále podnikateľského inkubátora v
Sládkovičove. Žiaci sa na tento večer veľmi
tešili. Po toľkých rokoch navštevovania základnej umeleckej školy chceli ukázať, čo všetko sa
naučili. Zaujímavosťou večera bolo, že v histórii našej školy žiaci po prvýkrát predviedli svoje
výkony na koncertnom krídle, ktoré naša škola
v tomto roku zakúpila (tento nástroj pochádza z
Akadémie múzických umení z Ríma).
Predstavilo sa sedem absolventov hudobného odboru - Nikoleta Janková - gitara, Radana
Majová - klavír, Veronika Mudrochová - klavír, Ladislav Tisucký - klavír, Dominika Zelinková gitara, Radovan Kadlečík - spev, Martina Katonová - spev. Odzneli diela majstrov klasicizmu,
romantizmu a 20. storočia. Myslím, že umelecké výkony sa im vydarili a verím, že mnohí z nich
nezanevrú na hudobný svet a budú v tejto záľube naďalej pokračovať. Obecenstvo ocenilo svoj
zážitok veľkým potleskom. Veľká vďaka patrí aj učiteľom, ktorí sa na ich príprave podieľali.
Mgr. Art. Štefan Ternóczky
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Sládkovicovské
kultúrne
dni 2006

STÁRPARÁDA

29. júna 2006 som strávila príjemný večer vo veľkej sále podnikateľského inkubátora INOVATECH na programe, ktorý pripravila Základná škola a MŠ s VJM S. Petőﬁho v Sládkovičove. V hudobnom programe, ktorý
sa podobal súťažiam Megasztár (v Maďarsku) a Superstar, ukázali žiaci tejto školy svoj talent. Môžem povedať,
že bolo pre mňa veľkým prekvapením vidieť a počuť tieto deti, ktoré vytvorili ozaj SUPER PROGRAM. Dlhé
mesiace sa s nadšením pripravovali, čo treba oceniť aj preto, lebo v dnešnom uponáhľanom svete takáto forma
zábavy osloví čoraz menej detí. V podaní našich mladých a nadaných spevákov sme si mohli vypočuť dnešné
hity, ale i staršie šlágre, počnúc od skupiny LGT až po tzv. „svadobný rock“. Poďakovanie za tento krásny
program patrí miestnej organizácii Csemadoku za nápad a zorganizovanie akcie a Marike Halásovej, ktorá sa
dlhé mesiace neúnavne venovala príprave spevákov. Poďakovanie samozrejme patrí i vystupujúcim deťom,
ktoré nám ukázali, že sú talentované, usilovné a odvážne, veď postaviť sa na obrovské javisko a naživo zaspievať pred publikom je veľmi odvážny čin. A aby sme vedeli, ktorí sú tí najšikovnejší, predstavujeme Vám ich:
György Blaho, Kornél Borsányi, Adrián Csadi, Erika Csanakyová, Klaudia Gálová, Angelika Horváthová, Karin
Horváthová, Zita Karátsonyová, Norbert Katona, Edina Kovácsová, Árpád Krekáč, Gabriella Némethová, Anita
Recsková. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!
Mária Szabóová

KULTÚRNE PODUJATIA
V minulom čísle sme informovali o pripravovanom predstavení známeho slovenského míma
Vladimíra Kulíška, ktorý si pre naše deti pripravil predstavenie KUFOR. Bola to koláž vynikajúcich
pantomímových etud s tematikou, ktorá sa dotýkala každodenných situácii, v ktorých sa ocitáme
my všetci. UMENIE je to, ako tieto, na prvý pohľad jednoduché príbehy, majster mím prevedie do
pohybových kreácií bez slov tak, aby im diváci rozumeli a ešte sa aj pobavili. Úprimne povedané,
mali sme vopred trochu obavy, ako jeden jediný herec zaujme celú sálu detí a to ešte bez jediného
slova. Tieto obavy boli zbytočné. Deti, hlavne tie menšie, sa výborne bavili, zapájali sa do predstavenia a niektoré predviedli na javisku aj značnú dávku zmyslu pre humor a talentu.
Aj v budúcnosti chceme divákom ponúkať umelecké žánre, ktoré sme z technických a priestorových dôvodov zatiaľ nemohli prezentovať.
Napríklad v piatok 18. augusta sa nám predstavia malé experimentálne hudobné žánre vo veľmi zaujímavom projekte MUSIC GATHERING a na október pripravujeme predstavenie muzikálu
LEON, kde sa nám v hlavnej úlohe predstaví muzikálový debutant Martin Nikodým. Na jeseň sa
nám predstaví aj divadlo A TEÁTRUM z Komárna s veľmi úspešnou inscenáciou operety GÜL
BABA. Ponuka kultúrnych podujatí v našom meste je vďaka krásnej a technicky výborne vybavenej sále podnikateľského inkubátora INOVATECH stále bohatšia a my sa tešíme na plné hľadiská
spokojných divákov.
ES
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STRETNUTIE PO 40. ROKOCH
Krásna tradícia stretávok spolužiakov prináša všetkým zúčastneným
nezabudnuteľné zážitky. Stretnutia po rokoch sú vždy dojemné, veď
často svojich najbližších priateľov zo školských lavíc nestretneme celé
roky. Až na stretávke sa dozvieme, kto sa vydal, oženil, rozviedol, kto
má deti, kto už aj vnúčatá, kto kde pracuje a akým smerom sa vlastne
rozbehli všetky naše detské lásky a priateľstvá na život a na smrť... Taká
krásna bola aj stretávka, ktorú po 40-tich rokoch zorganizovali žiaci našej základnej školy - absolventi z roku 1966.

Neskôr, ale predsa...
Tretí jún mal byt pre z deti Nového Dvora dňom, kedy mali možnosť na
športovom popoludní organizovanom pri príležitosti MDD, predviesť svoju
fyzickú kondíciu a zručnosti pri zdolávaní prekážok v jednotlivých kategóriách a disciplínach. Bohužiaľ, počasie nám neprialo a preto sme po dlhom
váhaní preložili akciu na 24. jún. Počasie sa nám v tento termín skutočne
vydarilo, čo bolo poznať aj podľa počtu prítomných občanov, ktorí prišli povzbudiť svoje ratolesti. Škôlkári aj žiaci I. a II. stupňa ZŠ súťažili s plným
nasadením a darilo sa im zdolávať všetky prekážky až na jednu, šplh po
lane. Táto disciplína by preto mala byť výzvou pre súťažiacich do budúceho
roku. Medzi najočakávanejšie chvíle patrilo rozdávanie cien súťažiacim, ktoré sme im mohli odovzdať, vďaka našim stálym sponzorom.

ˆ

HOSTIA Z MADARSKA

COUNTRY NA ROVINE
18. a 19. augusta 2006

do lesíka pri Malej Maci.

hrajú: POHODA Bratislava
PARNÍK Nové Zámky
UNION CITY GRASS Bratislava
ROVINÁCI Malá Maca
^

^
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TO ROVINA

pozýva fanúsikov country na tradicný festival

^

30. júna 2006 sa v Sládkovičovskom zdravotnom stredisku na sídlisku J.
Dalloša konala malá oslava pri príležitosti otvorenia novej predajne zdravotníckych potrieb, ktorú jej majiteľka Eva Rekéňová touto milou formou predstavila zástupcom mesta a lekárom, sestričkám z našich ordinácií. Majiteľka
predajne má v oblasti predaja zdravotníckych potrieb bohaté skúsenosti a jej
predajňu v Galante mnohí naši občania navštívili. Pre naše mesto a obzvlášť
pre našich chorých spoluobčanov je táto predajňa určite prínosom, lebo bohatý sortiment, ktorý predajňa ponúka, u nás doposiaľ chýbal. V peknom
prostredí novučičkej predajne sa všetci pozvaní výborne cítili a popriali pani
majiteľke veľa spokojných zákazníkov. Viac sa o sortimente novej predajne
dočítate v inzertnej prílohe.

^

ˆ

VÝDAJNA ZDRAVOTNÍCKYCH
POMÔCOK

3. júla k nám do Sládkovičova zavítali futbalisti z futbalového klubu Paks
na sústredenie, počas ktorého boli ubytovaní v Hoteli Tevel. Tento tím nedávno získal nových členov a zároveň sa prebojoval do prvej maďarskej ligy.
Cieľom sústredenia bolo predovšetkým zohratie kolektívu. V Sládkovičove
sa športovcom veľmi páčilo a sústredenie sa mimoriadne vydarilo. K úspechu prispeli aj dve výhry v priateľských zápasoch, ktoré futbalisti z Paksu
zohrali v Tomašikove a v Dunajskej Strede.
Aby sa u nás futbalisti dobre cítili, pracovnici hotela Tevel im poskytli komplexné služby vo forme ubytovania, stravy, žehlenia či prania. Ďalšou atraktívnou návštevou sú mladé futbalistky z Ruska a Kazachstanu, ktoré ste
mohli vidieť trénovať na ihrisku FK SLAVOJ Sládkovičovo.
LS

^

Neodmysliteľnou súčasťou tohto podujatia je aj futbalový zápas ŽENATÍ
versus SLOBODNÍ, ktorý sa začal o 16.15 hod. Tento rok boli sily vyrovnanejšie, čo bolo zrejme aj z konečného výsledku 5:3 pre slobodných. Dobra
nálada neopúšťala prítomných ani vo večerných hodinách, kedy sa po zapálení táboráka rozprúdila veselá zábava plná tanca. Silným zážitkom pre
deti, ale aj pre dospelých bol krásny tridsať minútový ohňostroj. Spevom a
tancom pokračovali občania až do neskorých nočných hodín, kedy sme toto
vydarené podujatie ukončili.
Dovoľte mi, vážení občania poďakovať sa vám, že ste svojou účasťou
podporili XVII. ročník športového popoludnia. V mene nás všetkých chcem
poďakovať naším vzácnym sponzorom, ktorými sú MsÚ Sládkovičovo, Hordeum s. r. o. Nový Dvor, Sema HS Ing. Halmeš, Ing. Anton Szabó, Labužník
Sládkovičovo Mgr. Skladányi, ZO KSS Sládkovičovo, Elmonop Sládkovicovo
p. Valo, Elektroopravy Pusté Úľany p. Vrbovský, Protherm Skalica, Stavebniny Poros p. Kanis, p. Droppa Sládkovičovo a nemenovaný sponzor.
Všetkým vám v mene svojom i v mene šťastných deti z úprimného srdca
ďakujem.
Ján Németh, poslanec za Nový Dvor
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CINNOST KLUBU DÔCHODCOV

HRON 2006

FUTBAL

Už prvý augustový víkend štartujú prvé kolá
jesennej futbalovej sezóny 2006/2007 v západoslovenskom futbalovom regióne. Kedže aj mesto
Sládkovičovo má zastúpenie v rámci ZsFZ vo
všetkých vekových kategóriách, prinášame krátku informáciu o situácii našich mužstiev.
Futbalisti “A” mužstva sú účastníkmi IV. ligy
- Juhovýchod. Vlaňajšia sezóna nebola príliš vydarená a dospelí skončili na 14. mieste v tabuľke,
čo ich oprávňuje zotrvať v tejto súťaži aj v novej
sezóne. V družstve došlo k viacerým zmenám.
Mnohým hráčom skončilo hosťovanie, niektorí
hľadajú uplatnenie v nových kluboch. Vedenie
Slavoja bolo preto nútené hľadať nových hráčov,
či už z radu odchovancov alebo z iných klubov.
Sme radi, že niektorí naši futbalisti sa vracajú, ale
momentálne riešime príchod 6 až 8 nových futbalistov. Futbalisti Slavoja sa pripravujú na novú sezónu pod vedením nového trénera pána Lendela.
Chceme vytvoriť také podmienky, aby vystúpenie
našich futbalistov prinášalo fanúšikom radosť. V
novej sezóne bude mužstvo dospelých hrávať
svoje domáce MZ vždy v sobotu poobede a v
predzápase sa vždy predstavia naši starší žiaci.
Dorastenci budú hrávať MZ v sobotu o 10.00 hod.
a mužstvo prípravy v piatok o 14.30 hod.
Dušan Heriban
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častnili na súťaži v kosení, kde sa veľmi pekne
umiestnili. Touto cestou im ďakujeme za reprezentáciu klubu. V nedeľu sme sa lúčili a hostia nám ďakovali za nezabudnuteľný zážitok a
pozvali nás na návštevu do Csorvásu. Ďakujem
naším sponzorom, ktorí nám pomohli, aby sme
hosti mohli dôstojne pohostiť, menovite to boli
Ján Kovács, majitelia Venealu bratia Jalecoví a
súkromný podnikateľ Alexander Bende.
Dňa 19. júla v klube dôchodcov oslavovali aj jubilanti nad 70 rokov. Už od rána naše
členky usilovne pripravovali občerstvenie pre
jubilantov. Tešili sme sa na poobedie, kedy sa
stretneme s našimi staršími členkami, ktoré zo
zdravotných dôvodov málo chodia do klubu. Už
po štrnástej hodine sa pomaly schádzali s rozžiarenými očami a radostnou tvárou naši jubilanti a slávnostne ich vítala predsedníčka klubu
a ostatní členovia.
70 roční - Eva Ďurinová, Veronika Somogyiová, Viola Chudá, Alžbeta Recsková, Ladislav

Aj počas týchto prázdnin pripravila ÚSpR Detskej organizácie Fénix pre štyridsať chlapcov a dievčat
týždňové vodácke putovanie „Hron 2006“, ktoré sa konalo s prispením Ministerstva školstva SR.
9. júla ráno sme zo Sládkovičova pomaly vyrazili pokoriť rieku Hron. Zastavili sme sa aj v Seredi a
pribrali sme kamošov vodákov, aby bola partia celá. Do Hronskej Dúbravy sme dorazili poobede za
premenlivého počasia, preto sme museli rýchlo postaviť tábor a vyraziť na našu prvú etapu zo Zvolena
do Hronskej Dúbravy. Na druhý deň sme pokračovali do Hliníka nad Hronom, kde sme mali dva dni
voľna a išli sme sa pozrieť do dediny. Ďalej sme pokračovali cez Brehy a po dlhých troch rokoch sme
konečne ukotvili aj na Panenskej lúke, kde nás hneď po príchode začala strašiť búrka.
Premiéroví účastníci sa rok čo rok krstia v Hliníku, lenže tentoraz sa urobila výnimka a krstili sa na
Panenskej lúke. Každý nováčik, čiže zatiaľ iba „pozemský červík“ bol pokrstený menom ryby, ktorú mu
zvolil Neptún - pán všetkých riek, morí, jazier, oceánov, ba i potokov. Posledná, rozlúčková etapa bola
z Panenskej lúky do Kozároviec. Pred touto etapou nás opustili až traja účastníci, ale do Kozároviec
sme došli s úsmevom, lebo sme sa tešili na tradičné palacinky. Mnohí sme si až potom uvedomili, že
toto je koniec. Keď sme dorazili domov, tak sme sa aj tešili, ale aj smútili. Každý ročník splavu je iný a
spomienky na krásnu rieku Hron ostanú uchované kdesi hlboko. Na záver... chceli by sme sa poďakovať všetkým vedúcim, za ich ochotu učiť neznalých pravidlá správania sa v prírode, v kolektíve, či na
vode.
Šimon Bleho a Veronika Straňáková, účastníci splavu

ˆ

Koncom júna bolo v klube dôchodcov rušno. Pripravovali sme sa na kultúrne dni mesta
a vítanie členov klubu dôchodcov z Csorvásu.
30. júna sme ich vítali pred mestským úradom.
Členovia KD z Csorvásu boli maďarskej aj slovenskej národnosti. Večer sme mali spoločnú
večeru, ktorú sme robili z vlastných nákladov
a na druhy deň sme im pripravili obed ktorý
sponzoroval primátor nášho mesta Ing. Anton
Szabó. Večer sme sa spoločne zabávali a nálada bola veľmi dobrá.
V sobotu sme sprevádzali našich hostí po
našom mestečku, poukazovali im naše obchody a trošku ich oboznámili s históriou nášho
mesta. Veľmi sa tešili, že sme sa im toľko venovali. Po spoločnom obede sme išli na ihrisko,
kde bola súťaž vo varení halászle. Večer sme
sa zasa stretli v klube kde, sme sa zasa zabávali pri hudbe.
V sobotu sa naši členovia - pán Herczog,
pani Mária Bendeová a Eva Ďurinová sa zú-

Molnár,
75 roční - Ján Šenkárik, Marta Kariková, Angela Letochová, Mária Roštášová, Terézia Molnárová, Mária Michalová, Alžbeta Nagyová, Anna
Gubíniová, Mária Jonášová,
80 roční - Helena Mraková, Katarína Valová,
Mária Maglocká, Anna Antalecová, Matúš Kupka, Mária Rohárová,
85 roční - Mária Kopáčiková, Mária Trenknerová, Helena Šípošová, Mária Chrenková, Terézia Horváthová, Mária Sántaiová.
S ľútosťou sme konštatovali, že niektorí naši
starší členovia sa zo zdravotných dôvodov
nemohli zúčastniť oslavy a preto im aj touto
cestou želáme, aby sa uzdravili a mohli prísť
medzi nás.
Predsedníčka klubu otvorila oslavy so želaním pevného zdravia a šťastia. Po občerstvení
sa oslávenci rozhovorili, aj si zaspievali. Nálada
bola dobrá a s pokojným srdcom všetci odchádzali po skončení domov.
Viola Chudá, predsedníčka klubu

POZIARNÍCI
V rámci IX. Sládkovičovských kultúrnych
dní sa konal aj 8. ročník súťaže v požiarnom športe O POHÁR
PRIMÁTORA MESTA.
Na ihrisku Spojenej školy sa v sobotu
1.7.2006 zišlo spolu 32
súťažných družstiev z
Trnavského, Nitrianského, Bratislavského
a Trenčianského kraja.
Výsledky v kategórii muži 1. miesto Topolčianky
2. miesto Poľný Kesov
3. miesto Vieska nad Žitavou
Výsledky v kategórii ženy 1. miesto Pavlice
2. miesto Sládkovičovo
3. miesto Boldog.

Súťaž sme mohli usporiadať aj vďaka hlavným
sponzorom - MsÚ Sládkovičovo, PYROTEX Trnava, SIAD s. r. o., BEKAERT s. r. o., GREEN
LOGISTIK, AUTOPROFIT Galanta a sponzorom
DEÁK s. r. o., Ing. Viliam Kurinec, František Ruman, Silvester Ostrožanský, Ing. Michal Štangel a
Alexander Bende. Touto cestou im v mene všetkých účastníkov chcem poďakovať za podporu
tejto atraktívnej súťaže.
Roman Sabler
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SPOMÍNAME

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

S bolesśou v srdci spomíname na
Julianu Pivkovú,
ktorá nás opustila dòa 15. júla 2005.
Manžel, štyria synovci, štyri nevesty,
deväś vnúèat a sedem pravnúèat
S hlbokým zármutkom v srdci
a láskou spomíname na drahého
manžela, otca, dedka a pradedka
Ota Pišiho ,
ktorý nás 16. júla 2005 navždy
opustil. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku pri 1. výroèí
jeho úmrtia.
Manželka a deti s rodinami
Dòa 22. júna 2002 uplynuli 4 roky
od smutnej chvíle, keï nás navždy
opustil manžel, dedko, syn, otec
Oto Vince.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Manželka
S láskou a s hlbokým zármutkom
v srdci spomíname na
Ivetu Šidovú,
ktorá nás opustila 14.8.2000.
Mama, syn a manžel.
S hlbokým zármutkom v srdci
a láskou spomíname na drahú
manželku a mamièku
Annu Kupkovú,
ktorá nás navždy opustila pred
pätnástimi rokmi. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichu spomienku pri
výroèí jej úmrtia.
Manžel a dcéra Ivona s rodinou
S hlbokým zármutkom v srdci
a láskou spomíname na drahého
manžela, otca a dedka, pána uèite¾a
Pavla Linku,
ktorý nás 4.7.1986 navždy opustil.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichu
spomienku pri 20. výroèí jeho úmrtia.
Manželka a synovia s rodinami

Zosobášili sa
Erika Žáková ( S l á d k o v i è o v o )
a Marián Gyurcsy ( G a l a n t a )
Kristian Kovács ( S l á d k o v i è o v o )
a Csilla Éliás ( S l á d k o v i è o v o )
Andrej Katona ( S l á d k o v i è o v o )
a Marcela Dolinková ( B r a t i s l a v a )
Juraj Nagy ( S l á d k o v i è o v o )
a Andrea Baková ( G a l a n t a )
Jana Olléová ( S l á d k o v i è o v o )
a Rastislav Orel ( G a l a n t a )
Jozef Horák ( S l á d k o v i è o v o )
a Zuzana Szölösyová ( N i t r a )
Ve ¾a š ś a s t i a n a s p o l o è n e j c e s t e . . .

Narodili sa
M a r i á n K u k i 11. 5 . 2 0 0 6
V i k t ó r i a N a g y 24 . 5 . 2 0 0 6
Lukáš Lašèek 26.5.2006
Karin Benešová 2.6.2006
E m m a P e š k o v á 12 . 6 . 2 0 0 6
N o é m i Va r š á n y i o v á 14 . 6 . 2 0 0 6
M i r o s l a v a K r u l l o v á 24 . 6 . 2 0 0 6
A d r i a n Ž i l i n è í k 19 . 7. 2 0 0 6
A b b y M a y S t i f t e r o v á 2 3 . 7. 2 0 0 6
Úspešný štart do života...

Navždy nás opustili
Z u z a n a H a š k o v á ( 6 9 ) 2 7. 5 . 2 0 0 6
Priska Hanzelová (86) 9.6.2006
M i l a n C h r e n k o ( 5 2 ) 16 . 7. 2 0 0 6
J á n K r i š k a ( 7 5 ) 2 7. 7. 2 0 0 6
Bývalý obèan nášho mesta:
Z o l t á n P r í b e l s k ý ( 5 3 ) 18 . 6 . 2 0 0 6
Èesś ich pamiatke...
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