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ŽIVOT

V SLÁDKOVIČOVE
XII. Sládkovičovské kultúrne dni

Dňa 27. júna 2009 sa budú konať XII. Sládkovičovské kultúrne dni. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa nebudú konať dva dni, ale hlavný program v jeden deň. Vzhľadom na hospodársku krízu
sa poslanci MsZ sa rozhodli znížiť náklady na financovanie kultúrnych dní. Je to normálny postup
a nič to nemení na skutočnosti, že v rámci tejto kultúrnej akcie sa zástupcovia miestnej samosprávy
môžu stretnúť s občanmi nášho mesta. Na kultúrnych dňoch vystúpia deti z materských a základných
škôl, hudobné skupiny, aby vám ukázali výsledky svojej celoročnej práce. Zásluhou dvoch sponzorov
Bekaert Slovakia spol. s r.o. a Savingplus spol. s r.o. uvidíme aj vystúpenia Sama Tomečka a Notár
Mary. Pri tejto príležitosti tradične pozývame zástupcov politických strán, kultúrnych organizácií,
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky z nášho regiónu, poslancov Trnavského samosprávneho
kraja, poslancov MsZ, zástupcov družobných miest a obcí ako aj zástupcov samospráv z blízkeho
okolia. Porozprávame sa s nimi o našich úspechoch a neúspechoch ako aj o našej snahe spolupracovať
s nimi v budúcnosti v prospech nášho mesta.
O našich úspešných projektoch vás na stránkach sládkovičovských novín informuje Ing. Milena
Poláková, prednostka mestského úradu a postupne vás budeme informovať aj o ďalších plánovaných
aktivitách. Úspechy pri získavaní finančných prostriedkov z Európskej únie sú výsledkom spolupráce
pracovníkov mestského úradu, prednostky mestského úradu a primátora mesta. Poďakovanie patrí aj
poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí nám svojimi rozhodnutiami vytvárajú zákonný rámec na
5%-né spolufinancovanie projektov.
V tomto roku budeme počas letných mesiacov organizovať viaceré akcie. Prvou z nich je Svätojánska
noc, ktorá bude 19. júna 2009 a začínať pri západe slnka pred technologickým inkubátorom Inovatech a skončí ráno s východom slnka na futbalovom ihrisku na Novom dvore. Medzitým bude nočný
pochod zo Sládkovičova na Nový Dvor, kde na vás čaká, okrem táboráku, dobrá muzika a veríme, že aj
dobrá nálada. Potom nasledujú Sládkovičovské kultúrne dni, benefičný, koncert a aj ďalšie zaujímavé
akcie.
Na záver vás, ako primátor mesta, pozývam na XII. Sládkovičovské kultúrne dni, ktoré sa budú konať v sobotu 27. júna 2009. Prajem vám príjemnú zábavu, pre nás všetkých dobré počasie a príjemné
chvíle spoločnej zábavy. 				
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Stavanie mája – tradícia, ktorá spája
našich občanov
Každá príležitosť na stretnutie občanov mesta
je vždy pozitívne vnímaná. Najhoršie je, keď vám
niekde ľudia povedia: „U nás sa nič nedeje, my
nemáme kam ísť…“ Dobre vieme, že všetkým sa
nikdy nezavďačíte, lebo čo občan, to iný vkus, iná
predstava o trávení voľného času. Preto nás vždy
poteší, keď na mestské podujatie príde čo najviac
ľudí, ako to bolo na Stavaní mája, ktoré organizovalo mesto v spolupráci s MO MS, súborom Hahota
a DHZ vo štvrtok 30. apríla 2009.
V slávnostnom úvode divákov privítali Ing. Anton Szabó a náš vzácny hosť Prof. JUDr. Vladimír
Čečot, CSc., štátny tajomník Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky. Deti zo sládkovičovských
škôl si pre divákov pripravili krásny jarný program, v ktorom vtipne a veselo pokračovala hudobná
skupina Dušana Fóku. Nechýbala ani ukážka štafetového preteku malých hasičov, opekanie špekáčok, a samozrejme napínavé a vzrušujúce stavanie
mája, ktoré opäť zvládli naši hasiči na jednotku.
Tradíciu stavania mája sa usilujeme udržať aspoň
v „mestskom“ podaní, lebo stavať mája frajerkám
už dnešní mládenci akosi nepraktizujú.
ES

XII. Sládkovičovské
kultúrne dni
program:
piatok 26. júna 2009
18.00 hod. koncert country skupiny
Roviňáci
20.00 hod. ľudová zábava s hudobnou
skupinou Dušana Fóku
sobota 27. júna 2009
13.00 hod. súťaž vo varení haláslé
16.00 hod. súťaž o najlepší orechový koláč
17.30 hod. vyhodnotenie súťaží
18.00 hod. program sládkovičovských detí
20.00 hod. koncert Sama Tomečka a jeho
hudobnej skupiny
21.00 hod. koncert Nótár Mary z Maďarska
22.00 hod. diskotéka Laca Magyaricsa
Máj stava

li aj na No

vom Dvore
.
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XII. letecký deň – odhalenie busty
kozmonauta Ivana Bellu

Tohoročný letecký deň sa niesol v slávnostnej atmosfére, lebo hneď úvod podujatia patril nevšednej
udalosti. V areáli letiska Privat Air Club-u bola odhalená busta prvého slovenského kozmonauta Ing.
Ivana Bellu, ktorú vytvoril mladý umelec Norbert
Kelecsényi. Vlastého odhalenia busty sa ujal sám
kozmonaut spolu s primátorom mesta Sládkovičovo Ing. Antonom Szabóom. Slávnostného aktu sa
zúčastnili aj vzácni hostia – maďarský kozmonaut
Bertalan Farkas a zástupcovia slovenskej i maďarskej kozmonautiky a letectva.
Po odhalení busty nasledoval kultúrny program,
v ktorom vystúpili mažoretky z Galanty, tanečnice

a tanečníci z F´Dance a speváčky zo ZŠ SP Sládkovičovo, ďaľej na návštevníkov čakali populárne
vyhliadkové lety, pre tých menej odvážnych kolotočové atrakcie a jazdy na koníkoch, pre ešte menej
odvážnych výstava drobnochovateľov a pre tých
najpohodlnejších stánky s výborným občerstvením
(pri tých sme nakoniec skončili všetci, kozmonauti,
letci, deti, rodičia, starkí, lebo všetci sme maškrtníci). Počasie bolo pekné, iba vietor fúkal viac, ako
sme si želali a tak sme z programu museli vypustiť zoskok parašutistov (vietor by nám ich mohol
rozfúkať po celom okrese) a aj lety teplovzdušným
balónom sme museli odložiť nabudúce.
Už po dvanástykrát sme organizovali letecký
deň, ktorý je dnes taký populárny, že sme v meste
zrušili iné prvomájové akcie a všetci chodíme na
letisko sláviť prvý máj s pilotmi.
Našou snahou je viac prepojiť letisko so životom
v meste. Malých lietadiel pribúda, „letecká turistika“ sa v neďalekej budúcnosti stane ešte populárnejšou a mesto by potenciál letiska malo využiť
v maximálnej možnej miere.
Prvomájový letecký deň je akýmsi dňom otvo-

rených dverí, aby sa všetci občania Sládkovičova
i hostia z okolia mohli zoznámiť s fungovaním letiska a prezrieť si lietadielká.
Pripájame poďakovanie všetkým organizátorom
a majiteľom penziónu Grand, ktorí ubytovali našich vzácnych hostí.			
ES

Na záhradníckom trhu ponúkali predajcovia
bohatý sortiment tovaru

Ako ste nakúpili na záhradníckom
trhu? Dúfame, že aj vy ste nakúpili
dobre a vaša záhradka dnes krásne
kvitne, priesady vám rastú a vy už
netrpezlivo čakáte prvú úrodu.
Tretí ročník záhradníckeho trhu,
ktorý pre občanov organizuje mesto
Sládkovičovo sa nám naozaj vydaril.
Pribudli nám noví predajcovia, rozšíril sa sortiment a dokonca firma
Husqvarna prijala naše pozvanie
a usporiadala v rámci trhu prezentáciu širokého sortimentu svojich výrobkov. Šikovní chlapci z Husqvarny
raketovou rýchlosťou pokosili trávniky pred Inovatechom a predviedla
sa aj „samoobslužná“ kosačka, ktorá
tichučko a nenápadne počas prezentácie kosila trávnik okolo firemného
stánku. (O takej kosačke snívame my
záhradníci, keď tri hodiny v sparnom

lete tlačíme svoju starú, ťažkú a pomalú kosačku.)
Bohatá bola ponuka letničiek,
balkónoviek, skalničiek, okrasných
kríčkov a stromčekov. Nakúpili si aj
obdivovatelia trpaslíkov a iných záhradných dekorácií, majitelia bazénov
a ujo Nyaršík vypredal celé auto priesad, čo predpovedá bohatú úrodu zeleniny vo všetkých sládkovičovských
záhradách. Niektorí trošku reptali na
vyššie ceny, ale musíme uznať, že aj
pestovateľom vzrástli náklady.
Dôležité je, že trh mal tú správnu
atmosféru, ktorú nenájde v žiadnom
supermarkete, Baumaxe, ani Hornbachu. Ku každému kvietku ste dostali
radu, kam ho zasadiť, ako sa starať,
aby dobre rástol. Na placi sa tvorili
„diskusné krúžky“, kde záhradkári
amatéri preberali svoje nesmierne

skúsenosti. Dobrá rada suseda je veľmi cenná a môže vám ušetriť peniaze
aj sklamanie, keď si nerozmyslene
kúpite drahý kvet, ktorý vyrástol na
čistej chémii v skleníku na druhom
konci Európy a nemilo vás prekvapí,
keď vám nebude prospievať, nezakvitne a nedajbože „umrie“. Dobrý a skúsený sused vám poradí, že táto cesta
veľmi nefunguje a nakupovať máme
u „svojich“ záhradníkov, ktorí ponúkajú osvedčené rastlinky vypestované
tu u nás. Pre nás sú takí záhradníci
manželia Královičovci z Hoste, ktorí
boli pred tromi rokmi otcom a mamou
myšlienky usporiadať v našom meste
záhradnícky trh.
Teší nás, že sme pre vás pripravili
podujatie, ktoré všetci hodnotili kladne. Predajcovia dobre predali, my sme
dobre nakúpili… 		
ES

Všetci trhovníci a takmer všetci zákazníci podporili Ligu proti rakovine
tým, že prispeli našim dobrovoľníkom
na zbierku Deň narcisov 2009.

mesto informuje
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P ietna spomienka pri príležitosti

64. výročia viťazstva nad fašizmom
Šesťdesiatštyri rokov uplynulo od skončenia
II. svetovej vojny. Občania mesta Sládkovičovo sa
zišli 8. mája 2009 na námestí, kde si uctili víťazstvo spojeneckých armád nad fašizmom položením
vencov k pamätným tabuliam na budove MsKS.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó vo svojom príhovore zdôraznil, že na bojiskách najstrašnejšej
vojny v dejinách ľudstva padlo 22 miliónov ľudí,
v koncentračných táboroch zahynulo 26 miliónov väzňov a pri leteckých náletoch prišlo o život
15 miliónov civilistov. Zdôraznil, že je potrebné
stále sa vracať k spomienkam na hrozby II. svetovej vojny, aby sme sa vyvarovali vypuknutia novej,
ešte strašnejšej vojny.
K pamätným tabuliam prišli položiť vence zástupcovia mesta Sládkovičovo, členovia MO KSS
a MsO ĽS–HZDS. Našu pietnu spomienkovú
slávnosť prišla pozdraviť pani Irena Belohorská,
poslankyňa Európského parlamentu a pán Jozef
Jánský, predseda oblastného výboru Dlovenského
zväzu protifašistických bojovníkov.

Veľká škoda, že sa na pietnom akte nezúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva ani
pracovníci MsÚ. Treba dúfať, že raz aj oni po-

chopia nutnosť vyjadriť poctu hrdinom, ktorí
svojimi životmi pre nás vybojovali slobodu a život v mieri.		
Arpád Dömötör

Prevádzka Termálneho kúpaliska Vincov les
Letná sezóna od 15. mája do 15. septembra 2009
Vstupné:

dospelí
		
4,30 € 129,54 Sk
deti od 3 do 14 (vrátane)
2,10 €
63,26 Sk
dôchodca 		
2,10 €
63,26 Sk
ZŤP 			
1,90 € 57,24 Sk
vstupné od 17.00 do 19.40 hod.:
dospelí 			
2,10 €
63,26 Sk
deti od 3 do 14 rokov
1,30 € 39,16 Sk
dôchodca 			
1,30 € 39,16 Sk
ZŤP 			
1,30 € 39,16 Sk
Občania Sládkovičova – 50 % zľava z ceny. (preukážky vydáva MsÚ).
dopravné prostriedky:
parkovné – auto 		
bicykel 			
motorka 			
autobus 			

Otváracie hodiny:
pondelok 		
utorok 		
streda 		
štvrtok 		
piatok 		
			
sobota 		
nedeľa 		

11.00 hod. – 20.00 hod (sanitárny deň)
9.00 hod. – 20.00 hod.
9.00 hod. – 20.00 hod.
9.00 hod. – 20.00 hod.
9.00 hod. – 20.00 hod.
nočné kúpanie od 20.30 do 23.00 hod.
9.00 hod. – 20.00 hod.
9.00 hod. – 20.00 hod.

2,00 €
0,30 €
1,00 €
8,30 €

permanentky:
10 vstupová permanentka
36,50 €
20 vstupová permanentka
73,00 €
celosezónna permanentka
(platí pre 2 osoby + auto)
215,70 €
rodinná vstupenka 		
10,00 €
2 rodičia + 1 dieťa od 3 do 14 rokov
každé ďalšie vlastné dieťa
1,60 €

60,25 Sk
9,04 Sk
30,13 Sk
250,00 Sk
1 099,60 Sk
2 199,20 Sk
6 498,20 Sk
301,26 Sk
48,20 Sk

Kronika mesta Sládkovičovo
Mesto Sládkovičovo, v zmysle zákona o obecných pamätných knihách, sa v roku 2008 opäť
vrátilo k písaniu mestskej kroniky. Je pravda,
že v mestských novinách, ktoré sa archivujú, je
zaznamenaných veľa udalostí, ktoré sa v meste
konajú. Kronika má však iný charakter a inú
vypovedaciu hodnotu. Je našou povinnosťou za-

nechať pre ďalšie generácie zaznamenané udalosti o živote a dianí v meste počas rokov, ktoré
sme tu prežili.
Touto cestou sa obraciame na vás s prosbou
o spoluprácu. Z dôvodu zdokumentovania informácií a udalostí týkajúcich sa života v meste vás
žiadame o poskytnutie podkladov do mestskej

kroniky. Tieto sa môžu týkať inštitúcií, organizácií, spoločností, združení, firiem pôsobiacich
v meste, ale aj výnimočných udalostí týkajúcich
sa života mesta.
Všetky informácie môžete posielať na e-mail:
kronikasladkovicovo@gmail.com alebo poštou
na mestský úrad. Za spoluprácu ďakujeme.

Informačný spravodajca občanov, vydáva mesto Sládkovičovo, EV 355/08. Redakčná rada: predseda – PhDr. Terézia Pethőová, Eva Sudová, Mária Szabóová, Mgr. Annamária Mészárošová, Mgr. Katarína Baloghová, Mgr. Pavol Macura, Mgr. Roland Klokner, tajomníčka – Mária Pišiová. Adresa: Život v Sládkovičove, Mestský úrad, 925 21 Sládkovičovo, tel: 031/784 28 35, e-mail: zivotvsladkovicove@gmail.com, zapísané: OÚ Galanta 7/1992. Redakcia si vyhradzuje
právo redakčne skracovať a upravovať príspevky dopisovateľov. Názory dopisovateľov v príspevkoch nemusia odrážať mienku redakcie.
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N ové detské ihrisko
Pri zostavovaní rozpočtu mesta sa každoročne
vyhodnocujú aj predkladané „projekty“, ktoré na
mestskej úrovni vypracovávajú a predkladajú na
mesto záujmové združenia, cirkvi, športové kluby,
súbory či jednotlivci, ktorí sa zaoberajú rôznymi
aktivitami vykonávanými vo verejnom záujme
alebo v prospech rozvoja územia mesta zviditeľňujúcimi mesto. Takýto projekt bol predložený aj
združením rodičov a priateľov školy v zastúpení p.
Kurincovou. Na tento projekt bol v rámci rozpočtu
mesta na rok 2009 odsúhlasený nenávratný finančný príspevok vo výške 3 320,– € (100 000,– Sk).
Cieľom projektu bolo vybudovanie atraktívneho detského ihriska v areáli Materskej školy na
Budovateľskej ulici. Implementácia projektu bola
realizovaná v mesiaci máj 2009, pričom budovanie
ihriska zabezpečovala certifikovaná firma.
V súčasnosti sa vedú rokovania, ako by mesto
vedelo zabezpečiť toto ihrisko, aby ho mohli navštevovať (na vlastnú zodpovednosť!) aj mamičky
s deťmi na materskej dovolenke, teda s deťmi,
ktoré nenavštevujú toto predškolské zariadenie.
Nakoľko má ihrisko veľký úspech, mesto plánuje
v budúcnosti pokračovať v budovaní ďalších nových ihrísk v iných lokalitách mesta, aby boli nové
ihriská dostupné pre všetkých obyvateľov.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

Ú čelová dotácia

Trnavského samosprávneho kraja
Mesto Sládkovičovo každoročne reaguje na výzvy Trnavského samosprávneho kraja vypísané na predkladanie projektov v piatich oblastiach. Aj v roku
2009 bolo mesto Sládkovičovo úspešné až v troch oblastiach. V mesiaci máj
bol realizovaný projekt z oblasti Podpora zdravia a prevencia chorôb v Trnavskom samosprávnom kraji, kde mesto riešilo problematiku prevencie nesprávneho držania tela u detí predškolského veku. V Sládkovičove sú zriadené
tri materské školy, ktoré sú súčasťou základných škôl. Tieto materské školy
navštevuje v školskom roku 2008/2009 spolu 135 detí. V súčasnom životnom
štýle prevažuje stresujúca psychická záťaž nad telesnými aktivitami a je nutné
venovať zvýšenú pozornosť civilizačným ochoreniam dnešnej doby, medzi ktoré
patrí aj zlé držanie tela. Z obdržaných finančných prostriedkov boli zakúpené
cvičiace náčinia, aby si deti už od útleho veku pestovali kladný vzťah k pohybu a venovali sa cvikom zameraným na uvoľnenie, pretiahnutie statických
svalov a následné posilnenie dynamických svalov. Projektom získalo mesto
600,– € (18 075,60 Sk) a verí, že zámer projektu bude naplnený a prispeje u detí
predškolského veku vo všetkých troch zariadeniach k postupnému získavaniu
správnych pohybových návykov, pozitívne ovplyvní postoj k telesnej aktivite,
podporí správne držanie tela, budú rozvíjané pohybové a koordinačné schopnosti a zároveň sa u detí bude rozvíjať vytrvalosť.
Ing. Milena Poláková

R ekonštrukcia
„našej“ školy

Mesto Sládkovičovo sa môže pochváliť ďalším úspechom týkajúcim sa
získavania finančných prostriedkov z eurofondov. V 24. týždni roku 2009
bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
ako riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program na strane poskytovateľa a mestom Sládkovičovo na strane prijímateľa.
Všetci obyvatelia mohli cez tlač a médiá sledovať, aké ťažké bolo dostať
sa len do poradia na predloženie projektu v rámci Opatrenia 1.1. Infraštruktúra vzdelávania, lebo žiadateľov v rámci Slovenska bolo veľmi veľa.
Po včasnom vypracovaní kvalitného projektu a jeho predložení bol projekt
mesta Sládkovičovo vyhodnotený ako úspešný. Aj tu treba poukázať na veľké percento neúspešných projektov, či už z dôvodu nekvality, neúplnosti či
nevhodne zvolených merateľných ukazovateľov. Projekt bol schválený pod
názvom Rekonštrukcia a modernizácia Spojenej školy, Školská 1087,
Sládkovičovo.
Po oznámení o úspešnosti bolo vykonané verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na všetky dodávateľské
tovary, práce a služby. Materiály zo všetkých verejných obstarávaní boli
predložené riadiacemu orgánu, ktorý následne vykonal ich komplexnú
kontrolu.
Až po tomto akte bolo možné pristúpiť k podpísaniu zmluvy. Zmluva je
podpísaná na celkovú sumu 780 146,07 € (23 502 680,50 Sk). Implementáciou projektu sa bude riešiť rekonštrukcia školy aj telocvične, interiérové
vybavenie školy t.j. nový nábytok do všetkých miestností budovy a ďalšia
učebňa výpočtovej techniky s novým vybavením. Samotná rekonštrukcia
budov spočíva vo výmene všetkých okien a vonkajších dverí, vybudovaní
bezbariérového prístupu do budovy školy, kompletnej oprave strechy aj s jej
vyvýšením ako aj zateplení budov.
Pri vypracovávaní projektu bolo mesto limitované ukazovateľom, tzv.
benchmarkov, ktorý určoval výšku finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce školu. Z tohto koeficientu sme museli následne určiť výšku požadovanej dotácie a stanoviť aktivity projektu.
Získanie nenávratného finančného príspevku a jeho implementácia nás
teší o to viac, že v roku 2009 oslavuje táto budova 50 rokov od svojej kolaudácie.
Z každého úspešného projektu, vypracovaného pracovníkmi mestského úradu, máme radosť. Veď každý projekt prispieva k budovaniu
a skrášľovaniu nášho mesta (60 000 000,– Sk na technologický inkubátor Inovatech, vyše 100 000 000,– Sk na kongresovo informačné centrum,
12 000 000,– Sk na technológiu bazénov na TK Vincov les Sládkovičovo,
10 000 000,– Sk na mestskú polikliniku atď., ale škola je „budova“, ktorú
navštevujeme všetci. Tu získavame svoje základné vzdelanie a o to je nám
tento projekt vzácnejší.
Prajme si spoločne, aby sa realizácia projektu uskutočnila v zmysle
schváleného časového harmonogramu, aby sme už v budúcom školskom
roku mohli ušetriť financie na spotrebe energií a ušetrené peniaze sme
mohli znovu investovať do škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

mesto informuje
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25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove,
10. júna 2009
Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta Ing.
Anton Szabó. Rokovanie sa konalo podľa schváleného programu.
V bode interpelácia poslancov vystúpili:
• poslanec Németh – interpeloval vo veci
križovatky ciest Senec–Sereď a Sládkovičovo–Pusté Úľany, ktorá je rozbitá a jamy
dosahujú aj 45 cm,
• odpovedal primátor mesta – jedná sa
o štátnu cestu, ktorú chcelo mesto opraviť,
Slovenská správa ciest však nesúhlasila
a opravu vykoná ona,
• poslankyňa Frantová – poukázala na zlý výhľad na štátnu cestu smer Galanta –Sládkovičovo pri výjazde od termálneho kúpaliska,
• odpovedal primátor mesta – mesto požiada
o nápravu Slovenskú správu ciest, ktorá
musí vyvýšiť koruny stromov.

• na návrh sociálnej a bytovej komisie pri MsZ
pridelenie nájomných a sociálnych bytov
nasledovne:
□ uvoľnený jednoizbový byt (č. bytu 1) na
Fučíkovej ul. č. 405/207 prideliť Lenke
Parákovej,
□ uvoľnený jednoizbový byt (č. bytu 14) na
Fučíkovej ul. č 405/207 prideliť Emílii
Krnáčovej,
□ uvoľnený jednoizbový byt č. 248 na Cukrovarskej ulici prideliť Helene Farkašovej
□ uvoľnený jednoizbový byt č. 244 na Cukrovarskej ulici prideliť Denise Kukiovej
(druh Roman Farkaš),
□ uvoľnený dvojizbový byt č. 230 na Cukrovarskej ulici prideliť Emílii Kompušovej.

Hlavná kontrolórka mesta JUDr. Andrea Klabuzai vykonala kontrolu plnenia uznesení z 24.
zasadnutia MsZ, kde skonštatovala, že uznesenia sú splnené, prípadne sú v štádiu plnenia.

Poslanci mestského zastupiteľstva prerokovali
a vzali na vedomie nasledovné uznesenia:
• Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k
Záverečnému účtu mesta za rok 2008, plnenie rozpočtu bolo v súlade so schváleným
rozpočtom mesta na rok 2008.

Poslanci mestského zastupiteľstva prerokovali
a schválili nasledovné uznesenia:
• Záverečný účet mesta Sládkovičovo – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a hospodárenia
mesta Sládkovičovo na rok 2008,
• spolufinancovanie projektu v rámci Regionálneho operačného programu prioritná
os 4 Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1a
samostatne dopytovo orientované projekty,
názov projektu „Regenerácia centra mesta
Sládkovičovo“ v rozsahu 5 % z nenávratného finančného príspevku t.j. 64 150,– €
(1 932 583,-Sk) z celkového rozpočtu projektu 1 283 000,– € (38 651 658,–Sk).
• zmenu predsedov odborných komisii pri MsZ
– Ing. Alexander Karsay – predseda komisie
výstavby, územného plánovania a ŽP, Viliam,
Brunner – predseda komisie dopravny,
cestovného ruchu a verejného poriadku.
Viliama Brunnera za člena komisie kultúry,
• na základe doporučenia primátora mesta
odmeny za I. polrok 2009 pre poslancov MsZ
a pre veliteľa DHZ,
• zriadenie bezodplatného vecného bremena
na umiestnenie energ. zariadenia, distribučného vedenia v prospech ZSE Bratislava,

Diskusia:
• primátor mesta – informoval o rokovaní
s vlastníkmi bytov na ulici J. Kráľa, kde
sa nachádzajú dve nefunkčné žumpy, tieto
treba zlikvidovať a pozemky ponúknuť na
odpredaj obyvateľom na výstavbu garáží,
• primátor mesta – informoval o ozname spoločnosti LIDL, ktorá odstúpila od výstavby
svojej veľkopredajne v meste Sládkovičovo,
• primátor mesta – informoval o statickom
vyjadrení ohľadom budovy starej sýpky
v mestskom parku, kde základy a steny sú
vyhovujúce, len strecha je nevyhovujúca
a bude treba rozhodnúť, či budú finančné
prostriedky na jej opravu alebo v opačnom
prípade bude nutné sýpku oplotiť,
• poslanec Bartaloš – informoval, že valné
zhromaždenie Termálneho kúpaliska Vincov
les s.r.o. sa bude konať 17. mája 2009
o 16.00 hod.,
• poslankyňa Frantová – vyjadrila nespokojnosť na adresu mestského úradu pri
organizovaní akcie Cena A. Talamona
15. mája 2009, kde podľa nej, mesto nebolo
dostatočne zastúpené, organizačne nepripravilo akciu a nezakúpilo veniec,

• primátor mesta – organizáciu akcie v predošlých rokoch zabezpečoval primátor mesta
a v tomto roku mala organizačné zabezpečenie akcie na starosti riaditeľka Mestského
kultúrneho strediska v Sládkovičove,
• riaditeľka MsKS p. Sudová odpovedala, že
akcia bola pripravená, hlavní organizátori
(SZMÍT) boli spokojní a kytica bola zakúpená
preto, že sa kládla k soche na výročie narodenia A. Talamona (veniec sa dáva na hrob
alebo pomník),
• poslankyňa Frantová – sa dotazovala, či
môže zvolať komisiu kultúry ako zástupkyňa
predsedu komisie, nakoľko sa blížia Sládkovičovské kultúrne dni,
• primátor mesta doporučil zvolať komisiu
na utorok 16. júna 2009,
• primátor mesta informoval o ďalšom rokovaní ohľadom územného plánu, nakoľko Krajský pozemkový úrad nesúhlasí s rozšírením
intravilánu mesta. Územný plán mesta bude
schválený do konca júla,
• primátor mesta informoval o skutočnosti,
že mesto malo riešiť budovanie čističky
odpadových vôd a splaškovej kanalizácie
v rámci vodárenskej spoločnosti ako člen
združenia miest a obcí. Z projektu však bolo
Sládkovičovo vypustené, zostalo tam len
mesto Sereď. Sládkovičovo musí z tohto dôvodu vypracovať a predložiť vlastný projekt,
ktorý bude finančne náročný,
• poslanec Karsay – poukázal na obyvateľov,
ktorí nie sú pripojení na kanalizáciu,
• primátor mesta odpovedal, že mesto situáciu
zmapovalo a pristúpi k ďalšiemu riešeniu.
Poukázal na zákon, v zmysle ktorého v lokalitách, kde je vybudovaná kanalizácia sú
občania povinní sa pripojiť. Ďalšie kontroly
budú zamerané na rozkopávky v meste
a dodržiavanie separácie odpadu,
• primátor mesta pozval poslancov mestského
zastupiteľstva a občanov mesta na „Svätojánsku noc“ – pochod z centra mesta na
Nový Dvor, kde bude pripravené občerstvenie
a program a na Sládkovičovské kultúrne
dni.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

Ďalší úspešný projekt pre zlepšenie životného prostredia
Na základe rozhodnutia výberovej komisie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pre projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho
fondu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom výzvy OPŽP–PO4–08–3, na
prioritnú os 4. Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov bol mestu Sládkovičovo schválený nenávratný finančný príspevok vo výške
8 841 508,93 Sk (293 484,33 €), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov
na realizáciu projektu Mesto Sládkovičovo – Zhodnocovanie drobných stavebných
odpadov.
Mesto z týchto prostriedkov zakúpi Mobilnú drtiacu jednotku RESTA DCJ 710 x 500
a pracovný stroj JCB 4 CX 4 x 4 x 4 Sitemaster Turbo NG.
Cieľom tohto projektu je znížiť zaťaženie životného prostredia v regióne prostredníctvom zhodnocovania separovaného odpadu z okolia. Znížiť množstvo drobného stavebného
odpadu uskladňovaného na skládke prostredníctvom jeho zhodnocovania mechanickou
úpravou a opätovného využitia v stavebníctve.
Ing. Soňa Dömötörová, odbor výstavby a životného prostredia MsÚ
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50. výročie otvorenia novej školy
Už iba pamätníci si 2. marca 2009 pripomenuli
50. výročie slávnostného otvotenia krásnej 17 triednej novej školy na Školskej ulici. Bola to vtedy velká
sláva, ktorá sa začala na námestí zhromaždením
žiakov slovenskej i maďarskej osemročnej strednej
školy, učiteľov, rodičov, ostatných občanov a hostí.
Slávnostný sprievod sa odobral pred budovu novej
školy, kde žiaci pod vedením svojich učiteľov predviedli kultúrny program a účastníci slávnosti si
vypočuli prejavy predsedu MNV pána Ďurkoviča,
riaditeľov oboch škôl pánov Pelecha a Pintéra a ostatných hostí.

Po skončení programu sa všetci záujemci zúčastnili prehliadky školských priestorov pripravených
hlavne pre žiakov 2. stupňa, pretože škola stále
nemala dostatok priestorov pre všetky triedy. Napriek tomu to bola veľká udalosť a radosť, lebo sa
odstránilo náročné vyučovanie v triedach, ktoré
boli rozmiestnené v rôznych budovách – v kultúrnom dome, v požiarnej zbrojnici, v tzv. Wolnerovom
dome a v ostatných školských budovách. Učitelia
konečne mohli prestať s turistikou po celej obci
a mohli sa venovať príprave pomôcok na vyučovanie a svojim žiakom.

Treba povedať, že škola nestačila kapacitne na
prijatie všetkých žiakov a preto sa i naďalej na
1. stupni vyučovalo v dvojsmennej prevádzke. Obec
už vtedy vykúpila pozemky na výstavbu novej školy, na ktorú sa čakalo až do 21. storočia.
Dnes už môžeme vysloviť len veľké „Ďakujeme!“
všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnej výstavbe
tejto školy a za jej reprezentáciu v priebehu uplynulých 50 rokov.
Mgr. Alica Dömötörová

Zmena označenia a zaradenia ubytovacích zariadení
Odbor živnostenského podnikania
Obvodného úradu Galanta vykonáva
štátnu správu na úseku živnostenského podnikania fyzických a právnických osôb.
Zapisuje do jednotného informačného systému v živnostenskom podnikaní podnikateľov, ktorým vydal doklady
o živnostenskom oprávnení a vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok
a povinností, ktoré pre podnikateľov
vyplývajú zo zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a z osobitných predpisov
(napr. zákon 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak sa vzťahujú na živnostenské
podnikanie a za podmienok uložených
koncesnou listinou.
V § 52 zákona č. 355/2007 Z.z. sú
uvedené povinnosti fyzických osôb

– podnikateľov a právnických osôb,
ktoré sú povinné podľa ods. 1 písm.
b) tohto zákona predkladať opatrenia
a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností.
Dňom 1. augusta 2008 nadobudla
účinnosť vyhláška MH SR č. 277/2008
Z.z. , ktorou sa upravuje kategorizácia
ubytovacích zariadení a klasifikačné
znaky na ich zaraďovanie do príslušných tried.
V súlade s touto vyhláškou sú podnikatelia, ktorí ku dňu účinnosti tejto
vyhlášky poskytovali ubytovanie na
základe živnostenského oprávnenia,
dať do súladu s uvedenou vyhláškou
v stanovenej lehote do šiestich mesiacov, t.j. do 1. februára 2009, označenie
ubytovacích zariadení a ich zaradenie

do kategórie a tried podľa kritérií určených touto vyhláškou.
V rámci kontrolnej činnosti vykoná
živnostenský úrad kontrolu podnikateľských subjektov poskytujúcich
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatových osadách triedy 3,
v kempingoch triedy 3 a 4, ako aj podnikateľských subjektov poskytujúcich
ubytovacie služby bez poskytovania
pohostinských činností.
Podnikateľ je povinný označiť
prevádzkáreň spôsobom určeným
v osobitných predpisoch (§ 7 ods. 3
Obchodného zákonníka a § 15 ods.
1, písm. a), b), c), d) a ods. 4 zákona
č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
Označenie prevádzkárne na vhodnom
a trvale viditeľnom mieste musí obsa-

hovať údaje: a) obchodné meno a sídlo
predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby, b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkárne, c) prevádzkovú dobu
určenú pre spotrebiteľa, d) kategóriu
a triedu ubytovacieho zariadenia, ak
ide o ubytovacie zariadenie.
Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku
alebo o poskytnutí služby, v ktorom
je uvedené a) obchodné meno a sídlo
predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, b) adresa prevádzkarne, c) dátum predaja, d) názov
a množstvo výrobku alebo druh služby, e) cena jednotlivého výrobku alebo
služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.
PhDr. Terézia Pethőová, vedúca
odboru živnostenského podnikania,
Obvodný úrad Galanta

Televízia Krea informuje aj o našom meste
V dnešnej dobe informačnej explózie máme veľa
informácií z masovokomunikačných prostriedkov,
z domova i zo sveta. Možno niekedy viac ako informácie z regiónu a mesta, v ktorom žijeme. O našom
meste a o dianí v ňom sa dozvedáme z mestských
novín Život v Sládkovičove. Do nášho dvojmesačníka však nie je možné pojať všetko to, čo sa v našom
meste deje. Niektoré domácnosti však majú možnosť sledovať regionálnu televíziu Krea, v ktorej sa
môžeme dozvedieť o Sládkovičove viac.
Redaktori spravodajstva sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí mestského zastupiteľstva, mapujú
život v našom meste, problémy, najmä ich riešenie,
ale často ich vídať aj v uliciach nášho mesta a na
kultúrnych, vzdelávacích i spoločenských podujatiach. Takto sa Sládkovičovo dostáva do povedomia
regiónu. Prostredníctvom našich novín by sme
chceli poskytnúť niekoľko informácií o vzniku TV
Krea, vysielaní a možnosti sledovania.
Tí, ktorí nemajú možnosť sledovať vysielanie tejto televízie, si môžu pozrieť jej relácie na webovej
stránke www.rtvkrea.sk. Riaditeľom televízie Krea
je Tomáš Szabo, ktorý poskytol pre našich čitateľov
nasledujúce informácie.
Spoločnosť KREATIV GA spol. s r. o. vznikla v roku 2006 za účelom založenia novej regionálnej

televízie. Televízny signál sa šíri prostredníctvom
spoločnosti SATRO s.r.o. a má každá domácnosť,
nachádzajúca sa v oblasti pokrytej signálom má
možnosť sledovať naše vysielanie (viď. obrázok
pokrytia). Od začiatku roka 2009 bolo naše spravodajstvo zaradené aj do vysielania nadregionálnej
spravodajskej televízie Patriot.
Okrem bežného vysielania poskytuje možnosť
pozrieť si spravodajstvá a relácie prostredníctvom
internetovej stránky www.rtvkrea.sk, ktorá v súčasnej dobe dosahuje slušnú navštevovanosť na
každodennej úrovni.
Programová štruktúra RTV KREA pozostáva
zo spravodajstva (spravodajstvo je denne aktualizované a nové príspevky sú nasadzované vždy
o 18.00 hod.) Spravodajstvo regionálnej televízie Krea
dnes dosahuje čas 25 minút a jeho štruktúra pozostáva z príspevkov venovaných politickému dianiu
v regióne. Prinášame aj reportáže zo spoločenskej
oblasti, kultúrnych, ale i športových podujatí.
Vysielací čas po spravodajstve je často obohatený
o bloky pod názvom Bez komentára. V programovej
schéme sú aj obľúbené relácie – K téme, Dámska
jazda, Dom, byt a záhrada, Pole Position, Bývajme
bezpečne, Vodný svet, Spotlight, Kokteil, Školáčikovia, zábavu si užijete pri hitparáde Krea chart

TOP 10. Na záver by som doplnila jednu informáciu.
Ak si otvoríte na webovej stránke televízie okienko
Ľudia nájdete tam aj Sládkovičovčanku Karmen
Németovú, ktorá pracuje ako šéfredaktorka spravodajstva v televízii Krea.
PhDr. Terézia Pethőová
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Mesto Sládkovičovo vyhlasuje výberové konania
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 konania na obsadenie funkcií:
vedúceho pracovníka mesta Sládkovičovo
riaditeľ technologického inkubátora Inovatech
Sládkovičovo.

Podmienky:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
• kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme,
• minimálne 5 ročná odborná prax,
• aktívna znalosť anglického jazyka – výhodou,
• práca na PC (MS Office, MS Word, MS Excel, Outlook, Power Point),
• 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,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• stručný koncept činnosti technologického inkubátora,
• prehlásenie s nasledujúcim textom:„Poskytnutím
svojich osobných údajov v rozsahu životopisných dát
uvedených v profesijnom štruktúrovanom životopise pre mesto Sládkovičovo, IČO 00306177 dávam
súhlas k ich spracovaniu, uchovaniu v personálnej
databáze“ – vlastnoručný podpis a dátum.
Obálku označte nasledovne: Výberové konanie −

riaditeľ technologického inkubátora Inovatech
Sládkovičovo.

projektový manažér mesta Sládkovičovo.
Podmienky:
• vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa,
• kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme,
• minimálne 3 ročná odborná prax,
• aktívna znalosť anglického jazyka- výhodou
• práca na PC (MS Office, MS Word, MS Excel, Outlook, Power Point),
• riadiace a manažérske schopnosti,
• znalosť podnikateľského prostredia, skúsenosti
s prípravou a implementáciou projektov zodpovednosť a vysoké pracovné nasadenie,
• komunikačné a prezentačné schopnosti,
• vodičský preukaz skupiny B.
Požadované doklady:
• overená fotokópia dokladu o najvyššom vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• prehlásenie s nasledujúcim textom:„Poskytnutím
svojich osobných údajov v rozsahu životopisných dát
uvedených v profesijnom štruktúrovanom životopise pre mesto Sládkovičovo, IČO 00306177 dávam
súhlas k ich spracovaniu, uchovaniu v personálnej
databáze“ – vlastnoručný podpis a dátum.
Obálku označte nasledovne: Výberové konanie −
projektový manažér mesta Sládkovičovo.

vedúceho pracovníka na Mestskom úrade
v Sládkovičove
vedúci odboru investičnej výstavby a životného
prostredia MsÚ.

Podmienky:
• vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa
• kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme,
• minimálne 5 ročná odborná prax stavebného zamerania,
• práca na PC (MS Office, MS Word, MS Excel, Outlook, PowerPoint),
• riadiace a manažérske schopnosti,
• zodpovednosť a vysoké pracovné nasadenie,
• vodičský preukaz skupiny B,
• odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie - výhodou.
Požadované doklady:
• overená fotokópia dokladu o najvyššom vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• prehlásenie s nasledujúcim textom:„Poskytnutím
svojich osobných údajov v rozsahu životopisných dát
uvedených v profesijnom štruktúrovanom životopise pre mesto Sládkovičovo, IČO 00306177 dávam
súhlas k ich spracovaniu, uchovaniu v personálnej
databáze“ – vlastnoručný podpis a dátum.
Obálku označte nasledovne: Výberové konanie −
vedúci odboru investičnej výstavby a životného
prostredia MsÚ.

Prihlášky 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 do výberového konania je do 30. júna 2009 do 12.00 hod. Poštou odoslaná prihláška do výberového konania musí byť
najneskôr 30. júna 2009 u vyhlasovateľa už doručená.						
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

V ýsledky volieb do Európskeho parlamentu
V meste Sládkovičovo sa volieb do Európskeho parlamentu, konaných dňa
6. júna 2009, zúčastnilo zo 4 604 zapísaných voličov celkom 716 voličov, čo
predstavuje 15,55%-nú účasť.
Počet platných odovzdaných hlasov bolo 692.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany:
1. Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 		
38 hlasov
2. Sloboda a Solidarita				
45 hlasov
3. SMER – sociálna demokracia 			
122 hlasov
4. Strana zelených					
10 hlasov
5. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Dem. strana
109 hlasov
6. Demokratická strana				
0 hlasov
7. MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity			
1 hlas
8. Agrárna strana vidieka				
0 hlasov
9. Konzervatívni demokrati Slovenska – Ob. konzervatívna strana
8 hlasov
10. Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja		
275 hlasov
11. Komunistická strana Slovenska 			
18 hlasov
12. Rómska iniciatíva Slovenska dňa 1. júna 2009 vzala späť kandidátnu listinu
13. Slovenská národná strana				
34 hlasov
14. LIGA, občiansko-liberálna strana			
1 hlas
15. Strana demokratickej ľavice				
2 hlasy
16. Slobodné Fórum 					
6 hlasov
17. Kresťanskodemokratické hnutie 			
23 hlasov

Najviac prednostných hlasov obdržali:
prog. Ing. Alajos Mészáros, PhD. z SMK 		
139 prednostných hlasov
Ing. Edit Bauer, CSc. z SMK		
121 prednostných hlasov
PhDr. Monika Flašíková–Beňová, zo Smeru – Soc. dem. 65 prednostných hlasov
JUDr. Eduard Kukan, z SDKÚ – Demokratická strana
60 prednostných hlasov
doc. PhDr. Boris Zala, CSc. zo zo Smeru – Soc. dem.
43 prednostných hlasov
Ostatní kandidáti jednotlivých politických strán obdržali iba málo prednostných
hlasov, respektíve neobdržali žiadne prednostné hlasy.
			
Edita Kyselová, pracovník zodpovedný za voľby
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mesto informuje

Predstavil sa nám kandidát na poslanca EÚ
Dr. Alajos Mészáros
V Európe sa dejú dôležité veci,
ktoré sa týkajú i Slovenska. 6. júna
sa uskutočnili voľby do Európskeho
parlamentu.
Rozhlas, televízia i tlač sa denne
zaoberali touto udalosťou. Nebol taký
deň, keď sme nenašli v našej poštovej schránke letáčik tej ktorej strany

alebo kandidáta na poslanca. Boli i
takí, ktorí sa nám osobne predstavili.
Tak tomu bolo i 19. apríla 2009, keď
sa nám Sládkovičovčanom predstavil
univerzitný profesor Dr. Alajos Mészáros.
Dozvedeli sme sa o ňom veľa zaujímavých vecí, ktoré krajiny navštívil,

kde pôsobil, priblížil nám i prácu
veľvyslanca, ktorú vykonával vo
Švédsku. Myslím si, že také bezprostredné, vzdelané a skúsené osobností potrebuje naša vlasť v Európskom
parlamente, ktoré môžu urobiť pre
Slovensko naozaj veľa.
ET

JUDr. Andrea Klabuzai,
hlavná kontrolórka mesta Sládkovičovo
JUDr. Andrea Klabuzai je od roku 2008
hlavnou kontrolórkou mesta Sládkovičovo.
Redakčná rada mestských novín ju požiadala
o rozhovor, aby sme čitateľom predstavili ju a
jej prácu.
● Môžete nám na úvod priblížiť vašu doterajšiu pracovnú kariéru?
Pochádzam z Mostovej a som absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Po ukončení štúdia som sa zamestnala na Ministerstve práce, sociálnych veci a rodiny SR. Táto
práca bola prevažne teoretická a úradnícka a chýbal mi tu kontakt s ľuďmi. Moje krátke pôsobenie na ministerstve som ukončila, samozrejme po
zvážení vecí a nastúpila som na exekútorský úrad
v Nových Zámkoch ako koncipientka súdneho exekútora, kde som šesť rokov riešila vážne prípady
z najrôznejších oblastí. Táto práca bola obrovskou
školou do života, lebo som sa naučila vystupovať,
komunikovať s ľuďmi, riešiť krízové situácie. Túto
skúsenosť som využila v práci súdnej exekútorky
na mojom Exekútorskom úrade so sídlom v Galante, ktorú som vykonávala tri roky až do nástupu do
funkcie prednostky Obvodného úradu v Galante.
V tomto prípade to bola štátna služba, presnejšie
o dočasná štátna služba predstaveného v politickej
funkcii v zmysle zákona o štátnej službe. Neskôr
som pôsobila aj na Trnavskom samosprávnom kraji ako vedúca oddelenia medzinárodných vzťahov,
protokolu a organizácie. Keď mesto Sládkovičovo
vypísalo výberové konanie na funkciu hlavného
kontrolóra mesta, prihlásila som sa. Mestské zastupiteľstvo ma zvolilo za hlavnú kontrolórku mesta
na marcovom zasadnutí v roku 2008 a od 1. mája
2008 pracujem v tejto funkcii.
Je možné, že konzervatívnemu človeku sa zdá,
že vzhľadom na moju nie až takú dlhú profesionálnu kariéru, som vystriedala veľa zamestananí, ale
som presvedčená, že každé z nich, či už v štátnej
správe, vo verejnej správe, prípadne v súkromnej
sfére, pozitívne prispelo k môjmu odbornému aj
osobnému rastu. Spoznala som veľa ľudí, ktorí prežívali najrôznejšie životné situácie. Naučila som sa
chápať ich zmýšľanie i činy a vždy som sa snažila
pomáhať im.
● Vieme, že práca hlavného kontrolóra je veľmi rozsiala, ale môžete nám aspoň stručne
priblížiť vašu pracovnú náplň?
Na úvod je potrebné uviesť niekoľko faktov zo
zákona o obecnom zriadení, ktorým sa práca hlavného kontrolóra riadi. Hlavného kontrolóra volí
a odvoláva obecné zastupiteľstvo a to na 6 rokov
a obecnému zastupiteľstvu sa kontrolór zodpovedá
za svoju činnosť, predkladá návrhy kontrolnej činnosti a následne správy o tejto činnosti. Na požiadanie obecného zastupiteľstva je povinný vykonať
kontrolu.

Kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa
na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúcich zamestnancov.
Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti
pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce. Kontrolór vypracováva odborné stanoviská k rozpočtu a záverečnému účtu
obce a to pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. Vykonáva kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontroluje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva, kontroluje dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane
nariadení obce a dodržiavanie interných predpisov
obce, kontroluje vybavovanie sťažností a petícií.
Úlohou kontrolóra je kontrolovať príjmanie,
evidenciu, prešetrovanie a vybavovanie sťažností
i plnenie opatrení prijatých na nápravu. Sám rieši
iba sťažnosti, ktoré smerujú proti prednostovi MsÚ,
náčelníkovi polície, veliteľovi požiarneho zboru alebo proti inému zamestnancovi mesta, prípadne štatutárovi právnickej osoby, ktorej je mesto zriaďovateľom a to za predpokladu, že prešetrenie sťažností
mu zverilo obecné zastupiteľstvo. Táto veľmi náročná práca si vyžaduje rozsiahle odborné znalosti
a skúsenosti z viacerých odborov – z oblasti práva,
ekonómie a často aj z psychológie.
● To znamená, že občania sa vo väčšine prípadov so svojimi sťažnosťami nemajú obracať
priamo na vás. Ako teda majú správne
postupovať, ak sa chcú sťažovať?
Občan, ktorý chce podať sťažnosť, musí ju odovzdať písomne na podateľni MsÚ a jeho sťažnosť
je pridelená príslušnému vedúcemu odboru, ktorý
v lehote 30 dní (v zložitých prípadoch je táto lehota 30 + 30 dní) zistí skutočný stav vecí a prešetrí
oprávnenosť sťažnosti. O výsledku šetrenia písomne oboznámi sťažovateľa a informuje ho o opatreniach prijatých k náprave a na záver vypracuje
správu o splnení opatrení.
Rada však občanom poradím a pomôžem pri spísaní sťažnosti, ak sa bude týkať záležitostí mesta.
Nemôžem im však radiť, vybavovať alebo zastupovať ich v iných veciach, ako sú napríklad občianskoprávne spory.
● Časté sú susedské spory, ktoré je možné
riešiť na pôde mesta. Ako prebieha takéto
urovnávanie susedských sporov?
Vychádzajúc z Občianského zákoníka orgány
miestnej samosprávy dbajú na to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv v občianskoprávnych vzťahoch a aby sa prípadné rozpory
medzi účastníkmi odstránili predovšetkým ich dohodou. Ak majú susedia problémy, môžu sa obrátiť
na mestský úrad, ktorý zvolá účastníkov sporu na
ústne prejednanie a vyzve ich na uzatvorenie zmieru. Ak sa nám podarí dosiahnuť tento cieľ, vydá
mesto rozhodnutie, ktorým schváli uzatvorený

zmier.
V prípade, že sa
nepodarí
susedov
zmieriť,
ostáva
iba riešiť
spor občia nsko práv ny m
kona ním
na súde.
● Spomenuli ste, že hlavný kontrolór kontroľuje aj vybavovanie sťažností a petícií.
Nedávno boli na MsÚ odovzdané dve petície,
môžete nás informovať o tom, ako prebieha
riešenie týchto petícií?
Prvá petícia sa týkala riešenia situácie v oblasti
obchodu a to vstupu nového obchodného reťazca
do Sládkovičova. Táto petícia neobsahovala zákonné náležitosti v zmysle zákona o petičnom práve,
ale aj napriek tomu sme členov petičného výboru
pozvali na rokovanie na mestký úrad. Na tomto rokovaní sme im vysvetlili stanovisko mesta a zoznámili ich s návrhom riešenia, ktorý mesto predložilo
firme Lidl a ktorý táto firma akceptovala. Členovia
petičného výboru vyslovili súhlas s navrhovaným
riešením, ale nakoľko rokovania s firmou Lidl ešte
prebiehajú, nemôžeme k tomuto prípadu podať ďalšie informácie.
Druhá petícia, ktorá nám bola doručená
30. marca 2009, sa týkala zachovania účelu využitia rodinných domov na ulici Zátišie v Sládkovičove.
Občania tejto lokality v petícii vyslovili svoje obavy,
že otvorenie ordinácií neštátnych zdravotníckych
zariadení naruší ich súkromie a zapríčíní zhoršenie bezpečnosti v tejto pokojnej lokalite. 29. apríla
2009 boli členovia petičného výboru pozvaní na rokovanie na mestský úrad, na ktorom boli oboznámení s výsledkom prešetrenia petície.
Na základe zistených skutočností sme konštatovali, že petícia je opodstatnená a skonštatovali sme,
že ordinácie boli otvorené predtým, ako stavebný
úrad vydal právoplatné rozhodnutie o zmene v užívaní stavby. V súčasnosti lekári užívajú predmetné
priestory nielen v rozpore so stavebným zákonom,
ale aj v rozpore so zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve v znení neskorších predpisov, pretože im nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia s miestom výkonu Zátišie č. 1820/1 resp. Zátišie č. 1846/30. Táto kausa
ešte čaká na svoje vyriešenie, o ktorom budeme
informovať členov petičného výboru aj verejnosť.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme vám veľa
úspechov v práci.

rozhovor s poslancom / naše školy
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PaedDr. Attila Takács,
poslanec MsZ Sládkovičovo
PaedDr. Attila Takács, 40-ročný ženatý, otec
dvoch synov, je riaditeľom Súkromnej strednej
odbornej školy v Sládkovičove. Poslancom MsZ
za SMK je prvé volebné obdobie a pracuje ako
predseda komisie športu.
● Čo vás priviedlo k rozhodnutiu kandidovať
do mestského zastupiteľstva?
Od mladosti ma zaujíma dianie v spoločenskom
živote. Už aj pred mojím zvolením som sa aktívne
zúčastňoval pri organizovaní rôznych kultúrnych
a športových podujatí. Vyplývajúc z tejto skutočnosti som pociťoval, že ako člen zastupiteľstva by
som vedel ešte viac pomôcť všetkým občanom.
● Máte za sebou viac ako polovicu volebného
obdobia. Ako hodnotíte priebežné plnenie
úloh, ktoré ste si na toto volebné obdobie
vytýčili?
Myslím si, že z plánovaných cieľov, ktoré sme si
ako zastupiteľstvo vytýčili, sa uskutočnilo veľa.
Napríklad vďaka európskym projektom sa dokončila
poliklinika, tesne pred odovzdaním je kongresovorelaxačné centrum vo Vincovom lese. Dokončila sa
hala na separáciu odpadu, prebehla rekonštrukcia
čističky odpadových vôd na Košútskej ulici. Okrem
týchto stavieb sa priebežne usilujeme o vyriešenie
každodenných problémov chodu mesta.
● Pracujete s mládežou a preto sa vás musíme
opýtať, aká je v našom meste v tejto oblasti
situácia. Ako hodnotíte fungovanie škôl,
ale aj voľnočasové možnosti, ktoré mesto
ponúka najmladším občanom?
Táto otázka sa týka najmä základných a materských škôl a centra voľného času, nakoľko zriaďovateľom týchto inštitúcií je mesto. V dôsledku súčasnej
formy financovania škôl a školských zariadení došlo
k zmenám v sieti škôl, nakoľko bola zrušená materská škola na sídlisku J. Dalloša a práve v týchto
priestoroch bola zriadená už spomínaná poliklinika. Taktiež došlo k predaju budovy, v ktorej sídlilo
Centrum voľného času a vznikla spojená škola, pod
správu ktorej prešli materské školy a ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, CVČ a ZUŠ. Zlúčila sa aj
materská škola a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Týmto krokom došlo k zefektívneniu obidvoch
inštitúcií. Z eurofondov sa nám podarilo získať peniaze na rekonštrukciu spojenej školy, v dôsledku

čoho sa obnoví budova na Školskej ulici a telocvičňa,
ktorá je zo športového hľadiska, žiaľ, jediná v meste. V budúcnosti by bola nutná aj rekonštrukcia ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským a napojenie na
kanalizačnú sieť. Na túto rekonštrukciu žiaľ mesto nemá dostatok finančných prostriedkov, nakoľko
súčasná štruktúra výziev pre dotáciu z európskych
fondov to neumožňuje.
● Pracujete v športovej komisii a vo výbore FK
Slavoj Sládkovičovo. Môžete nám povedať
nejaké novinky z tejto oblasti?
Problémom športovej komisie – ale aj ostatných
komisií – je slabá účasť delegovaných členov na zasadnutiach. Tí, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach, sú aktívni a dá sa na nich spoľahnúť pri
organizovaní rôznych športových podujatí. Komisia
sa v rámci svojich možností snaží prostredníctvom
mestského zastupiteľstva pomáhať športovým klubom. V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov zastupiteľstvo nemôže vyhovieť požiadavkám
v plnej miere. Snažíme sa aspoň v primeranej miere
pomáhať každému. Čo sa týka futbalového klubu,
A mužstvo sa drží na peknom 4. mieste IV. ligy – juhovýchod. Problémy nastali v dorasteneckom mužstve, keď vlani v dôsledku veku opustilo mužstvo
viacero hráčov, čo sa prejavuje v slabších výkonoch
mužstva. Žiacke mužstvo sa drží v strede krajskej
súťaže – juh.
● Naši občania majú dosť mizerné možnosti
na športové vyžitie a ani aktívni športovci
nemajú dobré tréningové podmienky. Chýbajú športoviská, telocvičňa, kurty,... Kedy
sa Sládkovičovo dočká novej športovej haly,
o ktorej sa rozpráva už 25 rokov?
Vážnym problémom sú chýbajúce športoviská,
kde by občania mali možnosť aktívne športovať.
Bola by nutná rekonštrukcia ihriska za školou na
Školskej ulici, čo ale spadá do kompetencie spojenej školy. K zlepšeniu by malo dôjsť behom letných
mesiacov, keď mesto z finančných prostriedkov
získaných z Úradu vlády SR začne s výstavbu miniihriska s umelou trávou na štadióne FK Slavoj
a vytvorí sa tréningové ihrisko. Spomínané športové ihriská budú využiteľné pre občanov napríklad aj na tradičnú interligu. Aj súkromná stredná
odborná škola z finančných prostriedkov získaných
od Západoslovenskej energetiky – nadácia Pontis

v ybuduje
multifunkčné
ihr isko.
Ďalšou
z možností
športového
vyžitia sú
aj dve multifunkčné
ihriská,
ktoré sú
majetkom
hotela Tevel. Mestské zastupiteľstvo v rámci dotácií
hradí náklady na prenájom pre stolných tenistov
a kolkárov, ktorí v súčasnosti nemajú vlastnú halu
resp. kolkársku dráhu. Kolkári reprezentujú mesto
v najvyššej súťaži, preto by bolo treba nájsť vhodné
priestory v Sládkovičove, kde by sa zmestila technológia stavačov kolíkov. Problémom je veľkosť týchto
priestorov, nakoľko podmienkou extraligy je štvordráha. Výstavba športovej haly sa mala uskutočniť
spolu so školou na Richterovej ulici, avšak v dôsledku skrátenia rozpočtu zo strany MŠ SR sa neuskutočnila, hoci je súčasťou projektu. V súčasnosti sa
črtá možnosť vybudovať športovú halu v spolupráci
s Vysokou školou v Sládkovičove s využitím európskych fondov.
● V ktorej oblasti je práca poslaneckého zboru
najťažšia a ktoré problémy vás trápia?
Najväčší problém je nedostatok finančných prostriedkov, ktoré bránia realizácii množstva plánov
a predstáv na zvelaďovanie nášho mesta.
● Ste mladý muž s rodinou a nás zaujíma, čo
vám a vašim najbližším a mladým rodinám
vôbec chýba, čo by ste si želali vyriešiť?
Podľa mojej mienky mladým rodinám chýba nedostatok bytov, stavebných pozemkov, nakoľko na
území mesta a v okolí je pomerne dosť pracovných
príležitostí. Ďalej chýbajú uzatvorené detské ihriská, vybavené lavičkami pre oddych matiek s deťmi,
kde by sa zvýšila bezpečnosť. Čiastočným riešením
by bol projekt mesta – rekonštrukcia sídiel, ktorý
komplexne rieši celú hlavnú ulicu, v rámci ktorého
by sa vytvorili oddychové zóny.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov v práci poslanca.

Najúspešnejší reprezentanti škôl
na prijatí u primátora mesta
Na Mestskom úrade v Sládkovičove
sa dňa 4. júna 2009 konalo prijatie
10 najúspešnejších reprezentantov
škôl a školských zariadení za školský
rok 2008/2009.
Primátor mesta vo svojom príhovore vyslovil úprimné poďakovanie
všetkým oceneným deťom a žiakom
za ich vynikajúcu reprezentáciu školského zariadenia a školy, za dosiahnuté úspechy v rôznych olympiádach,
recitačných, výtvarných, speváckych,
tanečných a hudobných súťažiach
a najmä za to, že šíria dobré meno
svojej školy a nášho mesta.
Zároveň sa poďakoval aj pedagogickým pracovníkom za ich úsilie pri
príprave týchto talentovaných detí,
pretože bez ich odborných znalostí,

pomoci a ochoty by ocenení nedosiahli také výrazné úspechy.
Následne deti prevzali z rúk primátora mesta Ing. Antona Szaba a predsedníčky komisie rozvoja vzdelávania
mládeže pri Mestskom zastupiteľstve
v Sládkovičove PhDr. Terézie Pethőovej ďakovné listy a vecné darčeky, ktoré im ešte dlho budú pripomínať účasť
na tomto slávnostnom podujatí.
Ocenení boli nasledovní najúspešnejší reprezentanti škôl a školských
zariadení.
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo – základná škola – Martin
Myslík, Kristína Rózsová a Michal
Krátky, MŠ Fučíkova – Vivien Fehérová, MŠ Budovateľská – Vanda
Horváthová, základná umelecká

Už iba pamätníci si 2. marca 2009
pripomenuli 50. výročie slávnostného
otvotenia krásnej 17 triednej novej
školy na Školskej ulici. Bola to vtedy
velká sláva, ktorá sa začala na ná-

škola – Erik Szakál, Základná škola
Sándora Petőfiho s MŠ s vyučovacím
a výchovným jazykom maďarským –
základná škola – Nórika Hontváriová

mestí zhromaždením žiakov slovenskej i maďarskej osemročnej strednej
školy, učiteľov, rodičov, ostatných
občanov a hostí. Slávnostný sprievod
sa odobral pred budovu novej školy,

a Zita Karátsonyová, MŠ Abrahámska – Kristián Bende a Spojená škola,
Školská 212 – Nikolka Tanková.
Ing. Mária Gubíniová
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Deň matiek na prvom stupni
Spojenej školy netradične
Mama – to slovo krásne
vyslovujem každý deň
a pri tom sa usmejem.
Pripravovaný piknik v areáli školy,
na ktorý sme sa veľmi tešili, nám nečakane pokazilo nepriaznivé počasie.
Náhradným riešením boli priestory
školy. Zlé počasie nám neubralo na
nálade, mamičky prichádzali do školy s usmiatymi deťmi a košíkmi plnými dobrôt. Pripravené stoly sa rýchlo
zapĺňali, po budove sa šírila vôňa,
ktorá lákala všetkých maškrtníkov.
Mamičky privítala zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Mészárosová pekným
slovom a pani učiteľky ich pohostili
voňavou kávou a výbornými pagáčmi.

Chodbami zneli tóny príjemnej hudby, ozývala sa vrava, smiech a džavot
detí. Pre mamičky a deti boli pripravené rôzne zaujímavé, pútavé súťaže.
Podujatie bolo spestrené krátkym
kultúrnym programom a nakoniec
deti odovzdali mamičkám vlastnoručne zhotovené darčeky.
Piknikové posedenie malo veľký
úspech. Rozchádzali sme sa s príjemným pocitom, ktorý nás motivoval
a povzbudil v myšlienke organizovať
podobné podujatia i v budúcnosti.
Veríme, že tento spôsob oslavy Dňa
matiek sa stane tradíciou, ktorá upevní vzťahy medzi školou a rodinou.
učiteľky 1. stupňa
SŠ v Sládkovičove.
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Bol to u nás veľký zhon – jedny dnuká, druhí von. Deti pekne oblečené a mamičky natešené. Dňa 14. mája 2009 si deti v našej MŠ uctili svoje mamičky
kultúrnym programom, ktorý si za pomoci svojich pani učiteliek pripravili. Pre
nepriaznivé počasie tohto roku sa oslavy Dňa matiek konali v triedach. Slávnosť sa začala príhovorom pani zástupkyne PaedDr. Anety Mikešovej, ktorá
všetkých hostí privítala.
Detičky z malej skupiny mali pripravené pásmo básničiek a dramatizáciu
rozprávky Koza odratá a jež.
Deti zo strednej skupiny svoje mamičky privítali krátkymi básničkami
a pesničkou. Potešili ich aj ľudovým tančekom na pieseň Z východnej dievčatá... a dramatizáciou Malé mamičky.
Svoju lásku a poďakovanie vyjadrili aj deti z veľkej skupiny pásmom básní
a piesní. Potom literárnym prednesom Vivienky Fehérovej a napokom tančekom Anička dušička a hudobno–pohybovou hrou Vijeme veniec...
Na záver programu bolo vidieť slzy šťastia a úsmev na tvári každej mamičky
a babičky, keď deti spoločne zaspievali pieseň: Priletela pesnička... poďakovali
sa mamičkám za ich lásku božtekom a malým darčekom, ktorý svojimi šikovnými rukami zhotovili za pomoci pani učiteliek.
Eva Šidová, MŠ Fučíkova

Deň matiek
MŠ Budovateľská
Druhá májová nedeľa získala po nežnej revolúcii nový význam – oslavujeme Deň matiek,
sviatok, ktorý je pre nás všetkých príležitosťou
poďakovať svojim mamám za ich starostlivosť,
priniesť malý darček, kvietok, povedať láskavé
slovo.
Najkrajšie vedia gratulovať malé deti, lebo ony
svoje mamičky milujú bezvýhradne. Preto sú
školské akadémie ku Dňu matiek, ktoré detičky
pripravia pod vedením pani učiteliek, tými najdojemnejšími predstaveniami.
Často sú to prvé verejné vystúpenia našich
drobčekov a my dospeláci obdivujeme smelosť,
s akou sa postavia na javisko a prednesú svoj
veršík, zaspievajú pesničku a pritom očami hladajú mamičku v hladisku a ešte aj stihnú poslať
jej vzdušný boštek.
Taký bol aj program detí z Materskej školy
na Budovateľskej ulici, ktorý sa konal v starom
kultúrnom dome. Všetky vystúpenia boli krásne,
všetky detičky výborne recitovali, spievali a tancovali a všetky mamičky boli šťastné, že vidia

svojich drobčekov na javisku.
Pani učiteľky s deťmi pripravili takmer dvojhodinovú show, v ktorej si každý škôlkár našiel
príležitosť ukázať, čo sa naučil.
Ak by sa tento program konal vo veľkej sále
s nákladnou výpravou s kulisami a kostýmami,

bol by ozdobou hociktorého amerického filmu
pre deti. Naši škôlkári a ich pani učiteľky sú
nesmierne šikovné a my všetci im ďakujeme za
krásny a dojemný kultúrny zážitok.
ES
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Správy zo Základnej školy
Sándora Petőfiho
Opäť uplynulo pár mesiacov a znovu sa hlási Základná škola Sándora
Petőfiho. V uplynulom období sme sa
nenudili a vôbec nezaháľali, pretože
naši žiaci sa nielen učili, pracovali,
ale aj reprezentovali našu školu na
rôznych podujatiach.
Koncom apríla sa usilovne zapojili do tradičného zberu papiera. Žiaci
ako mravce zbierali, chodili po uliciach mesta, pretože každý mal svoj
cieľ! Nazbierať viac než 80 kilogramov
papiera, za čo dostal odmenu – jeden
deň na Vincovom lese.
Naši najmenší reprezentovali školu
na stavaní mája. Divákov zabavili milým tanečným predstavením.
Na Leteckom dni naše speváčky
melodickými piesňami zabávali prítomných.
Deti nezabudli na veľký sviatok,
Deň matiek. Každé z nich pozdravilo
svoju mamičku. Tí najmenší, škôlkari, hudobno-tanečným predstavením
a školáci malým darčekom.

V polovici mája sa bábkarsky súbor Diócska zúčastnil na festivale
bábkarských súborov - Duna menti
tavasz, kde dosiahol pekný výsledok
a za svoj výkon zožali od divákov obrovský potlesk.
Popri rôznych povinnostiach sa
naši žiaci zúčastnili na viacerých
súťažiach. Na okresnom kole Pytagoriády – matematickej súťaži našu
školu reprezentovalo viac žiakov.
Na súťaži, vyhlásenej pri príležitosti
250-ho výročia narodenia Ferenca
Kazinczyho, spisovateľa, prekladateľa a literárneho organizátora, hlásateľa jazykovej obnovy, získali traja
žiaci prvé miesto.
Po náročnej práci dobre padne trocha oddychu. Naši žiaci sa zúčastnili
divadelného predstavenia pod názvom
Studňa kráľa Mateja. Za predstavenie
o spravodlivom kráľovi Matejovi odmenili hercov veľkým potleskom.
V roku 2009 si pripomíname
100. výročie narodenia básnika Mik-

lósa Radnótiho. Básnikov život a diela
priblížil žiakom 6.–9. ročníkov Attila
Zsapka svojim literáro-hudobným
predstavením pod názvom Útržky.
Predstavenie bolo veľmi poučné, pretože sa dozvedeli veľmi veľa vecí o životnom osude tohto básnika.
28. a 29. mája 2009 sa žiaci našej

základnej školy zúčastnili na zájazde
v Bojniciach, ktorý podporila Nadácia
Pázmány Péter Alapítvány. V Bojniciach si deti prezreli zámok, vypočuli
si zaujímavé historky o majiteľoch
hradu a mohli vidieť i lipu kráľa Mateja. Potom sa presunuli do zoologickej zá-hrady, kde si pozreli zaujímavé
a vzácne druhy zvierat. Z výletu sa
vrátili síce unavení, no plní zážitkov.
Prvý jún je dňom detí, veď tento
deň je iba o nich! Nebolo tomu inak
ani na Základnej škole Sándora Petőfiho. Deň sa začal kreslenou rozprávkou, na ktorej sa deti dobre zabávali.
Po nej nasledovali šikovnostné hry, za
ktoré obdržali odmenu.
Touto cestou sa chceme poďakovať
našim sponzorom, ktorí svojimi príspevkami pomohli našej škole a urobili tak radosť našim deťom.
Zvláštne poďakovanie patrí pánovi
Szkladányimu, ktorý našu školu podporil učebnými pomôckami. Vďaka!
Mgr. Katarína Baloghová

Moja cesta k úspechu
Včelárenie sa stalo v našej rodine tradíciou.
Včeláril môj dedko, včelári môj otec a do tajov
včelárenia sa pokúšam dostať aj ja. Na biologickej
olympiáde som prezentoval projekt s názvom: Možný vplyv otepľovania na produktivitu včiel.
V širšom meradle, využijúc pozorovanie počas
dvoch za sebou nasledujúcich rokov, som chcel poukázať aj na otázku prebiehajúcich klimatických
zmien. Nadviazal som na môj projekt z minulého
roka Vplyv teploty vzduchu na veľkosť znášky nektáru u včely medonosnej. Mojím cieľom bolo zistiť,
ako sa mení množstvo vyprodukovaného kvetového medu v závislosti od teploty vzduchu a počasia,
poukázať na možný vplyv globálneho otepľovania
na život včiel a zvýšiť informovanosť verejnosti
o včelárskej problematike.
Pozorovanie som robil na našej včelnici (80 silných včelstiev). Počas kvitnutia slnečnice ročnej
v júli 2007, 2008 som denne zapisoval teplotu
vzduchu. Denne som zapisoval aj počasie, aké bolo
prevažne celý deň. Počas vytáčania slnečnicového
medu som zaznamenával počet naplnených nádob

a nakoniec som vypočítal hmotnosť všetkého vytočeného slnečnicového medu. Všetky údaje som
spracoval do tabuliek a grafov.
Zistil som, že množstvo vyprodukovaného slnečnicového medu je za ostatných porovnateľných
podmienok veľmi závislé od teploty vzduchu a počasia. Ukázalo sa to na rozdiele produkcie medu.
V roku 2007, keď júl nadpriemernými teplotami,
dokonca blížiacimi sa k 40° C, lámal teplotné rekordy, bola produkcia medu o 350 kg menšia ako
v júli 2008, keď bola priaznivejšia teplota i vlhkosť
vzduchu pre produkciu medu.
Zvýšiť informovanosť verejnosti sa pokúšam
tým, že sa zúčastňujem prezentácie ZO SZV Galanta na Galantských trhoch, kde sa snažíme
s inými včelármi priblížiť život včiel, ich chov, včelie produkty a veľa iných poznatkov širokej verejnosti. Na www stránke www.mkpage.hostujem.sk
som uverejnil anketu, ktorej výsledky som uviedol
v prezentácii. Uverejnil som tam aj svoj minuloročný projekt o včelách a každý, kto má záujem, si ho
môže pozrieť.

Moja snaha v tomto roku bola okorenená aj niekoľkými úspechmi – 1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády, 1. miesto v krajskom kolo BiO:
1. miesto a 2. miesto v celoštátnom kole BiO:.
Michal Krátky, žiak 9. B tr.
Spojená škola Sládkovičovo
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Život, práca a úspechy Spojenej školy v Sládkovičove
(pokračovanie z minulého čísla)
Základná umelecká škola
Základná umelecká škola od
1. septembra 2007 sídli v areáli spojenej školy, v budove školského klubu
detí. Celková rekonštrukcia priestorov
bola realizovaná z rozpočtu mesta vo
výške 16 232,– € (489 000,– Sk). Z rozpočtu školy sme v marci zabezpečili
zvukovú izoláciu stien a výmenu dverí vo výške 4 382,– € (132 000,– Sk).
Nakoľko sa nám do spomínaných
priestorov snažili dostať nepozvaní
návštevníci a svojim konaním poškodzujú náš majetok, práve realizujeme
výmenu vchodových dverí za 1 129,– €
(34 012,– Sk).
Na budove, v ktorej sídli ZUŠ,
školský klub detí a jedáleň bola zrealizovaná výmena odkvapových rúr
s čiastočnou opravou plochej strechy
vo výške 4 944,– € (148 943,– Sk).
Z výťažku koncertov sme dali spraviť akustický strop do jednej triedy v hodnote 620,70 € (18 700,– Sk)
a nakúpili sme technické zariadenia a
učebné pomôcky v hodnote 1 200,– €
(36 151,– Sk).
Akcie a úspechy školy
Vikinka Pócsová 1. A, nás reprezentovala v speváckej súťaži Galantský
slávik, kde získala ocenenie Najmladšia účastníčka, Veronika Hrdlicová
zo 7. A získala 1. miesto v III. kategórii
súťaže a Radoslav Andor získal 2.
miesto v III. kategórii.
Škola organizuje žiacke koncerty
a výchovné koncerty a žiaci i pedagógovia účinkujú na vernisážach
a mestských akciách. Žiaci sa zúčastnili súťaží Mladí klaviristi v Bratislave, Hnúšťanský akord (okresné kolo
v Seredi – 2 x druhé miesto a 1 x tretie
miesto a Celoštátnej súťažnej pre-

hliadky, kde našu školu budú reprezentovať 3 žiaci a 1 pedagóg v porote.
Otvorili sme nový odbor – počítačová
grafika, ktorú vyučuje odborný pedagóg.
Centrum voľného času pri Spojenej
škole v Sládkovičove
zabezpečuje voľnočasové aktivity
žiakov v popoludňajších hodinách, po
vyučovaní. Už tradične v CVČ pracuje
krúžok mladých futbalistov pre mladších prípravkárov, ktorých je 22 a 18
starších žiakov, ktorí hrajú krajskú
súťaž Juh. Okrem súťaže žiaci reprezentujú našu školu na Coca-cola poháre a okresných žiackych súťažiach.
Krúžok úspešne vedie p. Dušan Heriban. Chlapci sa stretávajú trikrát do
týždňa.
Druhým krúžkom je stolnotenisový krúžok, ktorý vedie už dlhé roky
Emil Dovalovszki. V súčasnosti mierne poklesol záujem o tento krúžok,
navštevujú ho 2 dievčatá a 8 chlapcov. Na okresnej súťaži CVČ, ktorá
sa konala v telocvični spojenej školy
v tomto školskom roku náš krúžok
reprezentovalo 1 trojčlenné družstvo.
Oba tieto krúžky sú v zmysle smerníc
spoplatnené.
V tomto školskom roku sme otvorili
nový krúžok CVČ pre deti a rodičov zo
sociálne slabších rodín. Tento krúžok
obetavo vedie p. Edita Madarászová,
ktorá sa deťom denne venuje v rôznych popoludňajších aktivitách, počas víkendov (soboty) a vedúca krúžku pripravuje podujatia aj na obdobie
letných prázdnin. Tento krúžok je
v okolí ojedinelý, v zmysle predpisov sú
deti oslobodené od platenia poplatkov
za návštevu tohto krúžku a veľmi radi
ho navštevujú.

Zariadenie školského stravovania
Školské stravovanie ako súčasť starostlivosti o deti a žiakov v čase ich
pobytu v školách a školských zariadeniach tvorí osobitný systém. Jeho
úlohou je dosiahnuť zmeny postojov
k zdravej racionálnej výžive, aby sa
deťom a žiakom v zariadeniach školského stravovania pripravovala strava, ktorá je svojim biologickým a energetickým zložením, ako i hygienickou
kvalitou vyhovujúca pre ich vyvíjajúci
sa organizmus. V uvedených zariadeniach sa preto preferuje sortiment
zdravých produktov, predovšetkým
s nízkym obsahom tukov, solí a cukru, ktorý zodpovedá zásadám zdravej
výživy. Systém stravovania súčasne
vytvára podmienky aj pre podávanie
nápojov ako mlieko, mliečne nápoje,
rôzne druhy čajov, sirupov, ale aj pitnej vody.
Dodržiavanie zásad zdravej výživy
1. Zabezpečovanie výživovej hodnoty
jedál podľa odporúčaných výživových dávok.
2. Výroba jedál podľa platných
materiálno – spotrebných noriem
a receptúr pre školské a predškolské stravovanie (MSN a receptúry
pre školské stravovanie vydané MŠ
SR z r. 2003). Ide o zabezpečovanie
normovaného množstva potravín,
technologických postupov, hmotnosti porcie, nutričného zloženia
1 porcie.
3. Zostavovanie jedálnych lístkov
s dodržiavaním výživovej hodnoty
jedál.
Stravovacie zariadenie sa nachádza
na Richterovej ulici v Sládkovičove
(budova vysokej školy) a pracuje tu
5 pracovníčok – 4 kuchárky a vedú-

ca stravovacieho zariadenia. Tovar sa
do zariadenia dodáva priamo od dodávateľov (niektoré potraviny denne,
ostatné podľa potreby). Stravovacie
zariadenie poskytuje stravu a to formou rozvozu (vyčlenené vozidlo) do
všetkých školských a predškolských
zariadení v meste Sládkovičovo a do
MŠ Malá Mača. Výdajňa stravy pri
Spojenej škole, Školská ul., Sládkovičovo, má priemerne denne 160
žiackych stravníkov a 25 dospelých
stravníkov. Materské školy majú spolu
130 stravníkov. Pre deti materských
škôl sa strava vozí do vlastných výdajní stravy. Desiaty a olovranty sa pripravujú priamo vo výdajniach stravy
(nátierky sú centrálne a uprednostňujeme čierny chlieb).
Záverom by som sa chcela touto
cestou úprimne poďakovať každému
subjektu (Mestský úrad Sládkovičovo,
Technické služby mesta Sládkovičovo,
firmy a dodávatelia), každej osobe, občanovi, rodičom, ktorí či už reálnou
pomocou, sponzorským darom alebo
i dobrým slovom či úprimným poďakovaním pomáhajú školám a školským
zariadeniam v našom meste. Osobitne
ďakujeme firme Bekaert Slovakia za
poskytnutie finančných prostriedkov
z Bekaert grant programu na zakúpenie zariadení školského ihriska pre
obe materské školy a zakúpenie hudobných nástrojov pre základnú umeleckú školu. Som si vedomá, že tam
kde sa robí – robia sa aj chyby. Lenže
tam, kde sú zverené deti, tých chýb by
malo byť čo najmenej. Preto vopred
ďakujem za každý úprimne myslený
podnet pre zlepšenie alebo obohatenie
našej práce.
Mgr. Adriana Farkašová,

Recitátori
v MŠ Budovateľská
Každoročne sa stretávame v materskej škole na
Budovateľskej ulici, aby sme si vypočuli ako krásne
recitujú malí škôlkári zo sládkovičovských materských škôl a hostia z Malej Mače. O tom, že program
bol veľmi pekný a deti recitovali krásne už ani nemusím písať, tak je to vždy. Táto recitačná prehliaka si už dve desaťročia zachováva vysokú úroveň.
Zaujímavý je aspekt, ktorý v hodnotení po prehliadke zdôraznila pani prednostka MsÚ Ing.
Milena Poláková. Malí recitátori boli veľmi smelí,
vystupovali bez trémy, ak sa pomýlili, opravili sa
a recitovali ďalej. To je skúsenosť, ktorú budú v živote veľmi potrebovať.
Príjemný a profesionálne zvládnutý verbálny prejav je jednou z devíz mladých manažérov. Musíte
mať myšlienku, vedieť ako na vec, ale v konečnom
dôsledku musíte vedieť to všetko „predať“. Musíte
vedieť smelo vystupovať, plynule hovoriť, dobre artikulovať, zapamätať si texty, ktoré chcete prezentovať. To všetko naši malí recitátori trénujú už dnes.

Možno niektorí z nich bude raz prednášať Hamletov, či Oféliin monológ na doskách, ktoré znamenajú
svet. Veľmi im to prajeme, ale satisfakciou pre ich
pegagógov bude aj skutočnosť, že deti svoje skúsenosti zúročia v bežnom živote.
ES

Naši malí recitátori – Dominika Krullová, Natália
Viciánová, Vivien Fehérová, Katka Hollósyová,
Vivien Šeboková, Zuzana Bittová, Lukáš Sipos,
Kristián Bende, Vanda Horváthová, Miško Salaj
a Timko Manek.

kultúra
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Cena Alfonza Talamona 2009
V piatok 15. mája 2009 sa už po švrtýkrát v Sládkovičove zišli členovia Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku na udeľovaní literárnej ceny
Alfonza Talamona. Otvorenie podujatia sa tradične
konalo pri soche Alfonza Talamona pred budovou
mestského úradu, kde sa účastníkom prihovorili
pán Béla Hajtman a Mgr. Katarína Baloghová, učiteľka základnej školy Sándora Petőfiho.
Udeľovanie ceny sa konalo v kongresovej sále
hotela Tevel, kde všetkých účastníkov privítal
predseda Spoločnosti maďarských spisovateľov na
Slovensku pán Gyula Hodossy a hlavná kontrolórka mesta JUDr. Andrea Klabuzai. Samotnému
vyhláseniu nového držiteľa Ceny Alfonza Talamona
predchádzal kultúrny program, v ktorom vystúpili
Silvia Kiss, Andor Buják a Zoltán Bohus a predstavenie nominovaných spisovateľov. Na udelenie ceny
boli nominovaní – Zsófia Barczi, Anikó N. Tóth
a Zoltán Szalay. Cenu získala pani Anikó N. Tóth,
ktorú vám priblížime stručným životopisom.

Anikó N. Tóth sa narodila 5. júna 1967 v Želiezovciach. Svoje detstvo prežila vo Veľkých Ludinciach. Študovala na gymnáziu v Želiezovciach,
maturovala v roku 1985 v Banskej Štiavnici. Od
roku 1985 do roku 1990 bola študentkou filozofickej fakulty na univerzite v Budapešti (Eötvös
Loránd Tudományegyetem). V roku 1991 získala
diplom v odbore maďarský jazyk a knihovníctvo. Po
skončení štúdia sa vrátila na Slovensko. Od roku
1991 do roku 1995 učila na základnej škole v Plášťovciach a v Šahách. Od roku 1995 je učiteľkou
na štátnom gymnáziu v Šahách. Publikuje od polovice osemdesiatych rokov, hlavne v maďarských
periodikách na Slovensku. Píše novely, rozprávky,
divadelné a rozhlasové hry, recenzie, štúdie, eseje,
pripravuje rozhovory. V roku 2000 získala za svoje
dielo Alacindruska Madáchovu cenu, v roku 2002
na súťaži Új Forrás za rozhovor so Zoltánom Némethom získala hlavnú cenu.
Táto kultúrna udalosť si získava dobré renomé

a zúčastnili sa jej okrem členov Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku aj vzácni hostia
– mamička, brat a príbuzní Alfonza Talamona, poslanec NR SR a Fonziho spolužiak József Berényi,
zástupcovia Csemadoku a SMK z okresu Galanta
i profesor RNDr. László Béla, CSc., dekan Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Početná bola aj skupina domácich divákov, ale
privítali by sme viacej mladých účastníkov. Práve
z ich radov by raz mohli vyrásť noví spisovatelia
alebo aspoň čitatelia – milovníci modernej maďarskej literatúry, ako napríklad slečna Melinda Srejnerová, ktorá práve končí vysokoškolské štúdium
a konzultantkou jej diplomovej práce je práve nová
laureátka ceny Alfonza Talamona, pani N. Tóth
Anikó.
Pán Béla Hajtman vo svojom záverečnom vystúpení poďakoval primátorovi mesta a všetkým,
ktorí sa podieľali na realizácii podujatia, ktoré je
pre Sládkovičovčanov jednou z najvýznamnejších
kultúrnych udalostí. 			
ES

Rebels party open
Na medzinárodne známom termálnom kúpalisku Vincov Les v Sládkovičove sa konalo stretnutie priaznivcov motocyklov s názvom Rebels party
open, ktoré zorganizoval Rebels klub zo Sládkovičova. Akcie sa zúčastnilo cca tisíc návštevníkov
väčšinou zo Slovenska, ale privítali sme aj zahraničných účastníkov.
Na pódiu vystúpilo niekoľko kapiel ako Rolling
Stones rv., Devils street 13, Rocka Rolla, Grobiani,
Sitňan, Hospital Bukra, The Storms, Vandali, Prípad pre Samantu. Návštevníci mohli vidieť vystúpenie kaskadérov z Maďarska, striptiz show a ďalšie
atrakcie ako prezentáciu veteránov na dvoch ale aj
štyroch kolesách a firma HIM Sládkovičovo predstavila unikátny motocykel, ktorý vyrobili v svojej
dieľni. 			
Michal Hanes

Telegraficky z kultúry
v Sládkovičove
Koncert v MsKS

Tretia kniha Ladislava Tavaliho

Grant na nákup kníh

Dňa 25. apríla 2009 v MsKS Sládkovičovo vystúpili martinskí rockeri
Editor a Horská Chata, alternatívni
rockeri Out of Mind, takmer už domáci Grobiani a naozaj domáci The
Storms.
Rado Paulen

Ministerstvo kultúry SR udelilo
grant na vydanie knihy rómskeho autora Ladislava Tavaliho „Šúko a Apolka – O Šúko taj i Apolka“.
Najneskôr po prázdninách budeme
opäť krstiť ďalšiu knihu, napísanú
v slovenskom a rómskom jazyku.
ES

Mesto Sládkovičovo získalo grant
Ministerstva kultúry SR na nákup
kníh pre mestskú knižnicu vo výške
850,– €.
Vzhľadom k tomu, že prostriedky
na nákup literatúry na rok 2009 boli
pre MsKS schválené iba v minimálnej výške, pomôže tento grant doplniť
knižničný fond.
		
ES

Súťaže na
Sládkovičovských
kultúrnych dňoch
Záujemci o účasť
v súťažiach – varenie
haláslé a orechový koláč
sa môžu prihlásiť na
Mestskom úrade,
v knižnicu MsKS alebo
na tel. 031 784 27 12.
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kultúra / dopisovatelia

Ray Cooney
Nerušit prosím (Out of order)
26. apríla 2009, v jedno slnečné
nedeľňajšie poobedie, sa v kultúrnom
dome v Sládkovičove predstavil divákom veľkoúľanský divadelný súbor
„Mákvirágok“.
V komédii najpopulárnejšieho súčasného anglického dramatika nám
herci priblížili ministra chystajúceho

sa na ľúbostné dobrodružstvo a jeho privátné tajomstvá. Účinkujúci
zabávali obecenstvo zaujímavými
scénami. Všetci tí, ktorí neprišli na
predstavenie môžu ľutovať, pretože
prítomní boli obohatení nezabudnuteľným zážitkom.
Helena Budayová

SIAD - Country na Rovine v Malej Mači
Dáva sa na známosť, že po dlhšej odmlke sa koná
33. ročník country festivalu
a to v sobotu 25. júla 2009 na námestí v Malej Mači.
Program:
vystúpenie kapiel + večerný country bál
vstupné dobrovoľné

Hrajú: Grass Country, Uniun City Grass, Via grass, Country dostavník, Blue Way a domáci Roviňáci, ktorí oslavujú
35. narodeniny.
Srdečne pozývame na posedenie pri kvalitnej country a bluegrassovej hudbe.
Občerstvenie bude tradičné, nálada výborná.

Problém vandalizmu
Chcem vás touto cestou poprosiť o zverejnenie
informácie o vandalizme v Sládkovičove zo strany detí. V prílohe prikladám fotografiu, na ktorej
sú rozvodné skrine na plyn a elektrinu na našom
dome na Fučíkovej 42.
Ide o vandalizmus spôsobený nudou a nevyťažením detí inou zmysluplnou činnosťou. Takéto
poškodzovanie cudzieho majetku vykonávajú deti
od 10 do 15 rokov a bolo by dobré, keby si rodičia
všímali, na čo ich deti míňajú peniaze – teda či na
veľké fixky, ktorými „svojou značkou“ značkujú
takmer všetko. Pripadá mi to tak, ako keď si pes
značkuje teritórium svojim močom. Možno by si
tie deti uvedomili, čo tým spôsobujú na majetku

druhých, keby napríklad podobne označkovali kuchynskú linku svojej mame. Keby videli potom jej
reakciu, pochopili by, že konajú zle a poškodzujú
majetok iných, majetok, do ktorého iní investujú
nemalé peniaze. Niektorí sa snažia, aby ich domy
vyzerali čo najlepšie (v rámci svojich možností) a skrášľujú tak mesto Sládkovičovo a takýto
vandalizmus ich snahu znehodnocuje. Rodičia by
mali poučiť svoje deti o tom, aby nepoškodzovali
majetok druhých a naopak, pomáhali Sládkovičovo
zveľaďovať. Vandalizmus je výsledkom zanedbanej
výchovy, nudy a hlúposti. Rodičia by si mali viac
všímať svoje dospievajúce deti, aby s nich vyrástli
dobrí a hrdí občania Sládkovičova.

Do Sládkovičova chodíme radi nielen pre korene
starých rodičov, ale aj preto, že Sládkovičovo rastie
do krásy, je to pekné mesto a vandalizmus by tu
nemal mať žiadny priestor...
Verím, že sa to dá zmeniť, treba však na to upozorňovať v škole i prostredníctvom mestských novín Život v Sládkovičove.
Mgr. Viliam Bujna

Zverolekárske okienko

(pokračovanie článku z minulého čísla)
S príchodom teplejších dní sa zvyšuje riziko ochorenia spoločenských
zvierat (psy, mačky), preto vás chcem
informovať o chorobách, ktoré sú prenosné aj na ľudí.
Zaklieštenie – patrí medzi najfrekventovanejšie parazity psov a mačiek
s typickou sezónnosťou (apríl–september). Kliešte sú roztoče voľným
okom viditeľné, hnedej farby, živiace
sa krvou. Oplodnená a nasatá samička kladie 600–1 000 vajíčok. Z nich
sa liahnu larvy. Celý vývoj trvá rok
aj viac. Cez deň sa skrývajú a v noci
napádajú hostiteľa. Dokážu hladovať
aj niekoľko rokov. Vyskytujú sa v
burinách, vysokej tráve, v listnatých
lesoch do nadmorskej výšky 600 m
nad morom. Prisávajú sa na miesta
s jemnou pokožkou (krk, brucho,
okolie očí a nosa). V mieste prisatia
spôsobujú zápalovú kožnú reakciu.
Kliešte sú zvlášť nebezpečné prenášaním veľkého počtu ochorení (lym-

ská borelióza, kliešťová encefalitída).
Podľa štatistických údajov je v našom
regióne asi 18–22 % nakazených
kliešťov. Treba vedieť, že i nakazený
kliešť, ktorý je do 24 hodín po prisatí
odborne odstránený (aj s hlavičkou)
nie je schopný nakaziť.
Prevencia a terapia spočíva v čo
najrýchlejšom odstránení kliešťa,
usmrtením (petrolej, alkohol, olej)
a následným vytiahnutím prisatého kliešťa (vykrútením). Pravidelná
prehliadka a použitie repelentných
prípravkov (obojok, pipeta SPOT ON,
kúpeľ) slúžia ako prevencia pred napadnutím.
Zablšenie – je najčastejšie vyskytujúce sa ektoparazitárne ochorenie.
Sezónny charakter v čase globálneho
otepľovania vymizol. Asi 70 % svrbivých kožných lézií je vyvolaných
blchami. Blchy majú nízku druhovú
špecifitu a veľa z nich napadá aj človeka. Dospelé jedince sú hnedej farby,

voľným okom viditeľné (2–3 mm). Cicajú krv, produkujú jed a spôsobujú
alergické reakcie. Charakteristickými
príznakmi sú svrbenie, vypadávanie
srsti, sčervenanie pokožky a povrchové a hlboké zápaly kože. Boj s blchami je ťažký a náročný, lebo väčšinu
života žijú mimo hostiteľa, vývinové
štádiá sú veľmi odolné voči nepriaznivým vplyvom vonkajšieho okolia.
Prevencia a terapia spočíva v pravidelnej kontrole a liečbe všetkých
zvierat v chove (v domácnosti). Miesta a ležoviská fyzikálne očistiť tzn.
vysokými teplotami prať a čistiť, čo
sa dá, žehliť. Asanácia vonkajšieho
prostredia horúcou vodou, plameňom
a chemickou dezinfekciou s insekticídnym účinkom, používanie antiparazitárnych šampónov, obojkov, pipetov SPOT ON.
Svrab (prašivina) – nemá sezónny
charakter. Pôvodcom je zákožka svrabová patriaca medzi roztoče. Je to

časté ochorenie psov, mačiek a králikov. Zákožky žijú v povrchovej vrstve
kože a živia sa odlupujúcou pokožkou,
kde samička robí chodbičky a kladie
vajíčka. Vývin trvá 28 dní. Spôsobuje
enormné svrbenie, vypadávanie srsti,
tvorbu krúst, kožných rias hlavne na
menej osrstených miestach (uši, hlava, brucho, lakťový a kolenný kĺb).
Svrab je prenosný na ľudí s podobnými príznakmi ako u zvierat.
Prevencia a terapia spočíva v pravidelnej dezinsekcii
a ntipa ra zitá r nymi prostriedkami
(šampón, obojok,
kúpeľ SPOT ON).
MVDr. Pavol
Bartaloš,
obvodný veterinár

osemsmerovka / seniori / šport
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Súťažné okienko
4 písmená – AGÁT, ÁRON, BAČA, CIEĽ, CMAR, ČESŤ,
DARY, HNEV, HROB, HROM, KRAJ, LIST,
ODEV, RYŽA, SĽUB, VLAK, ŽABA, ŽIAĽ
5 písmen – ADEPT, ATLAS, BIEDA, DONOR, ESTER,
ISTIČ, LÁSKA, LIEKY, OBJAV, OTROK,
PEKÁR, RODIČ, VIERA, ŽIVOT
6 písmen – BANÁNY, BOLESŤ, KOLIBA, ŽALOBA
7 písmen – BREMENO, HRANICA, KAPITÁL, STATIKA
8 písmen – BARDEJOV, DOMOVINA, POLEMIKA,
REDAKTOR, UTRPENIE
10 písmen – ENERGETIKA

J. A. Komenský:
„Ak sa človek má ...“
(dokončenie v tajničke
– 27 nevyškrtnutých
písmen).
Riešenie osemsmerovky doručte do konca
júna 2009 do mestskej
knižnice.
Z minulého čísla boli
vylosované ľuštitelky
Margita Zlatohlávková a Mária Rostás.

Jarné dni
v Klube dôchodcov v Sládkovičove
Hoci sme my, členovia klubu, už
na dôchodku a rôzneho veku, všetci sa radi zúčastňujeme kultúrnych
podujatí. Mladistvý elán v nás ešte
zostal. Boli sme na koncerte „Kantiléna“ v Galante, ktorý bol spomienkou na Karola Duchoňa aj na krásnom divadelnom predstavení súboru
z Veľkých Úlian.
V hojnom počte sme sa zúčastnili
Stavania mája a s radosťou sme si
pozreli vystúpenie našich najmladších ratolestí. 7. mája sme v jedálni
na vysokej škole oslavovali Deň ma-

tiek a túto našu oslavu, ktorej sa zúčastnilo 75 členov, poctil návštevou
aj pán primátor Ing. Anton Szabó
a pracovníčka MsÚ pani Mária Pišiová. Do tanca nám hral pán Gál.
Toto pekné podujatie pripravil MsÚ
a KD.
8. mája sme sa zúčastnili na kladení vencov pri príležitosti 64. výročia oslobodenia a 10. mája sme boli
na jednodňovom výlete v Topoľčiankach a Mlyňanoch. Tam sme si prezreli arborétum a krásny kultúrny
program pri príležitosti Ambrózyho

dní. Mali sme veľmi pekné počasie
a tak sme sa večer vracali domov
s krásnymi zážitkami.
Pri príležitosti odovzdávania ceny
Alfonza Talamona sme sa zúčastnili
kladenia vencov pri jeho soche i slávnostného udeľovania ceny a recepcie
v hoteli Tevel.
V apríli sa sedem členov klubu
na vlastné náklady zúčastnilo rekreácie v hoteli Hutník vo Vysokých
Tatrách.
Okrem kultúrnych a zábavných
podujatí sa zapájame aj do pomoc-

Lukáš Vígh sa stal majstrom Slovenska
v tlaku na lavičke
Dňa 30.5.2009 organizovala SAKFST v Zlatníkoch 3. majstrovstvá Slovenskej republiky dorastencov a juniorov
v tlaku na lavičke. Na majstrovstvách súťažil aj Lukáš Vígh zo Sládkovičova, ktorý je reprezentantom ŠK GYEVÁT
Galanta.
V hmotnostnej kategórii do 90 kg vybojoval Lukáš svojim výkonom 165 kg krásne prvé miesto.
redakcia

Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
už po druhýkrát získalo mužstvo firmy Bekaert
O tohoročný futbalový turnaj bol
mimoriadny záujem, ktorý mi trochu
pripomenul zlaté časy mestskej Interligy. Do turnaja sa prihlásilo osem
mužstiev, čo je dvakrát viac ako vlani. Manšafty sa rozlosovali do dvoch
skupín, skupina A – Súkromná stredná odborná škola, Bekaert, Koam,
Krytshop a skupina B – Nový Dvor,
Plynex, Metro dorastenci a Polytec.
V každej skupine sa hralo šesť zápasov
a víťazi skupín Metro dorastenci a Bekaert hrali veľké finále a o „bronzový
pohár“ bojovali Krytshop a Nový Dvor,
druhí v skupinách. Tí, ktorí boli na
turnaji už vedia, ako to dopadlo a
ostatným oznamujeme, že na treťom
mieste sa umiestnili výborní futbalisti z Kryteamu, ktorí mali obrovskú
podporu vo veľkej skupine fanúšikov
a fanyniek (veríme, že tento manšaft
na budúci rok bude mať aj svoje roztlieskávačky).

V napínavom finálovom zápase boli
úspešnejší futbalisti Bekaertu, ktorí
pod vedením Milana Maglóckeho už
po druhýkrát získali putovný pohár
a na druhom mieste boli naši nádejní
dorastenci, ktorí reprezentovali Metro. Trofej pre najlepšieho strelca získal hráč Bekaertu Tomáš Sabatovič.
Krásne počasie, veľký počet futbalových mužstiev a vysoká športová
úroveň prilákali na ihrisko aj kopu
divákov, ktorí fandili, hodnotili, kritizovali a snáď sa aj dobre zabavili.
A znovu pripomeniem, že hlavným
zámerom mesta pri organizovaní podujatí, je vytvárať príležitosti na stretávanie sa občanov, lebo tento dobrý
zvyk sa z nášho života akosi vytráca.
Našou ambíciou je, aby každý Sládkovičovčan navštívil aspoň niekoľko
mestských podujatí za rok a odchádzal s pocitom, že Sládkovičovčania
žijú ako jedna veľká rodina.
ES

ných prác ako napríklad roznášanie
mestských novín.
Naši členovia sa snažia odvieť
dobrú prácu, aby sa mestské noviny
dostali do každej rodiny.
Takto nám prešli jarné dni a už sa
tešíme na leto.
Marta Budyová
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Nevšedné uvítanie švédskych
dvojičiek v našom meste
Dňa 9. mája 2009 sme v našej sobášnej sieni vítali do života švédske dvojičky Tima a Maxa Olssona, ktorí sa narodili 26. novenbra 2008 v Nórsku
a s rodičmi žijú vo Švédsku. Krehučké stvorenia sprevádzali milujúci rodičia
(matka pochádza zo Slovenska a otec je Švéd), blízki príbuzní a známi zo Slovenska i zo Švédska. Svoje dvojičky obliekli do prekrásnych vyšívaných košielok s modrými stužkami, na ktorých boli ich mená a dátum narodenia, čo bola
pekná symbolika a pamiatka na tento deň.
Sobášna sieň sa naplnila srdečnými a prívetivými ľuďmi a krásnou atmosférou doplnenou sem–tam plačom detičiek. Bolo nám poctou a potešením, že si
vybrali naše mesto a my sme mohli uvítať u nás tak milú rodinu.
Prajeme im veľa zdravia a skvelú budúcnosť.
Edita Kyselová

Spoločenská kronika mesta
Zosobášili sa
Tibor Lanz (Sládkovičovo)
a Henrieta Steskalová (Galanta)
Peter Hrotko (Galanta)
a Ing. Klaudia Pappová (Sládkovičovo)
Štefan Kozmér (Veľké Úľany)
a Katarína Tóthová (Veľké Úľany)
Attila Nagy (Žihárec)
a Kristína Ivánová (Galanta)
Ján Zelman (Sládkovičovo)
a Iveta Kováčová (Bratislava)
Veľa šťastia na spoločnej ceste...

Narodili sa
Samuel Bartaloš, 17.4.2009
Dorota Sara Dubovická, 23.4.2009
Šimon Manek, 29.4.2009
Šimon Keklak, 3.5.2009
Sarah Mihályová, 9.5.2009
Grasiela Pilová, 10.5.2009
Tabita Pócsová, 14.5.2009
Michele Lauová, 17.5.2009.
Martin Matejdes, 27.5.2009
Martin Lašček, 4.6.2009
Zdravie a šťastie na štarte do života.

Navždy nás opustili
František Chitel, (84) 11.4.2009
Helena Mačaliová, (52) 10.4.2009
Margita Horváthová, (75) 13.4.2009
Jozef Kovács, (99),23.4.2009
Ľudovít Lakatos, (62) 28.4.2009
Oľga Kanovská, (87) 5.5.2009
Ladislav Farkaš, (57) 5.5.2009
Juliana Dubovická, (72) 16.5.2009
Margita Hajnová, (81) 18.5.2009
Jozef Čulák, (62) 19.5.2009
Štefan Čanaky, (60) 22.5.2009

Július Rečka, (85) 1.6.2009
Zoltán Hanzel, (76) 1.6.2009.
Bývalí občania nášho mesta:
Magdaléna Foltínová, (90)
15.4.2009,
Helena Nagyová, (77) 21.5.2009
Viktória Bartalošová, (81) 27.5.2009
Ján Ferenc, (61) 1.6.2009
Nech odpočívajú v pokoji...

Spomíname
S hlbokým zármutkom ďakujeme všetkým,
ktorí na poslednej ceste odprevadili
Štefana Čanakyho, ktorý nás dňa
22. mája 2009 navždy opustil vo veku 60
rokov.
smútiaca rodina
S hlbokým zármutkom oznamujeme,
že nás 18. mája 2009 vo veku 81 rokov
opustila milovaná mamička, babička
a prababička Margita Hajnová.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju odprevadili
na poslednej ceste a svojou sústrasťou
a kvetmi sa snažli zmierniť náš žiaľ.
dcéry a syn s rodinami
So smútkom v srdciach si pripomíname
1. výročie úmrtia Karola Kubicu,
ktorý nás navždy opustil 10. mája 2008.
S úctou spomínajú manželka, brat a syn
s rodinou.
So smútkom v srdiach si pripomínama
1. výročie úmrtia Ireny Audiovej, ktorá nás
navždy opustila 20. mája 2008.
S úctou spomínajú deti s rodinami.
S hlbokým zármutkom v srdci spomíname
na drahého manžela a otca
Karola Varjúa, ktorý nás 7. júna 2008
navždy opustil. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku pri príležitosti
1. výročia jeho úmrtia.
manželka a synovia
S hlbokým zármutkom si pripomíname výročie úmrtia našej drahej manželky, mamičky
a babičky Zuzany Kakviczovej, ktorá nás
navždy opustila 21. júna 2007.
S bolesťou spomínajú manžel, deti
a vnúčatá.

Odišiel tam, odkiaľ už nikdy niet návratu,
ale jeho láska je stále s nami. S hlbokým
zármutkom spomíname na
Vincenta Bendeho, ktorý nás navždy opustil
22. júna 2007.
manželka Alžbeta, synovia a dcéra
s rodinami
S hlbokým zármutkom v srdci
spomíname na Michala Lošonského, ktorý
nás navždy opustil pred piatimi rokmi dňa
24. júna 2004.
S láskou spomínajú manželka Marta, syn
Marcel a Richard s rodinou
S hlbokým zármutkom v srdci si
pripomíname 5. výročie úmrtia
Terézie Józsovej, ktorá nás opustila dňa
29. júna 2004 vo veku nedožitých 89 rokov.
smútiaca rodina
S láskou a úctou si pripomíname
5. výročie úmrtia nášho milovaného manžela
otca, dedka a pradedka Otta Szalayho.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéry a syn
s rodinami.
S hlbokým žiaľom v srdci a s láskou
spomíname na nášho brata
Tibora Ollého
a na jeho manželku Anniku
pri 10. výročí ich úmrtia.
sestra Viola, brat Daniel a švagriná Mária
s rodinami

Dňa 12. mája 2009 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá matka
a babka Mária Škulavá.
S úctou a láskou spomínajú dcéry a synovia
s rodinami.
S hlbokým zármutkom v srdci spomíname
na brata, strýčka a krstného otca
Ondreja Rohára, ktorý nás navždy opustil
pred 10 rokmi. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. S láskou spomínajú
sestra Zuzana, synovci, netere a krstné deti
Ondrej a Andrea s rodinami.
S bolesťou v srdci spomíname
na milovaného manžela, otca a dedka
Jána Kollárika, ktorý nás opustil pred
20 rokmi dňa 30. mája 1989.
Aj keď smútok v srdciach máme, vždy
s láskou spomíname. smútiaca rodina
Dňa 20. júna 2009 uplynie 25 smutných
rokov od chvíle, čo nás predčasne opustil
vo veku 42 rokov Andrej Varjú.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn
s rodinami.
Osud vám nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budete navždy žiť.
Dňa 16. apríla 2009 uplynulo 51 rokov
od smrti otca a starého otca
Ľudovíta Csanakyho,
dňa 5. marca 2009 uplynulo 20 rokov
od úmrtia mamy a starej mamy Gizely
Csanakyovej
a 30. júna 2009 uplynie 10 rokov od smrti
brata a strýka Ľudovíta Csanykyho ml.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku. smútiaca rodina

