INFORMAČNÝ SPRAVODAJ

ŽIVOT

V SLÁDKOVIČOVE
AKO SA VÁM PÁČILI
XI. SLÁDKOVIČOVSKÉ KULTÚRNE DNI?

Hneď na úvod sa musím v mene všetkých organizátorov priznať, že najväčším strašiakom je pre nás
počasie. Nemáme ambíciu pripraviť pre vás program,
ktorý by sa páčil všetkým, lebo dobre vieme, že taký
program neexistuje. Čo divák, to iný vkus, iná nálada,
iné chute, iné požiadavky. Jedno však máte vy diváci
spoločné – rozhodne nechcete svoj program pozerať
v daždi, zime, vertu... Preto je pre organizátorov dobré
počasie polovičná výhra a to nám opäť vyšlo. Už sme
si toto leto užili búrky, víchrice, ba aj krupobitia a tak
sme sa obávali, aké „meteorologické prekvapenie“ si
na sládkovičovské kultúrne dni pripravil svätý Peter
a doktor Iľko.
Ďalším rizikom je, či sa nám podarí zostaviť program
tak, aby sa v ňom v tom správnom pomere striedali
slovenské a maďarské vystúpenia, aby sa nedajbože
niekto necítil ukrivdený. Niektorým divákom (tým, ktorí
sledujú program so stopkami a kalkulačkou a viac ako
dobrá nálada ich zaujíma štatistika) sa však ťažko dá
vyhovieť.
Sládkovičovské dni boli v prvých rokoch predovšetkým o   folklóre, ale postupom času pribúdali ďalšie
žánre a folklór sa z programu takmer vytratil. Posun je

aj v prezentácii domácich súborov, ktoré na kultúrnych
dňoch vystupujú iba sporadicky (česť výnimkám, ako je
súbor Hahota) i v účasti amatérskych súborov. Časy sa
zmenili. Za guláš a kofolu už nikto vystupovať nepríde,
pretože každý špás niečo stojí a každý musí zaplatiť
autobus, hudobníkov, nové kroje, nástroje,... Kvalitné
amatérske súbory dnes logicky musia pýtať honorár
a to je v obmedzenom rozpočte celého podujatia problém. Dnes už iba s nostalgiou spomíname na nádherné
vystúpenia špičkových folklórnych súborov Lipa, Dopravár, Albarégia,...
Tento rok bol celý program postavený na dvoch
profesionálnych koncertoch – slovenskej superstarovej
hviezdy – Petra Cmoríka a maďarskej rockovej legendy
– skupiny Beatrixe. Určite sme sa zavďačili tínežerským
fanynkám a milovníkom maďarského rocku zo zlatej
éry 70-tych a 80-tych rokov. Vystúpenie Petra Cmoríka
sponzorovala sládkovičovská firma Bekaert a koncert
Beatrixe firma Saving Plus.
Všetkých rodičov, ale aj ostatných divákov určite
potešili krásne vystúpenia našich detí z materských aj
základných škôl, fanúšikov hip-hopu strhujúca tanečná
show F‘Dance, sládkovičovskí hip-hoperi Electric boogi
a Dance coast a DJ Gremi. Milovníkov populárnych
pesničiek potešili hahotáši a hudobná skupina Dušana
Fóku, fanúšikov rocku sládkovičovské skupiny Fúha,
C4 a DJ Gremi. Hostia z družobného Csorvásu prispeli
do programu vystúpením speváckej skupiny a citarového súboru. Spestrením programu boli súťaže pre deti,
ktoré pripravila Prvá stavebná sporiteľňa a atraktívna
prezentácia firmy Autoprofit Galanta.
Dúfame, že ste sa aj vy dobre zabavili a našli ste si
v programe niečo, čo vás potešilo, pobavilo... Ak máte
nápady, ako na budúci rok kultúrne dni ešte vylepšiť,
koho pozvať, či ktorých chýb sa vyvarovať, povedzte
nám to, napíšte alebo mailujte (sladkovicovo@sladkovicovo.sk). Sládkovičovské dni sú tu pre vás a my sa budeme usilovať (v rámci finančných možností) vyhovieť
vašim predstavám.                                                              ES
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POZVÁNKY
64. VÝROČIE SNP
Mesto Sládkovičovo pozýva občanov na
pietnu spomienku pri príležitosti 64. výročia
Slovenského národného povstania, ktorá sa
bude konať v piatok 29.8.2008 o 17.00 hod.
pred budovou MsKS Sládkovičovo.

VATRA ÚSTAVY
Mesto Sládkovičovo v spolupráci s MO Matice slovenskej a Spoločnou koalíciou pozýva
občanov mesta na Vatru ústavy Slovenskej
republiky, ktorá bude zapálená v nedeľu
31. augusta 2008 o 17. hod.
pred areálom FK Slavoj Sládkovičovo.
Program:
17.00 hod. otvorenie
17.30 hod. kultúrny program
18.30 hod. koncert skupiny Roviňáci
19.00 hod. zapálenie vatry
23.00 hod. ukončenie programu
Zabezpečené je občerstvenie a sprievodné
programy pre účastníkov a pre deti.

VÝSTAVA
ZÁHRADKÁROV
MO Slovenského zväzu záhradkárov pozýva občanov na odborno-poradenskú besedu
spojenú s výstavou ovocia a zeleniny, ktorá sa
uskutoční 20.–21.9.2008. Slávnostné otvorenie
výstavy bude v   sobotu o 10.00 hod. pred budovou Inovatech-u. Vystavené ovocie a zeleninu si
môžete pozrieť v sobotu 20.9.2008 do 20.00 hod.
a v nedeľu 21.9. od 9.00  –18.00 hod.
Všetci občania mesta môžu na výstave prezentovať výsledky svojej pestovateľskej práce.
Vzorky na výstavu môžete odovzdať v piatok
19.9.2008 od 13.00–19.00 hod. v mestskej knižnici.
V sobotu o 14.00 hod. sa v rámci výstavy uskutoční vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku, ktorú organizovala MO SZZ v spolupráci
s MsKS Sládkovičovo.
Bližšie informácie vám podá predseda MO
SZZ Ján Németh na tel. 0904 328 111 alebo pracovníčky mestskej knižnice.
Tešíme sa na vašu účasť.

mesto informuje

ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE, 4/2008, str. 2

SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ ORECHOVÝ KOLÁČ
Sprievodnou akciou Sládkovičovských kultúrnych dní bol II. ročník súťaže o najlepší orechový koláč, resp. orechový zákusok. Do súťaže sa
zapojilo 5  šikovných žien, ktoré opäť preukázali,
že vedia pripraviť lahodné a mimoriadne chutné
výroby s  použitím orechov.
Porota hodnotila chuť, vzhľad i spôsob servírovania prinesených výrobkov a súťaž vyhodnotila
podľa vopred určených kritérií. Víťazkou sa stala
Mária Balážová, druhé miesto obsadila súťažiaca
z družobného mesta Csorvás a na treťom mieste sa umiestnila Andrea Pethőová, ktoré získali
hodnotné vecné dary. Všetkým účastníčkam súťaže vyslovujeme úprimné poďakovanie za ich
účasť v súťaži a veríme, že o rok sa do súťaže
o najlepší orechový koláč zapojí viac šikovných
súťažiacich.

SÚŤAŽ VO VARENÍ HALÁSLÉ
Súťaž vo varení haláslé je na programe
Sládkovičovských kultúrnych dní už osem rokov a tentoraz sa jej zúčastnilo 12 družstiev
– Spoločná koalícia, Hahota, Bali, stolní tenisti, Maďarsko, Csallókoz, MO SMK, Kapor Vili,
Majomszigeti csapat, Šaľa, Libás a Duó. Porota
v zložení MvDr. Pavol Bartaloš, Agáta Zelinková, Mgr. Adriana Slováková a   spevák hudobnej skupiny Beatrixe – Nagy Feró, zodpovedne
ochutnala prezentované vzorky a hoci každý porotca hodnotil individuálne, na prvých miestach
sa ich hodnotenie vzácne zhodovalo. Najlepšie
hláslé navarilo družsto Kapor Vili, druhé miesto
získali Hahotáši   na tretej pozícii sa umiestnili
hostia z Csorvásu a štvrtí boli stolní tenisti.

LADISLAV JÓZSA, TROJNÁSOBNÝ KRÁĽ LIGOVÝCH STRELCOV
V tomto roku sme si pripomenuli nedožité
60. výročie narodenia významnej futbalovej
legendy nielen nášho mesta, ale aj Slovenska.
Pri tejto príležitosti si mesto Sládkovičovo uctilo
jeho pamiatku pamätnou tabuľou, ktorú odhalil
primátor mesta Ing. Anton Szabó na čelnej stene sládkovičovského futbalového štadióna. Keby
teraz Lacko žil, za najmilšieho účastníka slávnostného aktu odhalenia pamätnej tabule by iste
považoval svoju vnučku Vivien Józsovú, z ktorej
sa už nemohol radovať. Na významnú športovú
osobnosť nášho mesta si často spomíname.
Ladislav Józsa bol nielen vynikajúci športovec, ale aj vynikajúci človek. Žiaľ už nie je medzi
nami, ale žije v srdciach svojich blízkych, v srdciach priateľov, futbalistov svojim nekonečným
humorom. Mnohí fanúšikovia futbalu si ešte
spomínajú na jeho, bez šiestich centimetrov,
dvojmetrovú postavu a „ukrutné“ strely, ktorými
priam trhal siete prvoligových brankárov. V lige
v 225 zápasoch nastrieľal 108 gólov a zaradil sa
k takým chýrnym kanonierom ako boli Anton Moravčík z bratislavského Slovana, Adolf Schérer
z  bývalej Červenej hviezdy Bratislava alebo Jozef Adamec. Lacko Józsa sa stal trikrát kráľom
strelcov a to v roku 1973 s 21 gólmi, v roku 1974
so 17 gólmi a v roku 1977 s 18 gólmi.
S futbalom začínal v Sládkovičove a potom

vojenčil v Dukle Dejvice až napokon najväčšiu
hráčsku slávu získal na východnom Slovensku v
košickej Lokomotíve (v rokoch 1972–1979) a neskôr obliekal dresy Trenčína (1979) a Dunajskej
Stredy. Dokonca jeden raz obliekol aj reprezentačný dres A – tímu a dvakrát hral za mužstvo do
dvadsaťjeden rokov.
O kanonierskom umení Laca Józsu sa šírili legendy. Keď sa ho raz pýtali na recept, ako
strieľať priame kopy, s tajomným výrazom vedca z laboratória šepkal, že objavil bod, v ktorom
treba loptu trafiť, aby letela prudko a presne.
Keď svojho času mala hrať Lokomotíva Košice
s Trenčínom, Laci už pred zápasom varoval
svojho spolurodáka brankára Tibora Rihošeka,
že mu dá gól hneď po výkope v stredovom kruhu. Trochu sa síce vtedy pomýlil – trafil len brv-

no. Keď sa rozbehol k lopte preňho príznačným
klátivým krokom protihráča, v múre mávali malú
dušičku. V zápase v Starej Zagore sa dokonca
odmietli postaviť pred neho. Raz v ligovom súboji s Duklou Praha vypálil z priameho kopu tak
tvrdo, že brankárovi Netoličkovi v bráne vykrútilo
prsty. Ešte horšie však dobačoval Turek Eser.
V jedinom Józsovom medzištátnom zápase
skúsil, čo je to Laciho šupa. Nestačil ju rukami
stlmiť a tak mu pristála na hrudníku. Päť minúť
s lekárovou pomocou lapal vzduch. Lacko Józsa
však bol aj veľký figliar. Proti Sparte mu rozhodca uznal gól až na druhý pokus. Prvý trestný kop
musel opakovať, lebo vraj ešte nedostal povel.
Laci si flegmaticky postavil loptu na trávnik znovu a s  pokojom Angličana zavesil. Keď rozhodca ukázal do stredu ihriska, Józsa sa mu priho-
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voril s provokatívnou pokorou: „Ak veľmi chcete, pán rozhodca, môžem
kopať znova a zase dám gól! A hneď dostal žltú kartu. Možno aj preto, že
mal pravdu. Laco Józsa bol nielen vynikajúci kanonier, ale aj človek. Na
sklonku svojej kariéry sa vrátil domov do Sládkovičova a pomáhal aj na
futbalovom trávniku ako tréner. Keď sme v osemdesiatom deviatom roku
privítali u nás ligových kanonierov, samozrejme, že medzi nimi nemohol
chýbať ani náš rodák.
Po príchode z Dunajskej Stredy do Sládkovičova sa stal trénerom „A“
družstva Slavoja, s ktorým si v krajskej I. B triede vybojoval v ročniku
1983–1984 veľmi pekné 4. miesto.
Na otázku: „Ktoré vlastnosti musí mať súčasný futbalista, aby sa stal
osobnosťou?“odpovedal: „Každý futbalista, hrajúci súťažne by mal chcieť

stať sa osobnosťou. Osobnosťou môže byť hráč na hociktorom poste, či
je ľavý obranca alebo pravý záložník. Prianím každého trénera je viesť
mužstvo zložené zo samých osobností. Myslím si, že ak má byť hráč osobnosťou na trávniku, musí ňou byť aj v súkromnom živote. Mal by viesť
usporiadaný rodinný život, byť maximálne disciplinovaný v tréningu a byť
prísny na seba. Hráč, ktorý to má v súkromnom živote rozhádzané, sa
ťažko stane osobnosťou. Všetko so všetkými súvisí. Aj futbalisti, ktorí hrajú
nižšie súťaže, by mali mať k futbalu profesionálnejší prístup – ide o životosprávu, tréningovú morálku a častejšie zamýšľanie sa o vlastnej hre.
A takouto futbalovou osobnosťou bol Laci Józsa, na ktorého s úctou
spomíname.
	 PhDr. Terézia Pethőová

17. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SLÁDKOVIČOVE 6.8.2008
Rokovanie 17. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Ing.
Anton Szabó a konalo sa podľa schváleného
programu.
V bode interpelácia poslancov vystúpili:
• PhDr. Pethöová sa informovala o oprave
chodníkov pri evanjelickom kostole a na
Fučíkovej ulici,
• primátor mesta odpovedal, že bola uzatvorená zmluva na výkon opravy chodníkov
s dodávateľom, je nakúpený aj materiál, ale
nie sú stavebné kapacity a nakoľko dodávateľ od zmluvy odstúpil, hľadá sa nový,
• Ing. Karsay sa dotazoval, či sa sa bude
budovať námestie a autobusová zastávka,
kde chýba zeleň,
• primátor mesta odpovedal, že na autobusovej zastávke je veľká intenzita a na zeleň
tam nie je miesto. Riešením bude výstavba
námestia v priestoroch terajšej predajne
Jednoty, ktorá bude zbúraná,
• poslankyňa Frantová poukázala na nebezpečný východ pre autá od Technologického
inkubátora pre zlý výhľad,
• primátor mesta prisľúbil upozorniť majiteľov
hotela Tevel na úpravu vysadených stromov, ktoré zhoršujú výhľad na komunikáciu,
• Mgr. Bagi poukázal na vysokú burinu pred
supermarketom Jednota na ulici Fučíkovej,
• primátor mesta odpovedal, že bude vyzvané spoločenstvo bytov k zabezpečeniu
nápravy.
Kontrolu uznesení z 15. a 16. zasadnutia MZ
vykonala hlavná kontrolórka mesta JUDr. Klabuzai. Skonštatovala, že niektoré uznesenia sú
v štádiu plnenia a ostatné boli splnené.
Poslanci MZ na 17. zasadnutí prerokovali
a  schválili nasledovné uznesenia:
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Sládkovičovo č. 61/2008 o poskytovaní
dotácií z  rozpočtu mesta,
• prijatie úveru v sume 2 354 651,69 Sk
(78 160,12 €) na dofinancovanie investičných projektov mesta „Kongresové,
informačné a poradenské centrum s rekreačno – relaxačným komplexom Vincov les
Sládkovičovo“ a „Rekonštrukcia budovy bývalej materskej školy na mestskú polikliniku
Sládkovičovo“.
• sumu 1000,-Sk/m2/rok (33,20 €) + režijné
náklady za prenájom priestorov v Mestskej
poliklinike n.o. Sládkovičovo pre lekárov
a lekáreň,
• prenájom priestorov lekárne v Mestskej

poliklinike n.o. Sládkovičovo pre Mgr. Alicu
Belovičovú, Bottova 1021/6, Šaľa na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
• odmeny za I. polrok 2008 pre poslancov MZ
a pre veliteľa DHZ Romana Sablera,
• vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže na
odpredaj pozemku v celosti za polyfunkčnou budovou Jednota na Fučíkovej ulici
s. č. 456/250 Sládkovičovo za minimálnu
cenu 1000,- Sk/m2 (33,20 €),
• odpredaj pozemku parc. č. 1302/2 zastavaná plocha vo výmere 102 m2, vedeného na
LV č. 1705 k.ú. Sládkovičovo pre Michala
Póňu a manž., za cenu 110,- Sk/m2,
• príspevok pre technické služby na vyrovnanie rozdielu na úhradu vody voči vodárenskej spoločnosti vo výške 312 518,-Sk
(10 373,70 €),
• poskytnutie finančných prostriedkov vo
výške 120 000,- Sk na výmenu vchodových
dverí na budove mesta, ktorú má v prenájme Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Galanta.
Poslanci MZ na 17. zasadnutí prerokovali a neschválili nasledovné uznesenia:
• zmenu názvu ulíc Fučíkovej, Richterovej,
Devátovej a s. J.Dalloša,
• dvojjazyčné označenie názvov ulíc v Sládkovičove.
Poslanci MZ na 17. zasadnutí prerokovali zrušili
uznesenie č. 190/MZ-2008 zo dňa 25.3.2008 .
Diskusia:
• občan František Križan sa informoval, ako
je to s osadením brzdiacich prahov na sídl.
J. Dalloša, ktoré občania požadovali už minulý rok. Upozornil aj na zlý stav miestnych
komunikácií na tejto ulici, opravy, ktoré boli
na nich vykonané v tomto roku boli úplne
zbytočné. Keď bude uvedená do prevádzky
mestská poliklinika na Sídl. J. Dalloša,
dôjde k zvýšenej doprave a tieto cesty na to
nepostačia.
• primátor mesta zodpovedal, že mesto
pripravuje podklady a očakáva výzvy z ministerstva na opravu ciest, ale ministerstvo
doteraz nezverejnilo výzvy, v rámci ktorých
je možné získať finančné prostriedky na
opravu komunikácií a vybudovanie parkovísk. Z vlastného rozpočtu mesto nedokáže
vyfinancovať tieto opravy, vybudovanie
parkovísk a úpravu zberových miest,
• poslankyňa PhDr. Pethöová tiež poukázala
na potrebu doriešenia parkovacích miest
na Sídlisku J. Dalloša,

• Mgr. Slováková uviedla, že je potrebné
realizovať odkanalizovanie stojatých vôd po
daždi na Sídlisku J. Dalloša,
• občan Madro sa informoval na opravy
chodníkov v meste, ktoré podľa neho by
mali byť pre mesto prioritou č.1. Poukázal
na neprejazdný chodník pred reštauráciou
Grand na Fučíkovej ulici. Informoval sa, či
nie je možné rozšírenie štátnej cesty na
Fučíkovej ulici, kto má na starosti rozkopávky chodníkov, nakoľko po ich realizácii nie
sú dané do pôvodného stavu. Tiež sa pýtal,
z  akého dôvodu sa organizujú športové
akcie pred nájomnými bytmi nakoľko sa tým
ruší kľud obyvateľov. Žiadal aj vyznačenie
dopravných čiar na ceste smerom k nájomným bytom,
• primátor mesta uviedol, že má byť vybudovaný cyklistický chodník od železničnej
stanice po termálne kúpalisko a požiadal
p. Madra, aby svoje požiadavky podal na
mestský úrad v písomnej forme. A tiež mu
odporučil, v prípade rušenia kľudu, volať
mestskú políciu,
• p. Sudová informovala prítomných, že
občianske združenia Ponvagli obdržalo
finančné prostriedky na štúdiu realizovateľnosti projektu - vybudovanie úzkokoľajnej
železnice od železničnej stanice na termálne kúpalisko,
• poslanec Németh sa informoval na výsledok šetrenia založenie nelegálnej skládky
na Novom Dvore a žiadal urobiť nápravu
vo veci štvorkolkárov, ktorí rušia obyvateľov mesta nadmerným hlukom, devastujú
okolité lesy a  ornú pôdu,
• primátor mesta prisľúbil, že vo veci štvorkolkárov vyvolá s nimi rokovanie a vo veci
šetrenia založenia nelegálnej skládky na
Novom Dvore zodpovedajú mestskí policajti,
• občan Paulo sa informoval, či je možné
doriešiť zastavovanie osobných motorových vozidiel pred evanjelickým kostolom,
nakoľko je tam dopravné značenie zákaz
zastavenia,
• primátor mesta zodpovedal, že je to štátna
cesta a mesto môže len požiadať o zrušenie dopravného značenia.
Primátor mesta všetkým poďakoval za účasť
a rokovanie ukončil.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ
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GRANTOVÝ PROGRAM FIRMY BEKAERT SLOVAKIA s.r.o.
V minulom čísle Života v Sládkovičove ste
sa mohli dočítať o grantovom programe firmy
Bekaert Slovakia s.r.o.. Písalo sa o 5 projektoch, ktoré boli v štádiu riešenia. Dnes môžu
žiadatelia grantov s radosťou konštatovať,
že všetky žiadosti boli úspešne realizované.
Už pri prvých stretnutiach predstaviteľov
firmy Bekaert a mesta Sládkovičovo, keď sa
predstavoval grantový program, jeho význam
pre spoluprácu medzi mestom a Bekaertom,
keď sa stanovovala jeho štruktúra, obsah
žiadostí, forma schvaľovania a vyhodnocovania, už vtedy bolo načrtnuté percentuálne
rozdelenie štruktúry podpory.
Tento materiál je stále „živý“, prehodnocovaný a doplňovaný. Prvotné rozdelenie bolo
zamerané približne na 50 % environmentu,
25 % pre šport a 25 % pre kultúru a školstvo. V týchto dimenziách sa nachádzajú aj už
spomenuté schválené a realizované projekty,
konkrétne futbalový oddiel FK Slavoj Sládkovičovo, ktorý získal vyše 200 000,- Sk, vystúpenie Petra Cmoríka na sládkovičovských
dňoch bolo podporené sumou 60 000,- Sk,
Materská škola na Fučíkovej ulici získala
na drevený exteriérový nábytok na detské
ihrisko takmer 30 000,- Sk, stolnotenisový
oddiel získal na nakúpenie športových potrieb 34 000,- Sk, Materská škola na Budovateľskej ulici získala takmer 35 000,- Sk na
ekologické ihrisko a základná umelecká škola získala na zakúpenie hudobných nástrojov
viac ako 63 000,- Sk.
Mesto Sládkovičovo si uvedomuje význam
grantovej pomoci Bekaertu pre svojich obyvateľov. Právom môžeme povedať „obyva-

teľov“, lebo už z hore spomenutej štruktúry
grantového programu je jasné, že podpora
sa dotkne takmer nás všetkých a prispeje
k vyššej úrovni žitia v  meste.
Firme Bekaert ďakujeme za doterajšiu spoluprácu s mestom, prajeme jej veľa
schopných a spokojných zamestnancov

a dobré pracovné výsledky. Tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu týkajúcu sa zlepšenia kvality života v meste a na druhej strane pozitívneho zviditeľňovania sa Bekaertu s ďalším
úspešným rozvojom firmy.
Ing. Milena Poláková

Redakčná rada vyzýva občanov nášho mesta, aby hojnejšie prispievali do svojich mestských
novín. Čakáme vaše zaujímavé články, postrehy a nápady, ako zlepšiť kvalitu mestského
spravodajcu. Našim cieľom je poskytnúť priestor širokému spektru dopisovateľov, aby sa
sme čitateľom sprostredkovali čo najviac informácií o živote v našom meste. Ak potrebujete
získať viac informácií, prípadne radu alebo odbornú pomoc s dôverou sa obráťte na pracovníkov MsÚ alebo na mestskú knižnicu v budove Inovatech-u.
kontakt: e-mail: zivotvsladkovicove@gmail.com, tel.: 0905 863 495

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O POSKYTOVANÍ
DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove na svojom zasadnutí dňa
6.8.2008 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 61/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Toto nariadenie podrobne upravuje podmienky a postup poskytovania dotácií
právnickým a fyzickým osobám, nadáciám, združeniam, cirkvám
a neregistrovaným skupinám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na
území mesta Sládkovičovo a vykonávajú činnosti a aktivity v prospech obyvateľov mesta predovšetkým v oblasti kultúry, športu, práce
s mládežou, so znevýhodnenými skupinami obyvateľov, s národnostnými menšinami, v oblasti ochrany životného prostredia, poskytujú
humanitnú pomoc, subjektom, ktoré realizujú aktivity na obnovu a zachovanie duchovných hodnôt, protidrogové aktivity atď. Zdroje pre
poskytovanie dotácií vytvára rozpočet mesta, v rámci ktorého mest-

ské zastupiteľstvo vyčlení každoročne objem finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií. Termín na predkladanie projektov je do
1. októbra predchádzajúceho roka, na ktorý sa dotácia požaduje. Komisie mestského zastupiteľstva posúdia predložené projekty a odporučia výšku dotácie, resp. neodporučia dotáciu poskytnúť. Pridelenie
konkrétnej výšky dotácie schvaľuje jednotlivým žiadateľom mestské
zastupiteľstvo. Subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, sú povinné
po jej použití, no najneskôr do konca kalendárneho roka, predložiť
prostredníctvom mestského úradu jej vyúčtovanie.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 61/2008 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta je k dispozícii k nahliadnutiu na Mestskom úrade
v Sládkovičove č. dv. 12 ako aj na internetovej stránke mesta Sládkovičovo.                 Ing. Mária Gubíniová, vedúca správneho odboru

€UROKALKULAČKA
Konverný kurz
30,1260 Sk = 1,00 €

Od 1. januára 2009 budeme platiť eurami.

Slovenské euromince majú svoj rub
špecifický slovenskými motívmi.

0,01 € = 0,30 Sk
0,05 € = 1,50 Sk
0,10 € = 3,00 Sk
0,20 € = 6,00 Sk
0,50 € = 15,00 Sk
1,00 € = 30,00 Sk
2,00 € = 60,50 Sk

5,00 € =150,50 Sk
10,00 € =301,50 Sk
20,00 € = 602,50 Sk
50,00 € = 1 506,50 Sk
100,00 € =3 012,50 Sk
200,00 € = 6 025,00 Sk
500,00 € =15 063,00 Sk
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OZNAMY SPOJENEJ ŠKOLY V SLÁDKOVIČOVE
1) Slávnostné otvorenie nového školského roka 2008/209 bude dňa
2.9.2008 pred budovou základnej školy o 8.30 hod.
2) Internetová stránka Spojenej školy v Sládkovičove bude sprístupnená pre rodičov a širokú verejnosť v priebehu mesiaca september.
Obsahovať bude informácie o základnej škole, Materskej škole na
Fučíkovej ulici, Materskej škole na Budovateľskej ulici i základnej
umeleckej škole.
3) V priebehu mesiaca september spustíme internetový program Elektronickej žiackej knižky. Rodičom, ktorí budú mať záujem, poskytneme pravidelný prehľad o prospechu a správaní sa ich dieťaťa v
škole. Každý rodič dostane prístupové meno a heslo, ktoré mu do
elektronickej žiackej knižky umožní nahliadnuť. Žiaci, ktorých rodičia
nebudú mať možnosť alebo záujem o využitie takejto formy sprístupnenia informácií o výchovno-vyučovacích výsledkoch, budú naďalej
používať bežnú žiacku knižku.
4) Žiaci, ktorí budú navštevovať v školskom roku 2008/2009 školský
klub, dostanú prihlášky 2.9.008 od vychovávateľky Renáty Kopáčikovej.

5) Zápis do školskej jedálne bude 2. septembra 2008 v priestoroch budovy školskej jedálne na Školskej ulici u vedúcej ŠJ pani Kataríny
Csanakyovej o 9.00 hod.
6) Zápis do Základnej umeleckej školy v Sládkovičove bude od 2.9.2008
do 12.9.2008 v priestoroch ZUŠ na Školskej ulici 1087 v čase od
13.00 do 17.00 hod. Žiaci majú možnosť prihlásiť sa do odborov: hudobný, výtvarný alebo tanečný.
7) Zaradenie prvákov do tried bude zverejnené posledný augustový
týždeň na vchodových dverách základnej i materských škôl.
8) Firma RAJO prináša pre žiakov základnej školy program Školské
mlieko BREJKY. Deťom budeme poskytovať mlieko prostredníctvom
mliečneho automatu. Ochutené mlieko si deti z automatu vyberú,
keď budú mať naň chuť a zvolia si príchuť, ktorú majú rady. Výber
z automatu bude pomocou kartičky s EAN kódom. Rodičia budú mať
istotu, že dieťa použije peniaze na zdraviu prospešný produkt. Nabitá kartička obsahuje 20 výrobkov s príchuťou: vanilka, kakao, banán,
jahoda v 200 ml kelímkoch (na začiatku sa budú predávať vanilka
a  kakao). Predbežná cena je 7,- Sk s DPH za jedno mliečko.

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2008/2009
Prvý polrok sa začína 1. septembra 2008. Vyučovanie sa začína 2. septembra 2008 (utorok) a končí sa 29. januára 2009 (štvrtok).
Druhý polrok sa začína 1. februára 2009 a končí sa 30. júna 2009. Vyučovanie sa začína 2. februára 2009 (pondelok) a končí sa 30. júna 2009 (utorok).
prázdniny

posledný deň vyučovania pred začiat- termín prázdnin
kom prázdnin

začiatok vyučovania
po prázdninách

jesenné

29. október 2008 (streda)

30. október 2008  (štvrtok) –
31. október 2008 (piatok)

3. november 2008 (pondelok)

vianočné

19. december 2008 (piatok)

22. december 2008 (pondelok) –
7. január 2009 (streda)

8. január 2009 (štvrtok)

polročné

29. január 2009 (štvrtok)

30. január 2009 (piatok)

2. február 2009 (pondelok)

jarné (Bratislavský kraj,   Nitriansky 20. február 2009 (piatok)
kraj, Trnavský kraj)

23. február 2009 (pondelok) –
27. február 2009 (piatok)

2. marec 2009 (pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2009 (streda)

9. apríl 2009 (štvrtok) –
14. apríl 2009 (utorok)

15. apríl 2009 (streda)

letné

30. jún 2009 (utorok)

1. júl 2009 (streda) –
31. august 2009 (pondelok)

2. september 2009 (streda)

Mgr. Annamária Mészárosová, zástupkyňa riaditeľa SŠ v Sládkovičove

NAŠA ROZPRÁVKA, VER MI, JE O ZÁZRAKOCH!
Dnes, v tomto uponáhľanom svete, sa často zamýšľam nad tým, čo
je to, čo ma každé leto, počas prázdnin prinúti k tomu, aby som zobrala
do rúk materiál na výrobu nových bábok. Moja rodina musí dva týždne
tolerovať neporiadok okolo tejto práce, pokým sú hotové bábky, rekvizity
a scény k našej novej rozprávke. Potom v septembri začne zdĺhavá a namáhavá práca, ktorá je len pre nás dospelých prácou, pre deti je to iba
hra, či skôr čakanie na zázrak. A presne pre tento zázrak sa oplatí toľko
drieť, pretože pomocou zázraku veríme, že chvastavého zajaca prekonajú mazaní ježkovia v behu, veríme, že pomocou kúzla budeme lepší,
a všetko sa na dobré obráti.
Z detského zázraku je také dobré ukradnúť si kúsok aj pre seba, pre
dospelých, aby sme nezabudli, že kedysi bolo všetko také jednoduché.
Víla nás uspala, čert postrašil, princezná bola krásna, a najmenší syn bol
vždy najsilnejší.
Keď sa hráme s bábkami, už existuje iba rozprávka, ktorá nás okúzli,
vychováva a zabáva. Po vyučovacích hodinách, na literárno-dramatickom krúžku, sa pokúsim vrátiť deťom to, čo im tento uponáhľaný svet
zabudol vrátiť: bábkové divadlo.
Bábkový súbor Diócska spoločne s bábkovým súborom galantskej základnej školy sa od februára do júna tohto roku predstavil svojou hrou
v 20 materských školách nášho okresu. Toto turné zorganizoval Fond
Galantský región - Galanta Régió Célalap pod názvom „Cestujúci bábkový svet”.

I naše malé „ceremónie“ urobili svoje, predstavenie bolo intímne a strhujúce. Intímne preto, že sme hrali pred malým obecenstvom a boli iba
našim tajomstvom tie tri skúšky, ktoré museli škôlkari absolvovať, aby sa
mohlo začať predstavenie. Na konci rozprávky každý z nich mal pocit, že
bez neho by hlavný hrdina nemohol zvíťaziť a tak úspech nebol iba náš,
ale aj nášho malého obecenstva.
Náš súbor sa vo februári prihlásil na celoslovenský festival bábkárských súborov Podunajská jar. Do súťaže sa prihlásilo 55 súborov, z toho
21 predstavení sa dostalo na celoslovenskú prehliadku. Bábkový súbor
Diócska sa s rozprávkou O zajacovi a ježkovi dostal do finále, kde sme
naozaj obstáli.
Súbor dostal pozvanie na bábkový festival v Hornom Mýte, potom nasledovalo ďalšie pozvanie, a to na bábkový festival v Štúrove, kde sme
sa mohli znovu predstaviť so svojou rozprávkou. V Štúrove sme prežili
krásny deň, predstavenie zožalo veľký úspech. Všimli si nás i iní a dostali
sme ďalšie pozvanie, aby sme svoju rozprávku zahrali i v Budapešti na
bábkovom festivale v Zugló.
Nepochopiteľné sa v takomto prípade stáva hmatateľným, viditeľným.
Je to také ako vzduch. Je ťažko si bez neho predstaviť život. Pritom si
človek často robí iba zbytočné starosti. Je to trochu iný svet, je odlišný od
toho vonkajšieho, pretože ho pozláti niečo. To niečo zláme tŕne, posilní vo
viere, a deti sa cítia ozaj dobre. Potrebujeme niečo viac?
Silvia Bréda, vedúca bábkového súboru Diócska
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VZDELÁVACIE PROGRAMY
Vážení rodičia a občania mesta Sládkovičovo,
pred začiatkom nového školského roka 2008/2009
si touto formou dovoľujem upriamiť vašu pozornosť na
Spojenú školu v Sládkovičove, ktorá v zmysle nového
školského zákona od septembra 2008 začína pracovať
podľa vlastného vzdelávacieho programu. Našim prvoradým cieľom je vaša spokojnosť a spokojnosť vašich
detí. Preto vám ponúkame školu, ktorá umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti
a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlbšie odbornejšie vedomosti vo zvolených
voliteľných predmetoch. Chceme dať šancu každému
dieťaťu, aby sa rozvíjalo podľa svojich schopností.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať
k príprave žiakov na život, ktorý ako zaiste uznáte, je
v dnešnej dobe uponáhľaný, často konkurenčne nemilosrdný. Naše pedagogické stratégie budú zamerané
na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. Deti
sa musia naučiť pýtať, hľadať problémy a vedieť nájsť
odpovede. Budú sa učiť pracovať nielen individuálne,
ale aj skupinovo v tímoch. Spoločne budú pracovať na
rôznych zaujímavých projektoch. Samostatne si budú

vyhľadávať informácie. Ďalším našim cieľom je, aby sa
vedeli vyjadrovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať. Chceme dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti cudzích jazykov, preto anglický jazyk
sa na našej škole bude učiť už od 1. ročníka. K tomuto
nám slúži aj špeciálna jazyková učebňa, ktorú žiaci
úspešne používajú už druhý školský rok. Nezabúdame ani na environmentálnu výchovu, chceme, aby deti
i dospelí v našom meste mali prehľad a vzťah k životnému prostrediu, ktoré je pre každého z nás tak dôležité
a zraniteľné. Veľký dôraz budeme klásť na výchovu
k ochrane života a zdravia. Nezabúdame na rozvíjanie informačno-komunikačných zručností našich detí.
Budeme formovať v deťoch emocionálnu inteligenciu
a sociálne cítenie v duchu humanizmu.
Vážení rodičia, v spolupráci s vami a vašou pomocou chceme nielen vzdelávať, ale hlavne vychovávať
zodpovedných, morálne vyspelých, zdravo sebavedomých a nielen telesne, ale hlavne duševne krásnych
ľudí, občanov nášho mesta, za ktorých sa nebudeme
musieť hanbiť kdekoľvek ich život zavedie.
K tomu nám má dopomôcť aj náš vlastný vzdelávací

program na školský rok 2008/2009 pre 1. ročník základnej školy a 5. ročník základnej školy. Ostatné ročníky
budú postupovať podľa starých vzdelávacích programov a na nové budú nabiehať postupne (v školskom
roku 2009/2010 pribudne 2. a 6. ročník atď.). Materské
školy nabehnú na nový vzdelávací program až v školskom roku 2009/2010.
Keďže sa nový vzdelávací program značne odlišuje
od starého, radi by sme hlavne rodičov 1. a 5. ročníka
základnej školy pri Spojenej škole v Sládkovičove informovali o tom, ako bude naša škola pracovať v školskom roku 2008/2009.
Nový vzdelávací program má dve časti, obidve sú
pre žiakov povinné:
1. časť – vzdelávacie štandardy (77 % hodín) – učivo,
ktoré musí ovládať každý žiak.
2. časť – prierezové témy (23 % hodín).
Prierezové témy si volí každá škola sama podľa záujmu žiakov so zreteľom na možnosti školy. Nasledovné tabuľky Vám prehľadne ukážu, aký bude náš nový
vzdelávací program:

ISCED 1 (1. ročník) – primárne vzdelávanie
1. časť – vzdelávacie štandardy (17 hodín)
slov. jaz. a literat.

matematika

prírodoveda

výtvarná výchova

hudobná výchova

telesná výchova

etic./nábož. vých.

8 hodín

4 hodiny

0,5 hodiny

1 hodina

1 hodina

2 hodiny

0,5 hodiny

2. časť – prierezové témy (5 hodín)
environmentálna výchova

prírodoveda
(rozširujúce učivo)

a prez. zručností (výtv. vých.)

tvorba projektu

matematika
(rozširujúce učivo)

etická/nábož. výchova
(ochrana života a zdravia)

anglický jazyk

1 hodina

0,5 hodiny

1 hodina

1 hodina

0,5 hodiny

1 hodina

Postupne (v 2., 3. a 4. roč.) budeme pridávať vlastivedu a informatiku a bude sa meniť zameranie tvorby projektu a prezentácie zručností a etickej resp. náboženskej výchovy.
ISCED 2 (5. ročník) – nižšie sekundárne vzdelávanie
1. časť – vzdelávacie štandardy (21 hodín) záväzné pre všetkých žiakov
slov. jazyk
a literatúra

anglický
jazyk

dejepis

geografia

občianska
výchova

matematika

biológia

výtvarná
výchova

hudobná
výchova

telesná
výchova

etic./nábož.
výchova

informatika

5 hodín

3 hodiny

1 hodina

1 hodina

1 hodina

3,5 hodiny

1 hodina

1 hodina

1 hodina

2 hodiny

1 hodina

0,5 hodiny

2. časť – prierezové témy (6 hodín) – voliteľné vetvy od 5. ročníka
Desaťroční žiaci, po absolvovaní primárneho vzdelávania, t.j. 1. stupňa základnej školy, sú už natoľko vyspelí, že väčšina z nich vie rozoznať, či má bližšie k prírodovedným
alebo humanitným predmetom. Veď nie každý sme nadaní na všetko. Jeden má radšej čísla, prírodu a prírodné zákonitosti, iný je talentovanejší na jazyky, literatúru a dejiny.
Dávame preto deťom možnosť rozvíjať svoje schopnosti v oblastiach, ktoré sú im bližšie a v ktorých sa budú môcť v ďalšom štúdiu, ale i živote uplatniť.
Prosíme vás, aby ste tejto časti venovali zvýšenú pozornosť, pretože žiaci 5. ročníka si po nástupe do školy budú v priebehu dvoch týždňov musieť zvoliť, ktorou cestou
sa budú uberať.
I. cesta: Prírodovedná vetva
matematika (rozširujúce
učivo)

biológia
(rozširujúce učivo)

geografia
(rozširujúce učivo)

environmentálna výchova
(biológia)

informatika
(práca s internetom)

tvorba projektu
a prezentácia zručností
(geografia)

1,5 hodiny

1 hodina

1 hodina

1 hodina

0,5 hodiny

1 hodina

Postupne (v 6., 7., 8. a 9. roč.) budeme pridávať fyziku a chémiu a bude sa meniť zameranie environmentálnej výchovy a tvorby projektu a prezentácie zručností.
II. cesta: Humanitná vetva
slov. jazyk
a literatúra
(rozširujúce učivo)

dejepis
(rozširujúce učivo)

anglický jazyk
(rozširujúce učivo)

nemecký jazyk

výtvarná výchova
(rozširujúce učivo)

tvorba projektu
a prezentácia zručností
(dejepis)

1 hodina

1 hodina

1 hodina

1 hodina

1 hodina

1 hodina

Pri výbere vetvy konzultujte s Vašimi učiteľmi, ktorí sú na všetko pripravení a veľmi radi vám pri vzdelávaní a výchove vašich detí poradia a pomôžu. Veď našim spoločným
cieľom je zdravá budúca generácia, od ktorej závisí budúcnosť nás všetkých. My vás máme radi a našou túžbou je, aby ste nám dôverovali. Nie je to len naša práca, ale aj
naše poslanie.
Ďakujeme, za celý kolektív Spojenej školy v Sládkovičove.                                                                                                  Mgr. Adriana Farkašová, riaditeľka spojenej školy
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NA NÁVŠTEVE V CSORVÁSI
Vďaka milému pozvaniu sa členovia klubu
dôchodcov zúčastnili v dňoch 26.–27. júla na Medzinárodných svadobných gastronomických dňoch
v Csorvási (naše družobné mesto).
Odchádzali sme v sobotu ráno. Bolo veľmi
teplo a cesta veľmi dlhá, hlavne pre tých, ktorí do
Csorvásu cestovali prvýkrát. Nálada počas cesty
bola veľmi veselá. Okolo piatej hodiny sme dorazili do klubu dôchodcov, kde nás vítali s veľkou
radosťou a láskavosťou.
Ubytovaní sme boli na internáte v Orosháza,
v trojposteľových izbách, so všetkým komfortom,
čo bolo v takej horúčave veľmi dobré. Problém
bol iba v tom, že sme museli „vyliezť“ na tretie
poschodie.
Po ubytovaní sme sa vrátili do Csorvásu, kde
sme si pozreli kone, vozy a koče, na ktorých sa

viezla výbava nevesty. Bolo to pekné a zaujímavé.
Večer potom nasledovala zábava vo vynikajúcej
nálade.
V nedeľu doobeda sme mali voľno. Prechádzali
sme sa v meste a v  mestskom parku, ktorý je krásny. Poobede nasledovala prehliadka  svadobných
sprievodov s medzinárodnou účasťou a porotou.
Boli tu Poliaci, Rumuni, Ukrajinci, Nemci a samozrejme domáci. My sme boli svadobnými hosťami
domácich. Nálada bola ozajstná svadobná.
Na hlavnom námestí bolo javisko, na ktorom sa
predstavili jednotlivé skupiny so svojimi svadobnými zvykmi, hlavne tými starými, keď hral ešte hlavnú úlohu starejší - družba, ktorý vypýtal nevestu,
rozlúčil sa s rodičmi, súrodencami, priateľkami.
Po týchto ukážkach nastala práca pre porotu.
Svadobčania sa potom presunuli na školský dvor,

kde sa odohrávali ostatné podujatia – súťaže vo
varení a pečení.
Večer bolo vyhodnotenie celého podujatia.
„Náš“ družba bol najlepší, najoriginálnejší, čo nás
veľmi potešilo.
V dobrej, ozajstnej svadobnej nálade, pri dobrých jedlách sme sa zabávali. O zábavu sa postaralo viacero hudobných skupín. Hosťom večera
bol i Guszti Bódi a jeho skupina Fekete szemek.
Zabávali sme sa ozaj bezstarostne, zabudnúc
na starosti a choroby. V pondelok ráno sme pri
káve veselo debatovali s našimi hostiteľmi z klubu
dôchodcov. Naše rozhovory však ukončilo lúčenie
a nasledovala cesta domov, počas ktorej sme sa
ticho rozprávali. Doma sme vyhodnotili celé podujatie a skonštatovali sme, že náš zájazd bol veľmi
úspešný.                                    Edita Talamonová

MONA MARIE, GULÁŠOVÁ PÁRTY, OBECNÉ DNI, HAHOTA BÁL...
Divadelný súbor Hahota tento rok hosťoval v okolitých obciach s úspešnou veselohrou Úsmev Mony Marie. Vystúpili sme vo Veľkej Mači, Topoľnici, v Jelke, na oblastnej prehliadke divadelných súborov vo Veľkých
Úľanoch, ďalej v Reci, Holiciach, Lúči a Čiernom Brode.
Jarnú sezónu sme chceli ukončiť, tak ako každý rok na domácej scéne, žiaľ, v novom „kultúrnom dome“ to zo známych dôvodov nebolo dovolené, v starom sa však už nedá!
2. augusta sme sa stretli na gulášovej párty vo Vincovom lese, kam
sme okrem účinkujúcich pozvali všetkýv tých, ktorí nám počas uplynulých
rokoch pomáhali. Guláš bol vynikajúci, pivo perfektne chladené, opekali
sme aj slaninku i klobásu. Nálada bola vynikajúca celý deň i noc. Už
svitalo, keď tí najvytrvalejší odchádzali domov. Touto cestou by sme sa
chceli poďakovať miestnemu poľovníckemu združeniu za pomoc, i za
to, že sme sme sa tento deň mohli zabávať pri ich poľovníckom dome.
Ani počas leta Hahota nezaháľala. Naši speváci vystupovali so svojim
hudobným programom na obecných dňoch v okolitých obciach. V júni
sme vystúpili i na Sládkovičovských kultúrnych dňoch. V auguste sme
dostali pozvanie do Boheľova, Malej Mače a Mostovej.
Zúčastnili sme sa na súťaži vo varení haláslé a naše štvorčlenné
družstvo úspešne zabojovalo na klobáskovom festivale v Gerendási.
V auguste sme mali už aj skúšky, pretože nás v septembri čaká predstavenie v Csorvási a na gerendásskom vinobraní. I tu musíme vyčariť
úsmev na tvárach nášho obecenstva. Po vystúpeniach v Maďarsku nás
čakajú organizačné úlohy, totiž 27. septembra sa koná už tradičný a čoraz

obľúbenejší Hahota bál, samozrejme so skupinou Remix.
Ako ste si mohli všimnúť, súbor Hahota pracuje počas celého roka.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým tým, ktorí nám v našej
práci pomáhajú. Ďakujem účinkujúcim za vytrvalosť a usilovnosť, i za to,
že svoj voľný čas, ktorého je tak málo, obetujú práve pre Hahotu. Niektorí
už aj 14–15 rokov...                                                               Tibor Srejner

dopisovatelia

PREČO PROJEKT Zodpovedne.sk
Internet či mobilný telefón sú dnes pre naše
deti samozrejmosťou. Vedia o nich možno viac
ako my. Potrebujete vyhľadať na internete údaje?
Deti vám ich „vyguglujú“ skôr, ako prídete z obývačky do ich detskej izby. Pomocou esemesiek v
mobiloch si navzájom radia cez písomky, či vďaka kamere si nakrúcajú svojich spolužiakov na
toaletách a cez internet to distribuujú ďalej. Aké
informácie deti na internete vyhľadávajú? S kým
komunikujú, ak sú dvere ich izby pred rodičmi
zatvorené? Viete o tom, že približne polovica
detí do pätnásť rokov už navštívila na internete
stránky s erotickým či vulgárnym obsahom?
Pokrok techniky napreduje míľovými krokmi
a nový fenomén mobilov a internetu sa samozrejme stále rozrastá. Ich jednoduché prepojenie
otvára brány k nekontrolovateľnej komunikácii,

ktorá môže mať aj odvrátenú podobu. Podľa
posledného prieskumu Európskej agentúry pre
informačnú a sieťovú bezpečnosť (ENISA) sa
každý desiaty občan EÚ stáva obeťou elektronickej kriminality. Výskyt týchto kriminálnych
aktivít sa každých 18 mesiacov zdvojnásobí.
Internet je momentálne považovaný za najslobodnejšie médium a na rozdiel napríklad od novín či televízie jeho obsah žiadny orgán oficiálne
nekontroluje.
Občianske združenie Slovensko v spolupráci
s Ministerstvom vnútra SR a so Slovenským výborom pre UNICEF pripravilo projekt zameraný
na bezpečnejšie používanie internetu. Projekt
získal finančnú podporu od Európskej komisie
v rámci komunitárneho programu Safer Internet
plus. Vďaka tomuto projektu sa dozvieme viac

o antivíroch a rôznych technologických a softvérových riešeniach slúžiacich na zamedzenie
prijímania obsahov, ktoré sú zastrašujúce,
znevažujúce, obscénne, ohrozujúce súkromie,
provokujúce etnickú, rasovú, náboženskú a inú
nenávisť. Tiež sa naučíme rozlúštiť schémy internetových podvodov, odhaliť nepravých internetových kamarátov, hry podporujúce násilie,
sexuálne odkazy, poučíme sa v poskytovaní
osobných údajov.
Táto kampaň nie je kritikou kybersveta. Je
osvetou, pomôckou, aby deti dokázali rozlišovať
medzi reálnym svetom a vesmírom webu. Na
internete trávia podstatnú časť voľného času.
V kombinácii s nedostatočnou vnímavosťou najbližšieho okolia sa im tieto dva svety môžu stať
svetom bez hraníc.

dopisovatelia
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PONVAGLI
Občianske združenie Ponvagli získalo prostredníctvom PodunajskoDolnovážskeho regionálneho združenia z programu SPERA grant na
vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu Výstavba a prevádzka úzkokoľajnej železničky na trase stanica ŽSR – termálne kúpalisko Vincov
les (7,5 km) vo výške 297 000,- Sk.
Cieľom štúdie je vyhodnotenie uskutočniteľnosti projektu a jej súčasťou budú nasledovné výstupy:
• história úzkokoľajnej železničky Cukrovaru v Sládkovičove,
• popis novej funkcie úzkokoľajnej železničky a jej významu v rozvoji
cestovného ruchu mesta a regiónu Galantsko,
• možné alternatívy trate,
• možnosti technického riešenia, ktorého súčasťou by bol aj cyklistický
chodník,
• možnosti etapovitej výstavby,
• možnosti získania cudzích zdrojov na výstavbu a prevádzku,
• odporučenie alternatív vrátane predbežnej kalkulácie investičných
a prevádzkových nákladov.
Štúdiu vypracuje odborný tím skúsených pracovníkov firmy Reming
Consult a.s. Bratislava, ktorý má s podobnými projektmi bohaté skúsenosti a závery štúdie budú podkladom pre ďalšie žiadosti o granty z EÚ
na samotnú výstavbu železničky a jej prevádzku.
Na projekte sa podieľajú aj partneri – RRA Galanta, Združenie cestovného ruchu Galantsko a dvaja partneri, ktorí úspešne prevádzkujú
podobné železničky – Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky (ČR)
a obec Nagycenk (MR).
Úzkokoľajná železnica Ponvagli má byť atrakciou destinácie CR Galantsko a má zabezpečiť prevoz návštevníkov termálneho kúpaliska Vincov les zo železničnej stanice a z centra mesta.
Na zdôvodnenie realizácie tohoto odvážneho projektu si dovolíme ci-

tovať pána Ing. Aleša Bílka, šéfa Čiernohronskej úzkokoľajnej železničky, ktorý na otázku: V čom je podľa vás najväčší význam Čiernohronskej
železničky v 21. storočí? odpovedal: No, keď vám poviem, že keď sme
začínali, tak na Balogu nebola jediná možnosť prenocovania, jediná reštaurácia, kde by sa varilo. Turistický ruch bol doslova na nule. Dnes tu
máte päť penziónov a lôžka v súkromí, tri reštaurácie a krásny Vydrovský
skanzen. Takže turistický ruch sa rozbehol a dnes si dovolím povedať, že
živí na Balogu pomerne veľa ľudí a tento stav sa stále zlepšuje.
Sládkovičovo má vďaka termálnemu kúpalisku v oblasti cestovného
ruchu veľký potenciál, ktorého atraktívnosť by sa prevádzkou železničky
zvýšila a zlepšili by sa možnosti i bezpečnosť dopravy na kúpalisko. Vyšli
by sme v ústrety aj korčuliarom a bicyklistom, lebo popri železničke by
viedla aj cesta pre nich, ktorá by bezpečne križovala štátnu cestu I/75,
kde sa každoročne zvyšuje intenzita dopravy. Na kúpalisku by potom
parkovalo menej áut, čo by vyriešilo ďalší veľký problém.
     Lóránt Talamon

naši seniori

AKO PRISPELI ČLENOVIA KLUBU DÔCHODCOV K ÚSPEŠNÉMU PRIEBEHU SKD
V rámci XI. Sládkovičovských kultúrnych
dní sme pozvali 29 členov csorvásskeho klubu dôchodcov. V piatok a v sobotu boli našimi
hosťami. V klube sme im pripravili stravovanie
a sprevádzali sme ich na všetkých podujatiach.
Pán Z. Herczog, člen nášho klubu, nám pri tejto príležitosti venoval prasa a tak sme hosťom
ponúkli výborné špeciality. Zákusky a slané
pečivo pripravili členky nášho klubu, za čo im
ďakujeme. Akcia sa výborne vydarila a spoločne sme sa vždy večer pri hudbe dobre zabavili. Ďakujeme všetkým členom klubu, ktorí túto
akciu zabezpečili i sponzorom: Veneal – bratia
Jelecoví, mäsiarstvo Bigu, p. L. Szkladányi,
p. Ján Kováč a p. L. Karika.

Sociálna a bytová komisia pri MZ usporiada stretnutie so seniormi 24. októbra 2008 o 15.00 hod. v škole na Richterovej ul.  
Prihlásiť sa môžu občania Sládkovičova, ktorí v roku 2008 dovŕšia vek 70 rokov a starší. Tu uverejnenú prihlášku prosím
vyplňte a odovzdajte v mestskej knižnici alebo na MsÚ do 10.11.2008.

PRIHL ÁŠK A

meno ..................................................................................., narodený (á) ........................................,
bytom ...................................................................................................................................................,
sa týmto prihlasujem na stretnutie so seniormi nášho mesta, ktoré sa uskutoční 24.11.2008.
..........................................................

kultúra
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ČINNOSŤ KLUBU DÔCHODCOV
V januári sme mali výročnú členskú schôdzu, ktorej sa zúčastnilo 71 členov. Vyhodnotili
sme prácu klubu v roku 2007 a zároveň bol vypracovaný plán práce na rok 2008.
Spoločná koalícia a Dobrovoľný hasičský
zbor v Sládkovičove organizovali mestskú zabíjačku, na ktorú členky klubu napiekli šišky.
Vo februári sme pripravili fašiangové posedenie pri šiškách.
Koncom februára a začiatkom marca sme
boli hosťami v maďarskom Csorvási, pri príležitosti slovenskej zabíjačky, na ktorú nás pozvali členovia csorvásskeho klubu dôchodcov

a miestna slovenská samospráva.
V KD sa konala odborná prednáška a na základe získaných poznatkov sme zakúpili súpravu na detoxikáciu organizmu, ktorú členky
klubu využívajú vo veľkom počte.
Z príležitosti Dňa matiek sme v spolupráci
s MsÚ organizovali posedenie v priestoroch
vysokej školy.
V máji sme boli na výlete v Luhačoviciach
a cestou domov sme sa zastavili v Piešťanoch.
Výlet bol vydarený, počasie nám prialo.
Členovia klubu Zlatý dážď z Veľkých Úľan
nás pozvali na Guláš párty, kde sme sa výbor-

ne cítili. Ako každoročne sme v júni pobudli tri
dni na poľovníckej chate vo Vincovom lese,
kam sme pozvali aj členov KD z Veľkých Úľan.
Pohostili sme ich a MsÚ im umožnil voľný vstup
na termálne kúpalisko, tak ako aj našim členom, za čo srdečne ďakujeme. Za celý pobyt
na chate a vydarenú akciu ďakujeme poľovníckemu združeniu.
Okrem uvedených akcií sa členovia klubu zúčastňovali na všetkých spoločenských,
politických a kultúrnych podujatiach v meste.
Účasť na týchto akciách sme pokladali za svoju
povinnosť.                 vedenie KD Sládkovičovo

šport

DETSKÉ RYBÁRSKE PRETEKY

V nedeľu 27. júna 2008 organizoval výbor MO Slovenského rybárskeho zväzu tradičné detské rybárske preteky na štrkovisku Vincov les.
Pozvali sme 63 malých rybárov, ale bohužiaľ dostavilo sa ich iba 22.
Rybári sú ranné vtáčatá a tak zraz našich najmenších rybárov bol už
o 7.00 hod. Deti si vylosovali štartovné miesta a po ich obsadení mohli
zakŕmiť. O  8.00 hod. začali samotné preteky. Výborné podmienky a krásne počasie dopriali úspešnú rybačku nielen malým pretekárom, ale pekný deň pri vode s nimi strávili aj ich rodičia. O 11.00 hod. zaznel signál
k ukončeniu pretekov a začalo dôležité váženie, meranie a rátanie.
S potešením sme konštatovali, že naši malí rybári nachytali kopu rýb.
Vyhodnotili sme 13 najúspešnejších rybárov podľa pravidiel CIPS-u, ale
cenu dostali všetky deti.
Hlavná cena – horský bicykel potešil najúspešnejšieho rybára Adama
Csinegeho, ktorý sa umiestnil na 1. mieste, Nikoleta Kákarová bola druhá a na 3. mieste sa umiestnil Marek Szabó. Všetci účastníci pretekov
boli veľmi spokojní a na záver ich čakalo ešte jedno milé prekvapenie
– výborný kotlíkový guláš, ktorý navarili predseda MO SRZ ujo Vilo Mikeš
a teta Gabika Mikešová.
Ďakujeme sponzorom, ktorí toto krásne podujatie pre deti podporili
– Ing. Štefan Menyhártovi a p. Zvolenskému.
Mestské kultúrne stredisko oznamuje, že v mesiaci september otvára

KURZ CVIČENIA PILATES.

Pilatesova metóda je jedným z najúčinnejších fitness programov. Spevní vám svalstvo,
budete chodiť vystretí a chrbát vás prestane bolieť. Na stoličke obsedíte oveľa dlhšie
bez toho, aby ste sa skrútili ako paragraf. Všetci si budú myslieť, že ste schudli, ale to
sa len chrbát a hlava vytiahnu do výšky, plecia budete držať správne a brucho bude
ploché. Stačí, ak dodržíte niekoľko zásad a vynikajúci výsledok sa čoskoro dostaví.

Cvičenie povedie pani Rozália Kernová a bližšie informácie získate
v knižnici MsKS alebo na  tel.: 0905 863 495.

STOLNÝ TENIS
TJ Slavoj Sládkovičovo, stolnotenisový oddiel
informuje športovú verejnosť o činnosti oddielu
a príprave na nový súťažný ročník . Sezóna sa
začne koncom septembra a otvorí ju družstvo
„B“ v III. lige v zložení Gabriel Nagy, Ľubomír
Nagy, Richard Horváth, František Wiltschka,
Jaroslav Matejdes, Peter Nagy a Peter Horváth. Sládkovičovskému „A“ družstvu sa začína súťaž I. ligy až koncom októbra a zloženie
družstva ešte nie je stanovené, nakoľko nám
po minulej sezóne odišli hosťujúci hráči.
Emil Dovalovszkí, predseda oddielu
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Z

osobášili sa...

Marek Tóth (Sládkovičovo)
a Jana Deszkovicsová (Iňa)
Radoslav Kuki (Sládkovičovo)
a Júlia Hanzelová (Sládkovičovo)
Marek Chudý (Sládkovičovo)
a Ingrida Lošonská (Sládkovičovo)
Alexandra Áčová (Sládkovičovo)
a Peter Viest (Šamorín)
Helena Šipošová (Sládkovičovo)
a Miroslav Pálinkáš (Šaľa)
Robert Metzner (Veľké Úľany)
a Zuzana Kelecsényiová (Veľké Úľany)
Igor Hanes (Sládkovičovo)
a Anna Číková (Želiezovce)
Zuzana Lipková (Sládkovičovo)
a Dominik Bitto (Košúty)
Artúr Krull (Sládkovičovo)
a Marcela Dvoržáková (Sládkovičovo)
Michal Pecha (Sládkovičovo)
a Klaudia Tésiová (Sládkovičovo)
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom...

N

arodili sa...

Ádám Fehér 4.6.2008
Anna Pócsová 9.6.2008
Kristína Tavalyová 16.6.2008
Jakub Náhalka 20.6.2008
Dárius Titus Plenta 22.6.2008
Rudolf Večerka 29.6.2008
Veronika Bobíková 10.7.2008
Markus Tóth 20.7.2008
Adam Laterník 30.7.2008
Deborah Lakatosová 30.7.2008
Úspešný štart do života...

O

pustili nás navždy...

Marta Hollósiová (70) 19.6.2008
Jozef Dobos (53) 26.6.2008
Jozef Magyarics (83) 26.6.2008
Július Filo (74) 30.6.2008
Irena Földesová (73) 9.7.2008
Mária Miszlíková (85) 9.7.2008
Helena Ondrejkovičová (84) 15.7.2008
Michal Kurucz (66) 19.7.2008
Zuzana Kakviczová (63) 21.7.2008
Mária Budaiová (85) 27.7.2008
Karol Bondor (79) 5.8.2008
Vladimír Ormandík (58) 2.8.2008
Tomáš Lakatoš (78) 5.8.2008
Magdaléna Katonová (78) 13.8.2008
Bývalí občania nášho mesta:
Jozef Bakuš (84) 11.7.2008
Česť ich pamiatke...

SPOMÍNAME
V srdci bolesť, v duši žiaľ, to najdrahšie nám osud vzal. S hlbokým
žiaľom v srdci ďakujeme rodine,
známym a všetkým, ktorí 10.6.2008
odprevadili na poslednej ceste
Karola Varjúho
a svojou účasťou a kvetmi sa snažili
zmierniť náš veľký žiaľ.
manželka a synovia
9.7.2008 vo veku nedožitých 85
rokov zomrela
Mária Miszlíková.
Chceme poďakovať všetkým
príbuzným a známym, ktorí ju
odprevadili na jej poslednej ceste.
smútiaca rodina
Dňa 15.7.2008 vo veku 84 rokov
nás navždy opustila naša milovaná
mamička, babka, prababka
Helena Ondrejkovičová.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju dňa
18.7.2008 odprevadili na jej
poslednej ceste a svojou účasťou
a kvetmi zmiernili našu bolesť.
dcéry s rodinami
Vo veku 63 rokov nás 21.7.2008
opustila milovaná manželka,
mamička a babička
Zuzana Kakviczová.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju odprevadili na poslednej ceste a slovami
útechy sa snažili zmierniť náš žiaľ.
smútiaca rodina
Rodina Kuruczová a Lauková ďakujú
všetkým príbuzným a známym, ktorí
odprevadili dňa 22.7.2008
na poslednej ceste zosnulého
Michala Kurucza.
So smútkom v srdciach
a s láskou spomíname na našu
drahú mamičku a babičku
Paulu Hupkovú, rod. Šimonovú,
ktorá nás navždy opustila 17.9.2007.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku pri 1. výročí jej úmrtia.
smútiaca rodina
...a tá strata stále bolí a zabudnúť
nedovolí...  S hlbokým zármutkom
v srdci spomíname na
Antona Kissa,
ktorý nás opustil pred rokom, dňa
18.8.2007.
manželka a syn s rodinou
Pustý zostal náš dom, keď ty nie
si v ňom. Hoci si odišiel bez slova
a na rozlúčku nebol čas,
v spomienkach si stále s nami.
František Ruman
Dňa 30.8.2008 uplynie rok od jeho
úmrtia. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
smútiaca rodina

spoločenská kronika
S bolesťou v srdciach spomíname
na nášho milovaného
Štefana Maneka
pri príležitosti 1. výročia jeho úmrtia.
smútiaca manželka, synovia,
nevesty a vnuci Timko a Lukáško
Dňa 3.9.2008 uplynie jeden rok
od úmrtia nášho manžela, otca,
svokra a dedka
Zoltána Takácsa.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku pri 1. výročí jeho úmrtia.
smútiaca rodina
S láskou a úctou sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia našej dcéry
Kataríny Kleinerovej,
ktorá nás 8.8.2003 vo veku
19 rokov nečakane opustila.
S láskou spomínajú rodičia a brat.
S hlbokým zármutkom v srdci sme
si dňa 22.6.2008 pripomenuli
6. výročie úmrtia milovaného
manžela, otca, svokra a dedka
Otta Vinceho.
Kto ste ho poznali, pripomeňte si
s nami toto smutné výročie.
manželka, syn Igor s manželkou,
vnuk Tibi a celá rodina
So zármutkom si  1.9.2008
pripomenieme 7. výročie smrti
nášho drahého
Jána Krišku.
Navždy zostane v našich srdciach.
manželka Iveta, deti Marek, Michaela a Viktória, mamička Zuzana
a sestry Anna a Mária s rodinami.
S hlbokým zármutkom v srdci
sme si dňa 17.8.2008 pripomenuli
15. výročie úmrtia nášho drahého
Ľudovíta Kissa.
S láskou spomína rodina.
1.7.2008 sme si pripomenuli
18. výročie smrti nášho otca
Štefana Kozáka
a 8.9.2008 si pripomenieme
5. výročie smrti našej mamičky
Margity Kozákovej,
rod. Szabovej.
Hoci smútok v srdci máme, vždy
s láskou a úctou spomíname.
dcéry Zuzka, Marika, Juditka, zať
Jožko a šesť vnúčat.

S láskou a žiaľom v srdci
spomíname na
Ivetu Šidovú, rod. Vinceovú,
ktorá nás 11.8.2000 navždy opustila. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku pri osmom výročí
jej úmrtia.
matka, brat Igor s manželkou a syn
Tiborko.
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