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Príhovor
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Novoročný príhovor primátora mesta
Vážení spoluobčania,
prichádza čas vianočný, čas, kedy sa častejšie zamýšľame nad hodnotením svojich činov
a postojov k blízkym ľuďom i širšiemu okoliu.
O pár dní skončí i rok 2008. Umožní nám to
obzrieť sa za prežitými mesiacmi, poučiť sa z
chýb a omylov, pochváliť sa úspechmi, vytýčiť
si ciele svojho snaženia.
Umožnili ste mi realizovať moje, ale i vaše
vízie a predstavy o živote v našom meste. Ich
realizácia bez vašej pomoci však nebola a
nikdy nebude možná. Život prináša radosti i
starosti, ale všetci sme tu na to, aby sme starosti a problémy riešili, hľadali východiská, ale
tiež užívali si radosti, šťastie a vážili si každý
prežitý deň obklopený bežnými vecami,
ľuďmi, z ktorých srší človečina a ľudskosť života. Ak budeme vnímavejší a ochotnejší navzájom sa počúvať, budeme pomáhať slabším, tak
máme šancu nájsť hľadanú harmóniu v srdci a
duši, nájsť si miesto v živote, zmysel svojho
bytia.
Za jeden rok, ktorý uplynul od môjho zvolenia sme už spolu urobili kus poctivej práce.
Krok za krokom sa naše mesto pozitívne rozvíja a som presvedčený, že sa v ňom žije stále
lepšie.
Bezpodmienečne k tomu prispeje vybudovanie priemyselného parku na úseku ktorého
sme práve v tomto roku dosiahli veľmi pozitívne výsledky. Začala sa budovať križovatka s
kruhovým objazdom, odovzdali sa nové byty,
kus veľkej práce sa vykonal i na úseku starostlivosti o naše školské zariadenia. Medzi
významné investičné akcie mesta patrila i
rekonštrukcia domu smútku a oplotenie cintorína v mestskej časti Ižop. Veľa práce sa
vykonalo i na našom termálnom kúpalisku.
Počiatočné úspechy však nás nemôžu uspať.
Máme stratégiu i na ďalšie roky, schválený
územný plán, plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a taktiež odhodlanie pracovať a realizovať rozvojové zámery mesta. Na

riešenie čaká otázka kanalizácie Okočskej
cesty, ako i mestskej časti Ižop, kde v budúcom roku pristúpime k príprave projektovej
dokumentácie výstavby obecného domu.
Priestor chceme dať i individuálnej bytovej
výstavbe a naďalej sa maximálne venovať rozvoju termálneho kúpaliska.
Všetko to, čo sme vykonali a v budúcnosti
ešte chceme vykonať by nebolo možné bez
aktívnej pomoci vás spoluobčanov, poslancov
metského zastupiteľstva, členov komisií, pracovníkov mestského úradu, ale i pracovníkov
ustanovizní, ktoré patria pod kompetenciu
mestského úradu. Práve Vám sa chcem z plného srdca poďakovať za pomoc. Veď máme
spoločné ciele, vytvárať tvorivé podmienky
pre všetkých bez ohľadu na vek a vzdelanie,
zabezpečiť perspektívu pre mladých ľudí a
sociálnu istotu starším a chorým, vytvoriť
podmienky pre dobré, spokojné a bezpečné
bývanie, podporiť dôstojné ekonomické a
materiálne zabezpečenie všetkých, ktorí ho
potrebujú a sami si nedokážu pomôcť.
Prvý január 2009 bude niečím zvláštnym,
niečim novým v živote nás všetkých. Nebude
znamenať len začiatok ďalšieho roka. V tento
deň sa začne totiž aj koniec národnej meny –
slovenskej koruny. Jej relatívne krátku 15ročnú históriu sprevádzali tak pokojné chvíle,

ako aj turbulencie vyvolané či už politickými,
ekonomickými, alebo čiste špekulatívnymi
dôvodmi. Občania nášho mesta teda privítajú
1.januára 2009 nielen nový rok, ale aj novú
menu – euro. Dúfajme, že bude pre nás šťastná a prispeje k pozdvihnutiu životnej úrovne
všetkých našich obyvateľov.
Milí občania!
Nestihneme si ani uvedomiť, že zakrátko
budeme o rok starší, budeme si dávať nové
predsavzatia. Zaželajme si teda, aby viera, nádej
a láska zostali aj do budúcna tým krédom, z ktorého čerpáme pre seba zdroj našej životnej
energie. Snažme sa pri činnosti, ktorú konáme,
vždy myslieť nielen na seba, ale i na tých, ktorí
žijú s nami a vedľa nás. Poprajme si sviatky
radostné a veselé, lepší a nádejný rok 2009, aby
nás bolesť, smútok a hnev opustili a ich miesto
zaujala viera, nádej a láska. V čare krásnych tradícií sa preto v tieto dni oddajme stretnutiam v
kruhu rodiny, priateľom a známych. Ďakujem
vám touto cestou za spoločne vykonanú prácu v
prospech mesta Veľký Meder.
Želám všetkým občanom, spolupracovníkom, poslancom, priateľom a známym veselé
Vianoce a šťastný nový rok 2009.
Ing. Ladislav Rudický, PhD.
Primátor mesta Veľký Meder

Katarína Hudecová

VIANOČNÝ VINŠ
Vianočný vinš si prizval koledu:
vraj pôjdu, kam ich oči povedú –
hornatým krajom, šírou rovinou,
s tou tisícročia starou novinou,
že časy sviatkov ľuďom nastali.
Dieťatko narodené v maštali
svet požehnáva znovu pokojom.
Nech privíta ho každý po svojom,
a nech mu lásku sveta popraje.

Ako ono symbolom dobra je,
nech dobrá vôľa k nám si prisadne
a skutky naše nech sú príkladné,
nech k našim blížnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu...
Vianočný stromček nech nám zarodí,
nech stôl je štedrý ako na hody
a v dušiach našich dobrá pohoda
nech v jasličkách to dieťa pohojdá.

Veľkomederský hlásnik 5/2008

3

Z práce MsÚ

Na prvom mieste sú občania
Jedným z najstarších oddelení na mestskom úrade je nesporne oddelenie správne a sociálne. Má veľmi široký záber a jeho zamestnanci sa častejšie stretávajú s občanmi mesta. Vedúcim oddelenia Ladislav Jankó, mladý, zásadový, k svojim zamestnancom, ale i k sebe
nekompromisný človek. Patrí medzi tých vedúcich, ktorý najdlhšie vykonávajú funkciu na mestskom úrade. O hlavnom poslaní, o
dôležitých úlohách, ale aj o problémoch oddelenia sme sa s ním porozprávali.
 Začnime hneď od hlavných úloh vášho základe verejných listín vydávaných súdmi a sali stohy papiera. Vízie, stratégie, koncep-

oddelenia.
„Prácu na našom oddelení môžeme rozdeliť na viaceré úseky, ako úsek organizačný
ktorý vybavuje agendu s právom zhromažďovania, organizačne pripravuje a zabezpečuje
voľby prezidenta, voľby do NR SR, do orgánov samosprávy mesta, voľby do Európskeho
parlamentu a organizačne pripravuje a zabezpečuje práce s vykonávaním referenda vyhláseného prezidentom republiky. Veľmi dôležitou činnosťou tohto úseku je i príprava a organizačno-technické zabezpečovanie zasadnutí
mestského zastupiteľstva a komisií mestského
zastupiteľstva. Zvlášť by som zdôraznil i tú
skutočnosť, že tento úsek sa snaží vytvárať čo
najideálnejšie podmienky pre prácu poslancov mestského zastupiteľstva. Zo zasadnutí
mestského zastupiteľstva píšeme zápisnice a
vedieme evidenciu uznesení zabezpečuje ich
doručenie poslancom a zverejňujeme ich na
úradných tabuliach mesta. Na úradných tabuliach mesta taktiež zabezpečujeme zverejňovanie schválených všeobecných záväzných
nariadení mesta, organizujeme prípravu
materiálov predkladaných na rokovania mestského zastupiteľstva a zabezpečujeme ich
doručovanie poslancom. Ďalším veľmi dôležitým úsekom nášho oddelenia je úsek evidencie obyvateľstva. Ten zabezpečuje aj
úlohy súvisiace s označovaním ulíc a iných
verejných priestranstiev s číslovaním stavieb,
oznamuje exekútorom, úradom a policajným
orgánom údaje potrebné na vykonávanie exekúcie, respektíve k vyšetrovaniu. V zmysle
platnej legislatívy o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľov spolupracujeme so štatistickým úradom, s územnými štatistickými orgánmi a s inými právnickými orgánmi vakonávajúcimi štatistické zisťovania, najmä doručuje formuláre občanom.
Zabezpečuje tiež úlohy súvisiace so sčítaním
obyvateľov, domov a bytov, vedieme evidenciu pobytu občanov, prijíma hlásenia od
občanov o trvalom, prechodnom pobyte
občanov a zaznamenáva ostatné údaje v rozsahu ustanovenom zákonom. Tretím veľmi
dôležitým úsekom je matričný. Vedie knihu
narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí,
vedie index zápisov do matričných kníh.
Vykonáva dodatočné záznamy do matrík o
zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na

inými úradmi, zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné
záznamy na základe verejných listín zo zahraničia. Medzi úlohy tohto úseku patrí i vydávanie výpisov z matričných kníh na použitie v
tuzemsku a v cudzine a vydáva iné potvrdenia
o údajoch zapísaných v matrike. Plní úlohy
súvisiace s uzavretím manželstva, ako aj

cie, akčné plány. Zmenilo sa v súčasnosti
na tomto úseku niečo?
„I keď pomaly, ale i na tomto úseku sa
zaznamenávajú prvé pokroky. Pred niekoľkými mesiacmi bol náš počítač, ktorý zahrňuje
evidenciu obyvateľov, napojený na centrálny
online systém a na centrálny register ministerstva vnútra.“
 Veľmi dôležitou súčasťou vašej práce je

úsek neustáleho sledovania nových zákonov, ktoré schvaľuje NR SR. Stáva sa, že
zákon ešte ani neuschol na papieri a už prichádza jeho novelizácia. Stretávate sa s
určitými nedostatkami i na tomto úseku?
„Je niekoľko zákonov takých, ktoré sa ťažko
realizujú. Napríklad, že majiteľ bytu môže
zrušiť bývanie osobe, alebo osobám, ktoré sa
stávajú pre neho nežiadúcimi. Pri realizácii
tohto zákonu je potrebné vedieť, že osoba,
ktorá chce niekomu zrušiť jeho právo na trvalý pobyt v byte musí najprv preložiť právoplatný list vlastníctva o tejto nehnuteľnosti.
Zaujímavé situácie môžu nastať napríklad v
obytných blokoch. Nechcenú osobu vyložím
z bytu a čo ďalej? Ostane na chodbe, ktorá je
vlastníkom viacerých obyvateľov, alebo sa
musí od obytného bloku vzdialiť na určitú
vzdialenosť?”
 Okrem Vašej pracovitosti je o Vás známe
i to, že sa iniciatívne zapájate aj do riešenia
problémov, ktoré nespadajú práve do
kompetencie vášho oddelenia?
„Necharakterizoval by som to, ako kompetenciu. Jednoducho rád pomáham. Takto
tomu bolo i pri konsolidácii mestského
archívu. Materiály, prevažne z 19. storočia,
ktoré ležali niekde na povale mestského
úradu pred viacerými rokmi som začal
selektovať, viesť o nich evidenciu. Medzi
veľmi milú prácu pokladám i dnes otázku
starostlivosti o našich dôchodcov. Ešte niekedy v deväťdesiatich rokoch minulého storočia som dostal za úlohu udržovať s nimi
kontakt. Vtedy ešte pracoval samostatný
klub dôchodcov. V súčasnosti na moju, ale
aj na radosť dôchodcov, bol tento klub
 O tom, že každodenné úradovanie by sa začlenený ako klub dôchodcov pri mestpoužívaním informačných technológií skom úrade.“
dalo zjednodušiť, už štátni činovníci popíText a foto: Vladislav Kmeť

zmeny mena, či priezviska dospelých i detí.
Prijíma súhlasné vyjadrenia rodičov o určení
otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu a prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení
otcovstva po jeho narodení. Veľmi zaujímavou kompetenciou tohto úseku je i to, že
podáva na súd návrh na určenie mena alebo
priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na
jeho mene alebo priezvisku. Nemenej dôležitou úlohou tohto úseku je i formou rozhodovania povoľovať zmeny priezviska hanlivého,
výstredného, smiešneho, skomoleného a
cudzojazyčného. Rád by som na tomto mieste využil príležitosť a upozornil obyvateľov
nášho mesta, že sídlo matriky je už dva roky v
bývalej budove ISTER na Železničnej ulici
číslo 4.“
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Zamestnanci termálneho kúpaliska v Holandsku
Pobyt na termálnom kúpalisku v Čalove, ako sa
kedysi volal Veľký Meder, patril svojho času k
vychyteným
odborárskym
rekreáciám.
Hlavným lákadlom, ktoré ťahalo ľudí do tohto

bolo v dňoch 7. až 10. novembra návšteva
Holandska, kde si za štyri dni mohli účastníci
tejto exkurzie odniesť mnoho skúseností zo systému prevádzky podobných zariadení v akom

mestečka na Žitnom ostrove bola a aj dodnes je
termálna voda. Z prameňa vyviera s teplotou
57-68 oC a zložením pripomína piešťanské pramene. Z vody sa však donekonečna vyžiť nedá.
Aj napriek tomu, že má liečivé účinky na pohybové ústrojenstvo a kĺby. V poslednom období
sa stalo prestížnou záležitosťou stavať rozličné
termálne kúpaliská, aquaparky, a iné wellness
centrá centrá mnohých miest a obcí na
Slovensku. Preto už existujúce takéto ustanovizne nesmú zaspať na vavrínoch a žiť z minulosti.
V plnej miere si to uvedomujú aj vo Veľkom
Mederi.
Vo viac ako tridsaťročnej histórii termálneho
kúpaliska sa stal prelomovým rok 2001, keď
mesto začalo do svojho majetku investovať.
Bola to suma vo výške 37 mil. Sk, z ktorej sa
financovala výstavba krytého komplexu.
Postupne potom pribudol zrekonštruovaný
polokrytý bazén so saunovým komplexom a
inými wellness službami. Momentálne má
koplex deväť bazénov s vodnou plochou o rozlohe 3 400 m2 . Vo všetkých je termálna voda s
teplotou 26-38 stupňov Celzia. Krytý komplex
okrem štyroch bazénov ponúka návštevníkom
perličkový kúpeľ, masáž, biosolárium, saunový
svet, biotron liečbu, kozmetický salón, magnetoterapiu Bemer, termoakupresúrne masážne
lôžko Ceragem, samoobslužnú reštauráciu a
bar. Novú tvár dostáva i prístupová promenáda.
Okrem investícií do rozvoja sa vedenie mesta,
ako i termálneho kúpaliska rozhodlo investovať
i do svojich zamestnancov a to tým, že im umožňuje navštíviť za účelom výmeny skúseností
podobné zariadenia i v zahraničí. Naposledy to

oni pracujú. Prvá zastávka bola v mestečku
Wassenaar, kde navštívili aquapark Tikibad,
ktorý patrí medzi najväčšie európske kryté
kúpalisko s desiatimi vodnými atrakciami.
Nakoľko v Holandsku nemajú termálne pramene, všetky kúpaliská, aquaparky, či wellness
centrá sú zamerané zväčša na zábavu. V
Tikibade napríklad prevládali super rýchle
tobogány s rýchlosťou 60-70 km/hod.
Zážitkom bola i strmá šmykľavka s voľným
pádom do vody asi z trojmetrovej výšky. Svoje
si však našla i menej odvážna skupina návštevníkov a to formou relaxu na nafukovacích kolesách v Lazy River, či posedávaním v perličkovom kruhovom bazéne. Práve z neho si človek

mohol všimnúť najviac z práce obsluhujúceho
personálu tohto zariadenia. Skoro všetci si však
všimli, že v pravidelných intervaloch plavčíkom
pri spomenutých atrakciách nosili občerstvenie,
aby sa nemuseli ani s tým rozptylovať a plne sa
mohli venovať pozorovaniu svojich zverených
rezortov. Zaujímavé bolo zastavenie sa aj v mestečku Zandvoort, kde špeciálnou atrakciou bolo
vodné kino Aqua Cinema a kryté zábavné centrum Beach Factory, ktoré sa využíva v každom
počasí. Nakoľko sa toto zariadenie nachádzalo
na pobreží Severného mora, zážitok poskytol
každému nádherný výhľad na jeho pláže, ako i
na zvlnené more.
Svoje osobitné čaro mal i pobyt v zábavnom
centre Toveland v mestečku Sevenum.
Podstatou celého centra bola jeho téma a to
začarovaný svet. Až neuveriteľne veľký a to dvojhektárový vnútorný areál umožňuje celoročné
využitie rozličných atrakcií pre deti. Veľmi zaujímavo bola riešená vodná húsenková dráha, no
obdivovať sa dalo mnoho jednoduchých, no o
to zaujímavejších a príťažlivejších atrakcií. Pred
pokladňou stáli nespočetné rady holandských
rodín, ktoré sa prišli pobaviť, odreagovať a hlavne dopriať svojim deťom trošku voľnosti a
radosti. Na záver celej exkurzie bola ešte prehliadka v Center Parcs v mestečku Heijderbos,
ktorého unikátnou črtou bol tropický park
Jungel Dome, kde si veľkomederčania vyskúšali
exotickú exkurziu v prostredí skutočných tropických rastlín a živočíchov. Okrem týchto
návštev, sa nemohla vynechať ani návšteva
Amsterdamu, kde skupina strávila jednu noc.
Účastníčkou a šéfkou celej exkurzie bola
konateľka spoločnosti Termál s r.o. Ildikó
Dobisová, ktorá bola hnacím motorom celej
exkurzie. Počas štyroch dní som mal možnosť s
ňou viesť rozhovory, z ktorých najpodstatnejšie

