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Mesto chce 
grafi ckú identitu

Radnica vypísala „verejnú 
neanonymnú súťaž o logotyp 
mesta Hlohovec“. Hľadá tak 
záujemcov o tvorbu návrhov 
modernej značky mesta. Ví-
ťazný návrh vyberie odborná 
porota, jeho autor získa odmenu 
tisíc eur. Logotyp by mal byť 
zverejnený v druhej polovici 
tohto roka.   

Nápad vytvoriť logotyp prišiel 
od ľudí. „Mesto reagovalo na 
podnety od občanov, pretože 
logotyp už majú viaceré sloven-
ské mestá. Okrem erbu, ktorý je 
vhodné používať na slávnostné a 
ofi ciálne príležitosti, predstavuje 
tiež táto značka jednu z foriem 
prezentácie mesta voči okoliu. 
Komisia kultúry a vzdelávania 
sa s návrhom stotožnila a odpo-
ručila vypísať súťaž,“ informuje 
prednostka mesta Eva Lukáčová. 

„Jednotný vizuálny štýl mesta 
je dôležitou súčasťou jeho komu-
nikácie s obyvateľmi a návštev-
níkmi. Úlohou značky mesta je 
prezentovať ho nezameniteľným 
spôsobom na jeho území, ale tiež 
voči Slovensku i zahraničiu,“ 
oznamujú záujemcom pravidlá 
súťaže aj s prihláškou priložené 
na webovej stránke mesta. 

Logotyp by sa mal využívať najmä 
v internej komunikácii orgánov 
samosprávy, pri kultúrnospolo-
čenských a športových akciách 
organizovaných samosprávou a 
jej organizáciami, pri komunikácii 
mesta v rámci medzinárodných 
vzťahov, vzťahov s partnerskými 
mestami a prezentácií mesta v 
oblasti cestového ruchu.

Návrh logotypu, spracovaný vo 
formáte A4 vo farebnej a čierno-
bielej verzii aj v digitálnej podobe 
s textovým zdôvodnením idey a 
kompozície návrhu spolu s prihláš-
kou musia súťažiaci   poslať na 
adresu mestského úradu do 30. 
apríla 2012. 

(kj)

Nebezpečná ortuť 
na schodoch

Na schodisku bytového domu 
na Bernolákovej ulici v Hlohovci 
bola 29.2.2012 okolo obeda na-
hlásená udalosť s rozliatou ortu-
ťou. Operačný dôstojník vyslal 
okamžite štyroch príslušníkov 
Hasičského a záchranného zboru 
z hasičskej stanice v Hlohovci 
na miesto udalosti. Išlo prav-
depodobne o nedbalé konanie, 
keďže približne 2 ml ortuti bolo 
zrejme z rozbitého teplomera. 
Rozliata ortuť bola príslušníkmi 
HaZZ posypaná práškovou sírou 
a pozbieraná do nádoby. Tá bola 
následne odovzdaná pracovníko-
vi Obvodného úradu Životného 
prostredia. 

                                               (red)

Prevádzkovanie
- zdravotníckej ambulancie -

- kozmetický, kadernícky a masážny salón -
- kancelárske a skladové priestory-

 Bližšie info na : www.domdrazieb.sk
 0903 829 140     alebo    0905 343 254

Podnikateľské priestory
na prenájom
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Mediácia ako mimosúdne riešenie 
sporov je najpoužívanejším postupom 
pri riešení konfl iktov v krajinách ako 
napr. Anglicko, Rakúsko, Francúzsko 
a mnohých ďalších. Na Slovensku 
je táto forma akoby v plienkach, ale 
už aj tu nastal posun dopredu, a to 
najmä v rodinných veciach.

Práve tieto spory riešia mediátori 
najčastejšie. A niet sa čomu čudovať, 
lebo výhody mediácie oproti súdnemu 
konaniu sú jasné. Medzi ne patrí 
krátke konanie oproti dlhému čakaniu 
na súdne pojednávanie, mediácia je 
lacnejšia a v neposlednom rade v 
prípade, že sa manželia dohodnú 
mimosúdne, nemusia prejsť celým 
súdnym procesom - výsledkom je 
dohoda schválená súdom ako súdny 
zmier. Takže manželia sa vyhnú 
niekoľkým konaniam na súde.

V prípade, že sa manželia rozhodli 
ukončiť manželstvo, postup je na-

sledovný:
Ako prvé je podanie návrhu na 

rozvod, ktorý podáva jeden z manželov. 
Následne na mediačnom konaní 
riešime dohodu manželov. Dohoda 
manželov je na súde schválená ako 
súdny zmier.

Čo môžu manželia riešiť a dohodnúť 
v prípade rozvodu mediáciou? 

- súhlas oboch manželov s rozvodom 
(môže nastať prípad, že druhý manžel 
s rozvodom nesúhlasí) - potrebné 
je aj zdôvodnenie, inak súd nemusí 
manželov rozviesť – napr. na základe 
konštatovania, že manželstvo neplní 
svoj účel, je rozvrátené, nevera a 
iné, t.j. ďalšie spolunažívanie nie 
je možné,

- ak majú manželia maloleté deti, 
úpravu starostlivosti o dieťa po 
rozvode - dohoda o zvedení dieťaťa 
do starostlivosti jedného z rodičov, 
alebo dohoda o striedavej starostli-
vosti (táto dohoda musí byť schválená 
súdom), ďalej môžu dohodnúť výšku 

výživného na maloleté deti
- dohoda o výživnom na jedného 

z manželov po rozvode (stávajú sa 
aj také prípady)

- v prípade spoločného bývania v 
nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve 
manželov po rozvode - dohoda o úprave 
vzájomných vzťahov po rozvode, 
dohoda o úhrade nákladov na bývanie 
(nemusí to byť každý 50 %)

Vrátenie časti súdneho poplatku – 

Ako riešiť rozvod mediáciou?
ak sa účastníci mediáciou dohodnú 
na súdnom zmieri v časti konania 
o rozvode, majú  možnosť uplatniť 
nárok na vrátenie 30 % súdneho pop-
latku podľa ust. § 11 ods. 7 zákona č. 
71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch.

Mgr. Lenka Danová, 
riaditeľka pobočky Mediačno – 

konzultačného centra Sova 
v Hlohovci

Po prudkých mrazoch a nádielke 
snehu prišlo na celé územie Slo-
venska oteplenie. Na tom by nebolo 
nič zvláštne, keby s ním nesúvisela 
ďalšia hrozba povodní. 

Najkritickejšou oblasťou je okolie 
Kysúc, kde sa topia tony ľadových 
krýh v riekach. Odborníci stále 
hovoria o extrémnych výkyvoch 
počasia, ktoré budú našu krajinu 
sužovať čoraz častejšie. Keďže naším 
mestom preteká rieka Váh, ktorej 
hladina nám už neraz narobila vrásky, 
je pochopiteľné, že nás zaujíma ak-
tuálny stav povodia rieky. Spýtali sme 
sa Pavla Machavu zo Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, aká 
je momentálna situácia s hladinami 
riek. „Na základe aktuálneho vývoja 
počasia možno očakávať zvýšenie 
vodných stavov na celom území. V 
oblasti Hlohovca neregistrujeme 
zvýšené stupne povodňovej    akti-
vity. Pokiaľ nastane prudké oteplenie  
spojené s výdatnými zrážkami, budú 
pravdepodobne vodné toky stúpať. 
V tejto chvíli je situácia pokojná.“ 

Hlohovčanom ostáva len dúfať, že 
sa nezopakuje situácia z roku 2007 
a 2010, kedy pocítili trpkú príchuť 
počasia v podobe zatopených častí. Na 
Mestskom úrade v Hlohovci sme sa 

zasa spýtali, ako je mesto pripravené 
čeliť prípadným povodniam a či sa 
vykonali nejaké predbežné opatrenia? 
„V súlade so zákonom č. 7/2010 Z. 
z. o ochrane pred povodňami má 
mesto spracovaný povodňový plán 
záchranných prác. Sú v ňom rozpra-
cované konkrétne úlohy v prípade 
vzniku takejto udalosti, a to najmä, 
kto bude riadiť plnenie jednotlivých 
úloh (krízový štáb), kedy a kto vyhlási 
a odvolá jednotlivé stupne povodňovej 
aktivity. V pláne sú tiež stanovené 
miesta núdzového ubytovania a spôsob 

núdzového zásobovania obyvateľstva 
v prípade jeho evakuácie z ohro-
zených priestorov. Podľa poveter-
nostnej situácie a hrúbky snehovej 
prikrývky na severe SR má mesto 
pripravené dostatočné množstvo 
jutových vriec a piesku, ktoré by 
v prípade potreby boli použité na 
kritických miestach. Krízový štáb 
v súčinnosti s MsP bude priebežne 
monitorovať a vyhodnocovať stav na 
vodnom toku,“ povedala prednostka 
Eva Lukáčová.

(aha)

Na povodne sme (vraj)pripravení

Združenie Fraštačania, ktoré sa 
sformovalo ešte pred poslednými 
komunálnymi voľbami, nezahálal 
ani vyše roka po nich. Hoci ich nie 
je vidno na plagátoch, výpis z ban-
kového účtu, ktorý zriadili, hovorí 
o ich aktivitách v meste a okolí.

Fraštačanov už vyše roka zastu-
puje v hlohovskom parlamente päť 
poslancov - Miloslav Drgoň, Juraj 
Šiška, Patrik Voltmann, Juraj Sal-
cman a Miroslav Bobák. Okrem 
týchto poslancov majú zastúpenie 

v komisiách aj ďalší Fraštačania - 
Denisa Bobáková, Miroslav Dvoran 
a Dagmar Hlavnová.

Všetci členovia združenia, ktorí sú 
či už v zastupiteľstve, alebo v komi-
siách (niektorí z nich sú aj členmi 
dozorných rád či mestskej rady) sa 
vzdali všetkých svojich „honorárov“. 
Tie putujú na nimi vytvorený spoločný 
účet, z ktorého za rok 2011 a 2012 
poskytli celkom 2980 eur.

V minulom roku združenie fi nančne 
pomohlo Centru pre rozvoj rodiny 

Fraštačania pomohli sumou 2980 eur
sumou 500 eur na energie, a zabez-
pečili tak jeho chod. Ani tento rok 
Fraštačania neobišli Centrum a 720 
eurami pomohli vyplatiť energie za 
prvý polrok tohto roka. Vlani tiež 
prispeli Centru voľného času Dúha 
vo výške 310 eur, aby nimi odmenili 
úspešné deti. Tie si za poukážky mohli 
zakúpiť školské pomôcky. Ďalších 
300 eur putovalo na Zjazd bicyklov 
v Zámockej záhrade, 650 eurami 
podporili príspevok na knihu vydanú 
pri príležitosti 60. výročia hádzanej 

v Hlohovci. V novom roku pomohli 
dvesto eurami pri vydaní publikácie 
o folklórnom súbore Šulekovčan a 
tristo eurami ZŠ sv. Jozefa k 20. 
výročiu založenia školy. 

Treba azda pripomenúť, že okrem 
čiastkových honorárov za účasť na 
zastupiteľstve, v komisiách, mestskej 
rade či dozorných rád, nemajú po-
slanci stále poslanecké platy. A tak 
na účet posielajú všetko, čo dostanú, 
aby dali tým, ktorí to nevyhnutne 
potrebujú.                                  (kj)

PORADŇA

Darovania krvi sa v stredu                     
22.  februára zúčastnilo až 62 dob-
rovoľníkov. Prišlo viacej mužov – 
35 v porovnaní so ženami – 27. Po-

zoruhodným pozitívom akcie boli 
približne desiati študenti, ktorí sa 
rozhodli darovať krv napriek tomu, 
že mali jarné prázdniny.          (kj)
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