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ŠPECIÁLNE 
O VLASOCH

Môj lekár mi odporučil používať prípravky SALON TEXTU-
RES, ktoré by mali vyriešiť môj veľký problém s vypadáva-
ním a rastom nových vlasov. Pretože neviem, kde tieto veľmi 
účinné výrobky zohnať, obraciam sa na Vašu redakciu, aby 
ste mi poskytli bližšie informácie.      pán Pavol V.
Výhradným dovozcom tých-
to veľmi kvalitných zahra-
ničných výrobkov, ktoré sa 
vyrábajú na prírodnom zá-
klade, je firma KVATROFIN 
s.r.o., Skalica. Tieto príprav-
ky stoja 23 € a 16 €, a odpo-
rúča sa používať ich súčasne. 
Hovorí sa, že v mnohých prí-
padoch dochádza k novému 

rastu vlasov tam, kde sme sa 
už zmierili s plešinou. Môže-
te si ich aj s presným návo-
dom kúpiť, prípadne objed-
nať na adrese:

KVATROFIN s. r. o., 
        ul. Lichardova 10, 

        909 01 Skalica, 
        034/664 74 35, 

        www.vlasovakura.sk

TP213020115

Ďakujeme Vám 
za dôveru v uplynulom 
roku. Prajeme vám 
krásne a veselé Vianoce, 
plné lásky, pokoja 
a oddychu
a šťastný Nový rok 2022.

Robotnícka ul. č. 6, Banská Bystrica                  0917 755 577 � www.euromont.sk

TP21315008

Milí čitatelia, dnes držíte v rukách posledné tohtoročné vydanie nášho Hontianskeho Echa. 
Jeho súčasťou je špeciálna 12-stranová príloha Dudinské noviny, ktorá prináša aj veľa zaujímavého čítania.

Prajeme vám šťastné, pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov aj nastávajúceho roka. 
Vám aj našim obchodným partnerom ďakujeme za spoluprácu a priazeň. Nech sa vám v novom roku 2022 darí.

                                                             Redakcia
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INZERCIA

ČO SA STANE,
KEĎ ODSTRÁNIME HORENIE?

VEDELI STE, ŽE?

AK NEFAJČÍŠ, NEZAČÍNAJ.
AK FAJČÍŠ, TAK PRESTAŇ.  

UROB ZMENU.

HORIACA CIGARETA PRODUKUJE VIAC

AKO 6 000 CHEMICKÝCH LÁTOK.

VEĽA Z NICH JE ŠKODLIVÝCH.

10124312-PMI-Category_understanding_KV-Burning_Lighter-SK-ECHO-205x273mm-v3.indd   1 03.12.2021   15:23



Dudinské noviny
2021                               Samostatne nepredajné

Vážení občania,
    
 prežili sme ďalší kalendárny rok, ktorý bol veľmi podobný tomu predchádzajúcemu. 
Postupne sme si zvykli na opakujúce sa obmedzenia, na úpadok spoločenského života, ktorý prináša  
ochladzovanie vzťahov medzi ľuďmi. Prinášame vám preto ďalšie vydanie Dudinských  novín, 
v ktorých sa snažíme zhodnotiť život z rôznych oblastí nášho mesta.
Prajem vám príjemné čítanie.
                                                                                                                      PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta 
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EKONOMICKÁ ANALÝZA ROKU 2021 A PRÍPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2022

Cestovný ruch a jeho vplyv na ekonomickú stabilitu nášho mestečka  

      Už druhý rok  ekonomické 

ukazovatele nášho mestečka 

výrazne ovplyvňuje epidemi-

ologická situácia spôsobená 

ochorením Covid – 19. Cestovný 

ruch zažíva  ťažké obdobie a vý-

razným spôsobom vplýva na 

ekonomickú stabilitu nášho 

kúpeľného mesta. Tento vplyv 

nie je pre nás likvidačný vďaka 

tomu, že  kúpeľné domy zdravot-

níckych zariadení Rubín, Sma-

ragd, Minerál, Diamant a  Achát 

sú prevádzkované takmer počas 

celého roka. Hotely Hviezda, Pra-

meň, Jantár, Flóra sú  však  okrem 

letných mesiacov zatvorené.

   Veľmi dobrým riešením, 

ktoré nás v  podstate v  covi-

dových rokoch zachránilo, bolo 

s  účinnosťou od roku 2020 

zvýšenie dane z  ubytovania 

z 1€ na 1,5 € za noc. Pri zníženej 

návštevnosti nášho mesta 

v  rokoch 2020, 2021 / viď tab. / 

nám zabezpečilo porovnateľný 

príjem z  dane za ubytovanie s 

rokmi   pred koronakrízou. Ak  

by sme neboli pristúpili k  tomu 

kroku klesol by náš príjem 

z  379.687 € / prenocovaní / 

v  roku 2019 na 233.922 € / 

prenocovaní / v roku 2020.

Návrh rozpočtu mesta Dudince 

na rok 2022

Z  hľadiska bežných príjmov k 

zlepšeniu fi nančnej kondície 

nášho mestečka v  tomto roku 

prispelo navýšenie príspe-

vku  z  MF SR vo forme podie-

lových daní cca o  40.000 € 

a tiež zvýšený príjem vlastných 

kapitálových príjmov z  predaja 

Hospodárskeho dvora v  Me-

rovciach o 30.000 € oproti oča-

kávanému rozpočtovanému 

príjmu.  Podielové dane z príjmu 

fyzických osôb tvoria necelých 

30% z  bežných príjmov nášho 

rozpočtu, ale pre naše mesto 

sú kľúčové miestne daňové 

príjmy a  to najmä daň z  uby-

tovania.  Na základe skúseností 

z roku 2020 , keď namiesto pred-

pokladaného príjmu z dane za 

ubytovanie vo výške 550.000 

€ bolo plnenie k  31.12.2020 

iba 350.883 €,  sme aj na rok 

2021 naplánovali príjmy v  tejto 

položke na 350.000 €,  čo sa 

nám aj v reálnom výbere potvr-

dilo. 

Napriek zníženým  príjmom 

mesta sa nám podarilo za-

bezpečiť chod mesta,   fungo-

vanie všetkých jeho zložiek 

a  dokonca aj fi nančne zabez-

pečiť dobudovanie revita-

lizácie kúpeľného parku.                                                                                                              

Krátili sme príspevky na 

činnosti ako sú šport, kultúra, 

nižšie príspevky dostala OOCR. 

Vo výdavkovej časti nám 

pribudli náklady na starost-

livosť o  revitalizovaný kúpeľný 

park – Slnečnú lúku cca vo výš-

ke 13.000 €. 

Krátili sme vlastné kapitálové vý-

davky čo sa prejavilo v zníženej 

investičnej činnosti. V  rokoch 

pred koronakrízou sme 

z  vlastných zdrojov realizovali 

investičnú činnosť priemerne 

vo výške cca 100.000 – 150.000 

€. V  roku 2021 to bolo len vo 

výške cca 50.000 €. Splatili sme 

preklenovací úver vo výške 

535.000 €, ktorý sme použili na  

prefi nancovanie revitalizácie 

kúpeľného parku.

Rok Daň za ubytovanie Prenocovanie Počet osôb Ubytovacích zariadení

2015 299 960 ,- € 299 960 54 953 24

2016 329 344,- € 329 344 51 265 20

2017 336 788,-€ 336 788 59 675 21

2018 362 200,- € 362 200 63 828 19

2019 379 687,- € 379 687 66 563 20

2020 350 833,-€ 233 922 37 165 21

2021 predpoklad 332 000 € 221 000 28 500 21

TP21317331
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Rozpočet mesta Dudince 
na rok 2021 

•Bežný rozpočet na rok 

2022 je zostavený ako pre-

bytkový s prebytkom 168 

130 €. Schodok kapitálového 

rozpočtu je plánovaný vo 

výške 56 787 € a bude krytý 

prebytkom bežného rozpočtu. 

Schodok fi nančných operácií 

vo výške 111 343 € bude rov-

nako hradený prebytkom bež-

ného rozpočtu. 

PRÍJMOVÁ  ČASŤ :

A. Rozpočet bežných príjmov

Návrh rozpočtu bežných 

príjmov na rok 2022 je 

nastavený vo výške 

2 240 098 €.

Najvýznamnejšie položky :

•600.000 €  transfer na 

prenesený výkon štátnej 

správy najmä na činnosť SŠ 

Dudince

•650.000 € podielové dane 

z príjmu fyzických osôb - PD/ 

z príjmu občanov s trvalým 

pobytom v Dudinciach+ 

príspevok na žiakov v MŠ, ZUŠ, 

ŠKD, školská jedáleň/

•611.100 € miestne dane 

a poplatky

•62.000 €  príjmy 

z prenajatých nebytových 

priestorov

Z uvedeného vyplýva, že 

odkázanosť Dudiniec na 

príjmy zo štátu vo forme 

PD je v porovnaní s obcami 

s porovnateľným počtom 

obyvateľov podstate nižšia, čo 

môže byť v budúcnosti kľúčové 

vzhľadom na pripravovanú 

„daňovo - odvodovú reformu“, 

ktorá počíta v roku 2023 

s poklesom PD o cca 5 %. 

B. Rozpočet kapitálových 

príjmov

Návrh rozpočtu na rok 2022 

počíta s kapitálovými 

príjmami vo výške 109 341 €. 

Z toho vlastné kapitálové 

príjmy sú plánované vo výške 

2 000 €. 

Kapitálové príjmy z dotácií na 

projekty: 

• 80 000 €  nákup čelného 

kolesového kĺbového nakladača 

z výzvy Environmentálneho 

fondu 

•27 341 € v tejto výške by mal 

byť poskytnutý NFP z MIRRI na 

rekonštrukciu kultúrneho domu 

v Merovciach 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 

A. Rozpočet bežných 

výdavkov

Návrh rozpočtu bežných 

výdavkov na rok 2022 je vo 

výške 2 071 968 €. 

Veľkú časť bežných výdavkov 

tvoria výdavky rozpočtovej 

organizácie Spojenej školy 

– SŠ Dudince a to 597.900  

€ (viac ako 45 % celkových 

bežných výdavkov). Výdavky 

na prenesený výkon štátnej 

správy v školstve t. j. výdavky 

na I. a II. stupeň Základnej 

školy sú kryté príjmami – 

transferom a teda negatívne 

neovplyvňujú rozpočet. 

Výdavky na originálne 

školské kompetencie (MŠ, ŠJ, 

ŠKD, ZUŠ) sú kryté príjmom 

z podielových daní (vlastných 

príjmov mesta) a v rozpočte 

na rok 2022 boli nastavené vo 

výške 306 000 €. 

V mzdovej oblasti sa už 

druhý rok na zvyšovaní 

nákladov negatívne prejavuje 

nedostatočná podpora 

od štátu v zamestnávaní 

znevýhodnených uchádzačov 

/ príspevky na podporu 

zamestnania z UPSVaR/ , 

čím sa nám zvýšili náklady na 

manuálnych zamestnancov 

cca o 25.000 €. So zvýšením 

výdavkov sa počíta v oblasti 

energii na základe zvýšených 

cien elektrickej energie 

a zemného plynu.

B. Rozpočet kapitálových 

výdavkov

Rozpočet kapitálových 

výdavkov je navrhovaný vo 

výške 166 128 €. Významná 

časť plánovaných kapitálových 

výdavkov je krytá NFP 

(kapitálovými príjmami 

z cudzích zdrojov) konkrétne:

•nákup čelného kolesového 

kĺbového nakladača z dotácie 

80 000 €, 

•výška spolufi nancovania mesta 

4 200 €

•rekonštrukcia kultúrneho 

domu z dotácie 27 341 €,

•výška spolufi nancovania mesta 

5 323 €

Z vlastných prostriedkov 

mesta budú hradené 

nasledovné projekty: 

•podiel na rozkopávke 

a uloženie chráničky pre 

káblovú sieť mestského 

rozhlasu, kamerového systému 

6 000 € v rámci budovania 

optickej siete,

•rekonštrukcia chodníka na 

vstupe do mesta 21 448 €

•projektové dokumentácie 

19 316 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

Mesto v návrhu rozpočtu na rok 

2022 nerozpočtuje príjmové 

fi nančné operácie. 

Výdavkové fi nančné operácie 

sú nastavené podľa predikcie 

splátok úverov ŠFRB 

(59 174 €) 

a  predpokladanej splatenej 

istiny úveru (52 169 €), spolu 

sú výdavkové fi nančné operácie 

vo výške 111 343 €. 

PaedDr. Dušan Strieborný, 

JUDr. Marek Keller

  Bežný rozpočet    Kapitálový rozpočet  Finančné operácie

Rozpočtové roky 2022 2022 2022

Príjmy 2 240 098 109 341 0

 Výdavky 2 071 968 166 128 111 343

Rozdiel 
 

168 130 - 56 787 - 111 343

Rekapitulácia rozpočtu za rok 2022

CELKOVÉ PRÍJMY CELKOVÉ VÝDAVKY

2 343 129,00 EUR 2 349 439,00 EUR

Bežné príjmy 2 240 098,00 EUR

Kapitálové príjmy 109 341,00 EUR

Finančné operácie 0,00 EUR

CELKOVÉ PRÍJMY 2 349 439,00 EUR

Bežné výdavky 2 071 968,00 EUR

Kapitálové výdavky 166 128,00 EUR

Finančné výdavky 111 343,00 EUR

CELKOVÉ VÝDAVKY 2 349 439,00 EUR

TP21317331
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INVESTIČNÉ ZÁMERY

Projekt „Trvalo udržateľný  

a  virtuálny rozvoj cestovného 

ruchu v cezhraničnom regióne 

Nográd – Hont“  fi nancovaný 

prostredníctvom programu IN-

TERREG VA SKHU v  spolupráci 

s  maďarskou obcou Bánk sa 

Mestu Dudince podarilo ukon-

čiť po takmer 4 rokoch v mesiaci 

november 2020.

  Po dokončení sadových úprav 

na jar 2021 a  osadení monu-

mentálnej plastiky Slnka do-

stalo územie Slnečnej lúky nový 

charakter a  podobu. Uvoľnením 

opatrení súvisiacich s pandemic-

kou situáciou v  máji 2021 sa 

nová kúpeľná promenáda stala 

miestom oddychu nielen pre 

obyvateľov Dudiniec a  návštev-

níkov rekreačných  a  kúpeľných 

zariadení, ale aj pre obyvate-

ľov celého regiónu. Podmanivé 

prírodné prostredie s kvitnúcimi 

trvalkami a novovysadenými 

drevinami sa stalo oázou pokoja 

a  harmónie. Atraktívne fontány  

s  podsvietením boli príjemným 

osviežením v  horúcich letných 

dňoch. Večery plné hudby, kul-

túrnych podujatí, gurmánskych  

zážitkov a  chutí miestnych vín 

vytvárali  na Slnečnej lúke tú 

správnu kúpeľnú atmosféru. 

Pozitívne ohlasy od návštevní-

kov, ktoré sme zaznamenávali 

už počas realizácie projektu, 

či prostredníctvom sociálnych 

sietí, utvrdilo samosprávu mesta 

o skutočnosti, že rozhodnutie ísť 

do tejto výzvy bolo správne. 

  Ďalší projekt, ktorý bol zreali-

zovaný pod názvom „Rekon-

štrukcia spevnených plôch 

pred skupinovými garážami“, 

vyriešil dlhoročný  problém  

s  odtokom dažďovej vody pred 

súkromnými garážami pri ulici 

Poľná. Projekt bol realizovaný 

v  mesiacoch júl a  august 2021, 

rovnako ako aj výstavba II. etapy 

kanalizácie na ul. Záhradná pod 

názvom „Stoková sieť a  vodo-

vod – IBV Dudince“. Na uve-

dený projekt sme získali dotáciu 

z  Environmentálneho fondu vo 

výške 40 281,00 Eur.  

Havarijný stav strechy admini-

stratívnej budovy Mestského 

úradu, pošty a  polície, ktorý sa 

prejavil v období letných dažďov 

zatekaním a  priesakmi bolo ne-

vyhnutné riešiť bezodkladne.  Po 

uskutočnení verejného obstará-

vania na dodávateľa stavebných 

prác, bola vymenená strešná 

krytina a  opravené strešné kon-

štrukcie realizáciou projektu 

pod názvom „Rekonštrukcia 

strechy administratívnej bu-

dovy MsÚ, polície a  pošty“ 

v  cene 18  975,30 Eur. Po úspeš-

nej komunikácii s Ministerstvom 

vnútra SR a  Slovenskou poštou  

a.s. , sa nám podarilo od uve-

dených subjektov zabezpečiť 

spolufi nancovanie vo  výške ich 

spoluvlastníckych podielov na 

objekte. 

  V  jesennom období bol zrea-

lizovaný výber dodávateľa na 

realizáciu projektu  „Obnova 

fasády mestských nájom-

ných bytov“. Bola uskutočnená 

oprava vonkajšej omietky  mest-

ských nájomných  domov na  ul. 

Okružná č. 360  a 361, ktorá bola 

vplyvom poveternostných pod-

mienok a vandalizmu značne 

poškodená. „Výstavba chodní-

kov v cintoríne v Merovciach“ 

je projektom, ktorého realizácia 

zabezpečí bezpečný prístup náv-

števníkov k  hrobovým miestam 

v svahovitom, trávnatom poras-

te cintorína. 

Realizované projekty vychádzali 

jednak z  podnetov miestnych 

obyvateľov a  podnikateľských 

subjektov  a  tiež zo   záväzku 

samosprávy zabezpečiť pre ob-

čanov a  návštevníkov Dudiniec  

funkčnú , bezpečnú  a estetickú 

infraštruktúru mesta. 

Investičné zámery realizované v roku 2021

TP21317331
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1. Environmentálna oblasť 

názov zámeru zdroj fi nancovania status

1.1. Revitalizácia parku na ul. Okružná vlastné zdroje príprava plánu výsadby zelene

1.2. Obstaranie kolesového kĺbového nakladača EF/vlastné zdroje v schvaľovaní 

2. Podpora cestovného ruchu

2.1.
Rekonštrukcia asfaltového  povrchu od Nového mosta až po 
železničnú stanicu

BBSK, vlastné zdroje, SSC BB
realizácia

2.2. Parkový mobiliár  - autobusová zastávka OOCR/vlastné realizácia

2.3.
Rekonštrukcia cesty k športovému areálu a amfi teátru 

OOCR/vlastné 
realizácia

3. Infraštruktúra mesta

3.1. Rekonštrukcia chodníkov na vstupe do mesta vlastné zdroje príprava rozpočtu 

3.2. Výstavba chodníka v cintoríne v Dudinciach vlastné zdroje /MFSR/MAS v schvaľovaní

3.3. Rekonštrukcia chodníkov v parku na ul. Okružná vlastné zdroje príprava PD

3.4.
Rozkopávka optika - mestský rozhlas a kamerový systém

vlastné zdroje
realizácia

3.5.
Sieťové prvky optika - mestský rozhlas a kamerový systém

vlastné zdroje
realizácia

3.6.

Oprava asfaltových chodníkov a spevnených plôch ul. Nový 
rad, J. Jesénia, J. Kráľa vlastné zdroje 

realizácia

3.7.
Obstaranie projektovej dokumentácie na výstavbu zaria-
denia pre seniorov

Vlastné zdroje/ŠFRB
štúdia

4. PODPORA VZDELANIA  A ŠPORTU

4.1. Budovanie a zlepšenie vybavenia v SŠ v Dudinciach MIRRI SR/ vlastné schválené

4.2. Rekonštrukcia podlahy vo vestibule SŠ Dudince vlastné zdroje realizácia

4.3.
Revitalizácia hracej plochy futbalového ihriska

Fond na podporu športu/vlastné zdroje 
príprava

5. PODPORA KULTÚRY

5.1. Rekonštrukcia Kultúrneho domu Merovce IROP/MAS/vlastné schválené 

5.2. Obnova Mestskej knižnice Vlastné/Fond na podporu umenia príprava 

5.3. Obnova inventáru KD Merovce Vlastné/Úrad vlády SR, MAS/ MK SR príprava 

Plán investičných zámerov na rok 2022

Ing. Danica Rajčanová
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ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

REGISTER OBYVATEĽSTVA 

V roku 2020 sa vyzbieralo v na-

šom meste 1 124,60 t komu-

nálneho odpadu z toho bolo 

vytriedených 616,862 t. V rámci 

Slovenska sme sa medzi žiada-

teľmi o fi nančný príspevok z 

poplatkov za uloženie odpadov 

s množstvom vytriedených oba-

lov umiestnili na 145 a dostali 

sme tak príspevok z Environmen-

tálneho fondu vo výške 3 986,83 

€. Úroveň vytriedenia komunál-

neho odpadu v roku 2020 bola 

vo výške 54,85 %.  V porovnaní 

s rokom 2019 sme si polepšili  

o 2,55 %. K 31. 10. 2021 sa vy-

zbieralo 900,254 t komunálne-

ho odpadu z toho vytriedených 

bolo 549,184 t. Úroveň triedenia 

je k tomuto dátumu 61 %. 

Zber kuchynského odpadu a 

jedlých olejov:

     

 Od 01. 07. 2021 v zmysle nove-

ly zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch mesto zabezpečilo 

zber kuchynského odpadu do 

ochranných kovových kontajne-

rov v ktorých sa nachádza 120 

l nádoba a jedlých olejov do 

oranžových nádob. Tieto nádo-

by sa nachádzajú na zberných 

miestach, ktorých máme v mes-

te šesť.

1. ul. Malý rad (pri RD p. Dinga)

2. ul. Okružná č. 362

3. ul. Nový rad č. 187

4. ul. Jesenia č. 166 (zdravotné 

stredisko)

5. ul. J. Kráľa č. 140 (bývalá 

kotolňa BP)

6. ul. Merovská č. 222/15 (za 

kultúrnym domom)

Domácnosti obdržali vedierka 

s vekom. Zvyšky jedál zbierame 

doma do vedierka a vynášame 

do zbernej nádoby na zbernom 

mieste.

Do kuchynského odpadu patria: 

tuhé a tekuté zvyšky jedál 

(polievka, omáčka), potraviny po 

záruke (vybalené z pôvodného 

obalu),  staré zaváraniny, mäso, 

ryby, mliečne výrobky, vajcia, 

syry, kosti.

Mesto obstaralo fi rmu, ktorá 

zabezpečuje pravidelný odvoz 

kuchynského odpadu v týž-

denných intervaloch. Za túto 

službu sa zberovej spoločnosti 

platí poplatok vo výške 15,60 € 

za jeden vývoz jednej zbernej 

nádoby. Ročné náklady na zber 

kuchynského odpadu pri počte 

6 ks zberných nádob sú vo výške 

4 867,20 €. Do 31. 10. 2021 sa v 

našom meste vyzbieralo 3,41 t 

kuchynského odpadu a 0,1675 t 

použitého jedlého oleja.

      Plytvanie potravinami pred-

stavuje nielen ekonomický a 

etický, ale aj ekologický prob-

lém.

Plytvanie potravinami je zároveň 

veľkou záťažou aj pre naše peňa-

ženky. Odhaduje sa, že priemer-

ný Slovák alebo Slovenka vyhodí 

ročne do svojej smetnej nádoby 

zvyšky jedál či potraviny po dá-

tume spotreby v hodnote 100 – 

150 eur.

Marta Čižmárová

Triedenie odpadov:  

Odpad           2019            2020  k 31.10  2021

Skládkovaný-KO, DSO 1 321,435 t         1 124,60  t      900,254   t

Vytriedený 691,065 t           616,86  t      549,184   t

Miera triedenia 52,30 %              54,85 %          61,00 %

Ďakujem vám za to, že sa zlepšujeme !!

Štatistika k 30.11.2021

Sčítanie obyvateľov, domov 

a bytov v roku 2021 sa po prvý-

krát realizovalo na Slovensku 

ako plne elektronické a integ-

rované sčítanie založené na 

údajoch z  administratívnych 

zdrojov dát a  údajov od oby-

vateľov.

Počet bytov (vrátane rodinných 

domov) podľa stavu v  Katastri 

nehnuteľností  k 31.12.2019: 600

Počet bytov (vstave úplný a neú-

plný) podľa sčítania k 01.01.2021: 

704

Prírastok bytov: 104

Mesto Dudince malo 

k 30.11.2021 spolu 1373 oby-

vateľov.

� muži: 632

�ženy: 741

•V Meste Dudince bolo  

k 30.11.2021:

�narodených 10 detí

�prisťahovalo sa 30 nových oby-

vateľov

�odsťahovalo sa 29 obyvateľov

•zomrelo 20 obyvateľov

V  priebehu roka uzavrelo v Du-

dinciach manželstvo 11 párov, 

z  toho 8 sobášov bolo cirkevný

ch.                                   Jana Pavelková

Ukazovateľ rok 2021

Predproduktívny vek ( 0 – 19 ) 196

Produktívny vek

muži 20-64

ženy 20-64

413

436

Poproduktívny vek

muži 64 +

ženy 64 +

124

204

Veková štruktúra obyvateľstva mesta

Účastníci 7. ročníka Daruj deň svojmu mestuÚčastníci 7. ročníka Daruj deň svojmu mestu
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Jubilanti  

Jar, leto, jeseň, zima, koľkokrát 

sa pominú, aby človek uvidel 

svoje dielo ucelené.

Potom už ostáva len jeseň živo-

ta, s jej krásami a plodmi.

S rekapituláciou toho, čo bolo.

Je zúročením a oslavou praco-

vitých rúk a múdrosti striebra 

vo vlasoch.

  Našim jubilantom sa jeseň živo-

ta pomaly vkradla do vlastného 

života. S pribúdajúcim vekom 

človek chradne na zdraví, mobi-

lite. Vďaka prežitému, vďaka 

mnohým skúsenostiam dozrieva 

ako to ovocie. Jednoduché gestá 

či pohladenie skrýva v sebe hĺb-

ku ľudskosti a úcty k životu detí, 

či vnúčat ...

„Človek je krásny nielen vtedy, 

keď má pružný krok. Človek 

je krásny podľa múdrosti, čo 

sa mu zračí v oku, podľa slov, 

podľa vrások a bielych vlasov. 

Človek je krásny vtedy, keď ho 

ľudia  majú radi. “

..Pod ťarchou bolesti či staroby je 

ukryté jadro života, ako v orechu. 

To si vyžaduje od nás mladších, 

aby sme hľadali za slovami to 

podstatné, v čom sa ukrýva ta-

jomstvo života. Starým ľuďom 

právom patrí úcta a láska, 

starostlivosť a vďaka. Človek, 

ktorý neobjaví to podstatné, čo 

mu chcú starí odovzdať, nemá 

na čom stavať vo vlastnom živo-

te. Zostáva ako bez koreňov. 

Vidina, že dokáže žiť modernej-

šie, je iba vyjadrením plytkosti 

prežívania. Zastavme sa na chví-

ľu pri našich starkých a poďa-

kujme im, povedzme im, že ich 

máme radi.

   Vzhľadom na súčasnú situ-

áciu sme nemohli zorganizovať 

pravidelné stretnutie, ktoré je 

venované iba našim jubilantom. 

Na tomto stretnutí sme si priali 

zastaviť čas, odokryť tajomstvo 

života a hlavne, poďakovať im a 

prejaviť úctu.

  Prajeme im, aby ich sprevá-

dzalo len zdravie, pohoda, teplé 

ľudské slovo, láskavý pohľad či 

pohladenie. Aby ďalšie roky boli 

obklopení láskou, úctou a pozor-

nosťou svojich najbližších. Nech 

je ich „jeseň života“ plná farieb, 

z ktorých každá bude znamenať 

jedno krásne prežité obdobie ži-

vota.                               Monika Sliacka

Z dôvodu preventívnych opa-

trení týkajúcich sa prevencie ší-

renia ochorenia COVID-19 sme 

sa nemohli spoločne zísť, aby 

sme spolu precítili veľkú chvíľu 

naplneného životného šťastia, 

aby sme medzi  nami privítali 

nových našich občanov.      

    Prvým šťastím dieťaťa je, že 

je milované. Dieťa je naplne-

ním života, jediná skutočná 

hodnota, čo po ňom zostane. 

Každé dieťa je jedinečné a v 

každom jednom sa ukrýva po-

tenciál urobiť svet trochu lep-

ším miestom. Dieťa je našou 

budúcnosťou. Súčasne nám 

však pripomína minulosť, na 

ktorú sme už takmer zabud-

li. Obdivujeme jeho úprimnú 

radosť a smejeme sa na jeho 

hrách. Učme svoje dieti, že sú 

jedinečné. Nebudú cítiť tlak, 

aby boli ako ostatné. 

Milujme ich nadovšetko, pre-

tože dieťa miluje toho, kto 

jeho miluje.

Vychovávajme svoje deti tak, 

aby mali hlavu plnú vedomostí, 

srdce plné láskavosti, uši pri-

pravené počúvať, ruky ochot-

né pomáhať, oči plné radosti a 

odvahu nasledovať svoje sny. 

Učme ich rozoznávať dobré od 

zlého, učiť ich pravde, statoč-

nosti, čestnosti a hrdosti a 

vštepovať im pocit lásky k rod-

nej vlasti, rodisku.

Uvítanie novonarodených detí

ŠKOLA
      Vážení čitatelia, 

koniec kalendárneho roka za-

stihne školy v čase, keď je učenie 

v plnom prúde. Aj v našej škole, 

v Spojenej škole Dudince, je 

rušno. Učitelia a väčšina žiakov 

sú radi, že ťažká situácia, ktorá 

zastihla celý svet, nám zatiaľ 

dovoľuje učiť sa prezenčne. Po 

náročných mesiacoch dištanč-

ného vzdelávania už mnohí po-

chopili, že nahradiť kontakt žiaka 

a učiteľa online formou, nie je 

také jednoduché a ani efektívne. 

Škola „na diaľku“ bola v tomto 

kalendárnom roku dlhá. Bola 

veľkou skúškou zodpovednosti 

našich žiakov a ukázala šikov-

nosť a fl exibilitu našich učite-

ľov.  Priniesla svoje pozitíva, no 

z dlhodobého hľadiska ju ne-

môžeme  považovať za riešenie. 

Veľkou oporou vzdelávania 

boli rodičia žiakov, za čo im my, 

učitelia, ďakujeme.

    Spojená škola Dudince sa profi -

luje ako škola, ktorá učí žiakov 

zážitkom a prepája vedomosti s 

reálnym životom. Aj tento kalen-

dárny rok jej v tom pomáhala 

realizácia viacerých projektov. 

       

Vďaka nim sa škole darí zlepšo-

vať digitálne zručnosti žiakov, 

venovať sa téme tolerancie a em-

patie v širšom kontexte, a taktiež 

tvoriť funkčnú školskú záhradu. 

Environmentálny projekt „Aby 

deti vedeli, čo je mišpuľa“ bol 

zameraný na vysádzanie tradič-

ných ovocných stromov a krov v 

areáli školy. Žiaci sa úlohy zhosti-

li veľmi ochotne a sadili s veľkým 

nasadením. V rámci projektu sa 

tvoria aj náučné tabule, ktoré sú 

osadené v záhrade a budú slúžiť 

ako učebné pomôcky. Projekt 

nadviazal na predchádzajúce 

projekty s témou prírody a v 

škole k jazierku a k dažďovej záh-

rade  tento rok pribudol aj ovoc-

ný sad. Veríme, že žiaci školy sa 

praktickými činnosťami naučia o 

sile a kráse prírody, a že z nich vy-

rastie generácia, pre ktorú bude 

téma prírody veľmi dôležitá. 

     

Úspešní sme boli aj pri podá-

vaní projektov, ktoré boli za-

merané na digitálne zručnosti 

žiakov. Projekty „Budúcnosť 

v škole už dnes“ a  „Aby mal 

každý šancu“ umožnili zmo-

dernizovať technické vybavenie 

školy. Veľmi dôležité myšlienky 

tolerancie a empatie rozvíjal 

ďalší projekt „Odkaz Anny Fran-

kovej“. Tento školský rok sme 

boli úspešní v rámci programu 

Školy pre budúcnosť a budeme 

realizovať projekt „Skrotenie in-

ternetových strašidiel“. 

  „Najväčšie dary, ktoré môžete dať svojim deťom, 

sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti.“
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Škola bola zapojená aj do 

projektov, ktoré čerpajú fi -

nancie z fondov EÚ. Už štvr-

tý školský rok vďaka týmto 

zdrojom pôsobia na našej 

škole dve asistentky učiteľa, 

ku ktorým tento rok pribud-

la aj špeciálna pedagogička. 

Inkluzívny tím je pre učiteľov 

a žiakov veľkým prínosom pri 

prekonávaní prekážok, ktoré 

niektorí žiaci majú v učení. V 

septembri skončila realizácia 

projektu, ktorý bol zamera-

ný na zvyšovanie čitateľskej, 

prírodovednej a matematickej 

gramotnosti žiakov. Okrem 

príležitosti zlepšiť zručnosti a 

vedomosti našich žiakov, škola 

získala veľké množstvo učeb-

ných pomôcok, ktoré nám v 

budúcnosti umožnia zlepšiť 

vizualizáciu vyučovania. Veľ-

kým prínosom pre školu je 

realizácia ďalšieho projektu, 

ktorý bol podaný zriaďova-

teľom školy. Je to projekt v 

rámci výzvy Budovanie a zlep-

šenie technického vybavenia 

jazykových učební, školských 

knižníc, odborných učební 

rôzneho druhu v základných 

školách.  

   

  Veríme, že modernizácia počíta-

čovej učebne, jazykovej učebne, 

učebne biológie, knižnice a vy-

tvorenie dielne, výrazne prispejú 

k skvalitneniu vyučovacieho 

procesu. V rámci projektu pre-

behli stavebné práce a opravili 

sa podlahy v dvoch učebniach. 

Škole boli dodané nové lavice, 

stoličky, vybavenie dielne nábyt-

kom a náradím. V rámci projek-

tu získa škola v tomto školskom 

roku aj technické vybavenie, 

literatúru do školskej knižnice a 

veľké množstvo učebných po-

môcok. 

 Škola je zapojená aj do 

medzinárodne uznávaných 

projektov, ktoré sú spojené so 

získaním prestížneho pome-

novania. Opäť sa uchádzame 

o titul Zelená škola, sme zapo-

jení do programu Unicef a aj 

tento školský rok sme získali 

označenie Škola priateľská k 

deťom a žiakov učíme spolu-

pracovať aj na medzinárodnej 

úrovni, v rámci projektov e-T-

winning. K úspechom našich 

žiakov aj v minulom školskom 

roku patrí  ich reprezentácia 

školy v súťažiach. Opäť sa im 

podarilo umiestniť sa v rámci 

okresu a kraja na popredných 

priečkach, za čo patrí vďaka uči-

teľom a aj žiakom. Veľký dôraz 

kladieme aj na tvorbu kvalit-

ných vzťahov. Ranné kruhy sú 

už pre nás samozrejmým za-

čiatkom školského dňa. Taktiež 

spolupráca so zariadením Oáza 

staroby, učí žiakov všímať si dô-

ležité stránky života a učí ich 

vedieť zaujať správne životné 

postoje. 

  Súčasťou našej školy je mater-

ská škola a základná umelecká 

škola. Aj v týchto zložkách školy 

prebieha práca s deťmi v záujme 

ich všestranného rozvoja. Práca 

v umeleckej škole je výrazne za-

siahnutá pandémiou, no veríme, 

že aj napriek tomu sú ciele jej 

vzdelávania naplnené. Aj v tých-

to zložkách je prvoradým cieľom 

pedagógov tvoriť pre deti bez-

pečné a podnetné prostredie.

  K dobrým výsledkom a k dobrej 

školskej klíme výrazne napomá-

ha spolupráca, ktorá na škole 

vládne. Aj preto vyslovujem 

poďakovanie všetkým peda-

gogickým a nepedagogickým 

zamestnancom všetkých troch 

zložiek našej školy a taktiež Mes-

tu Dudince, ktoré je pri našej 

práci pre nás oporou a výraznou 

pomocou pri mnohých našich 

aktivitách. Verím, že táto spolu-

práca bude aj naďalej zárukou 

dosahovania našich plánov a ví-

zií do budúcnosti.

         Vážení čitatelia, dovoľte mi, 

aby som Vám a taktiež všetkým 

našim deťom, rodičom, zamest-

nancom v mene Spojenej školy 

Dudince, popriala pekné sviatky 

a úspešný a šťastný rok 2022.   

                                                                                                                           

V základnej škole úspešnejší 

/Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR/   

59 166€

Zvyšovanie čitateľskej, prí-

rodovednej a matematickej 

gramotnosti v základnej 

škole /Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR/                                                                     

57 464,70€

Budovanie a zlepšenie 

technického vybavenia 

jazykových učební, 

školských knižníc, 

odborných učební rôzneho 

druhu v základných 

školách /Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky/                                                                                                                

84 748,53€

Aby mal 

každý šancu

 /Telekom/                                                                  

1 000€

Odkaz Anny Frankovej /

Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR/          

1 800€

Aby deti vedeli, 

čo je mišpuľa

 /Nadácia Volkswagen/                                              

1 000€

Budúcnosť v škole už 

dnes /Nadačný fond 

Telekom pri Nadácii Pontis/                 

1 000€

Skrotenie internetových 

strašidiel/Školy pre bud-

úcnosť Nadácia Orange                

1 500€

Mgr. Eva Jamborová, riaditeľka školy

Spojená škola v číslach 

Počet žiakov základnej 

školy                   197

Počet žiakov základnej 

umeleckej školy  112

Počet žiakov materskej  

školy                      43

Počet žiakov 

navštevujúcich školský 

klub detí v ZŠ                        69

Počet pedagogických za-

mestnancov     33

Počet asistentov učiteľa   3

Počet odborných 

zamestnancov – špeciálny 

pedagóg              1

Počet nepedagogických 

zamestnancov  11

Počet stravníkov 234

Úspešné a fi nančne podporené projekty

TP21317331
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ŠPORT
ŠKM Dudince - futbalový oddiel Slovan Dudince

Poslaním futbalového klubu 

Slovan Dudince je:

�podporovať výchovu mladej 

talentovanej mládeže, ale i do-

spelých vo futbale, 

�rozvíjať ich schopnosti, športo-

vé a morálno-vôľové vlastnosti, 

napredovanie vo výkonnosti,

�to všetko v registrovaných 

súťažiach Stredoslovenského 

futbalového zväzu a Oblast-

ného futbalového zväzu okresov 

Zvolen, Detva a Krupina.

�dať priestor aj rekreačným 

športovcom rôznych vekových 

kategórií a rozvíjať u nich špor-

tový duch organizovaním špor-

tových podujatí.

  V ročníku 2020/2021 repre-

zentovalo mesto  družstvo do-

spelých v Oblastnom majstrov-

stve okresov Zvolen, Detva, 

Krupina,  družstvo dorastencov 

v 4. lige SsFZ skupine juh, druž-

stvo žiakov kategórie U-15 a 

U-13 v II.lige skupina juh, druž-

stvo žiakov kategórie U-11v Ob-

lastnom majstrovstve okresov 

Zvolen, Detva, Krupina. Okrem 

týchto kategórií sa pripravujú 

aj žiaci mladšej prípravky, ktorí 

ešte nehrávajú súťažné zápasy, 

ale prípravné zápasy, prípadne 

turnaje s družstvami v blízkom 

okolí.

  Mesto reprezentuje vo všetkých 

kategóriách celkovo približne 

80 hráčov  z Dudiniec, ale aj z 

blízkeho okolia. Tréningy majú 

členovia oddielu v pondelok, 

utorok, stredu, štvrtok a piatok. 

V zimnom období v telocvični 

Spojenej školy Dudince a v os-

tatných obdobiach na futbalo-

vom štadióne. Majstrovské zápa-

sy sa hrajú v piatok žiaci U-11, 

v sobotu žiaci U-13 a U-15 a aj 

dorastenci a v nedeľu dospelí.

  Od januára 2021 odohrali  jarnú 

časť súťaží len dospelí, pretože 

z dôvodu pandémie boli súťaže 

mládeže zrušené. 

Dospelí dosiahli nasledovné 

výsledky: 

�Odohrali v jesennej časti 11 

zápasov, z ktorých vyhrali 10 a 

len 1 zápas prehrali. 

Vzhľadom na pretrvávajúcu pan-

démiu sa v jarnej časti odohrali 

iba 2  zápasy z jesennej časti. 

Po siedmich rokoch dosiahli vy-

túžený postup do V. ligy. Tréne-

rom tímu bol v jesennej časti La-

dislav Éhn a od jarnej  časti jeho 

syn Peter Éhn. Pred začiatkom 

nového súťažného ročníka V. 

ligy, odohrali Dudince historický 

zápas v Slovnaft cupe s nováči-

kom 4. ligy B. Štiavnicou. Veľmi 

dlho udržiavali s favoritom, ktorý 

mal v zostave aj bývalých prvo-

ligových hráčov, nerozhodný 

výsledok. Až v závere zápasu sa 

favoritovi podarilo po rohovom 

kope skórovať a postúpiť do ďal-

šieho kola.

�Dorastenci po neúplnej jesen-

nej časti a neodohratej jarnej 

časti skončili v IV.lige skupina juh 

na 9. mieste so ziskom 14 bodov. 

V jesennej časti súťažného roč-

níka 2021/2022 v IV.lige skupina 

juh skončili na 11. mieste so zis-

kom 12 bodov. Je to veľmi dobrý 

výsledok, vzhľadom na to, že 

väčšina hráčov má rok narodenia 

2005 alebo 2006 a hrali proti o 2 

až 3 roky starším súperom, keďže 

v dorasteneckej kategórii môžu 

hrať hráči narodení 1.1. 2003 a 

mladší. Trénerom tímu bol v roč-

níku 2020/2021 Roland Dodok a 

v jesennej časti 2021/2022  Miro-

slav Žirko.

� Starší žiaci kategórie 

U-15,podobne ako dorasten-

ci, odohrali len jesennú časť. 

Dosiahli vynikajúce výsledky, 

pretože len 1 zápas remizovali 

a všetky ostatné zápasy vyhrali 

a získali 28 bodov s impozant-

ným skóre 80 : 3 a skončili na 1. 

mieste. Vzhľadom na zrušenie 

mládežníckych súťaží v jar-

nej časti z dôvodu pandémie, 

dosiahli v roku 2021 najväčší 

úspech v mládežníckych kate-

góriách a stali sa neofi ciálnymi 

víťazmi II. ligy skupina juh SsFZ. 

V jesennej časti nového súťažné-

ho ročníka získali 24 bodov, ale 

pretože odohrali menej zápasov 

ako niektorí súperi, takže zatiaľ 

fi gurujú na 6. mieste v tabuľke. V 

tejto kategórii klub reprezento-

valo 16 hráčov. Trénerom druž-

stva bol Roman Jelok.

�Aj mladší žiaci kategórie 

U-13 v ročníku 2020/2021 odo-

hrali len jesennú časť a skončili 

na 5.mieste so ziskom 20 bodov, 

pričom prehrali len 1 zápas a  

vysoko aktívne skóre 33- 5. V 

jesennej časti ročníka 2021/2022 

sú zatiaľ na 6. mieste so ziskom 

23 bodov. V tejto kategórii klub 

reprezentovalo 20 hráčov, z nich 

dve dievčatá. Trénerom družstva 

bol v ročníku 2020/2021 Miro-

slav Žirko a v sezóne 2021/2022 

Martin Sever a Ivan Sever.

�Žiaci staršej prípravky kate-

górie U-11  skončili v neúplnej 

jesennej a neodohratej jarnej 

časti ročníka 2020/2021 na 2. 

mieste so ziskom 21 bodov a ak-

tívnym skóre 55 – 15 a v jesen-

nej časti nového ročníka tiež na 

2. mieste so ziskom 16 bodov. 

Ale vzhľadom na neoprávnený 

štart niektorých hráčov družstva 

Zvolen „B“ a možnej kontumácii 

ich niektorých zápasov, by po-

stúpili na 1. miesto v tabuľke. V 

tejto kategórii klub reprezento-

valo 18 hráčov. Trénerom druž-

stva bol Erik Vankovic.

  V kategóriách žiakov reprezen-

tovalo klub takmer 60 žiakov, z 

ktorých viacerí podávali výborné 

výkony, takže je veľmi ťažké ur-

čiť najlepšieho, ale vzhľadom na 

tréningovú a zápasovú dochádz-

ku patrili k najspoľahlivejším 

a najzodpovednejším hráčom 

Dorian Brodniansky, Simon Lau-

rinc, Alex Jaďuď, Vlastimil Dráb, 

Oliver Podskalecký v U-15 a v 

mladšej kategórii Gregor Jam-

bor, Sebastián Sever a Michaela 

Hudecová. V prípravke U-11 vy-

nikali Darius Balázs, Jakub Sever 

a Štefan Lendvay. 

  Aj na počte mládežníckych 

družstiev je vidieť, že v klube 

kladieme veľký dôraz na výcho-

vu talentovanej mládeže, ktorá 

je našou prioritou. Každý rok v 

zimnom období v telocvični ZŠ 

Dudince organizujeme turnaje 

žiakov kategórií U-11 a U-13 a v 

máji, pri otvorení kúpeľnej sezó-

ny, organizujeme turnaj príp-

raviek pre 9., 10. a 11.ročných 

chlapcov. Žiaľ, vzhľadom na pre-

trvávajúcu pandémiu sa v minu-

lom ročníku ani v zime ani v lete 

nemohli tieto turnaje uskutoč-

niť. Pevne dúfame, že počas na-

sledujúcej zimnej prestávky a aj 

v letnom období sa tieto turnaje 

už podarí zorganizovať. Ďalším 

plusom je, že naši najlepší hrá-

či chodia reprezentovať výber 

Hontu na halových turnajoch. 
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ŠKM Dudince-stolnotenisový 

oddiel 

      Funguje pod hlavičkou 
mesta od  začiatku 70 rokov 
minulého storočia.Za to obdo-
bie sa vystriedalo 69 ak� vnych 
stolných tenistov, ktorý repre-
zentovali mesto na rôznych 
športovo-spoločenských akci-
ách. Stolný tenis�  z Dudiniec 
spojený s družstvom z Hon� -
anskych Trs� an sa v roku 2018 
stali majstrami   Slovenska v 
súťaži družs� ev, čo je jeden z 

najväčších úspechov v oblas�  
športu za posledné obdobie 
v  našom regióne. Tak� ež or-
ganizuje rôzne turnaje pre  
registrovaných, ako aj neregis-
trovaných hráčov, ktorý sa v 
rámci voľného času stretávajú 
raz týždenne. 
      Oddiel pod vedením Silvest-
ra Tordu reprezentuje mesto v 
4.lige v rámci Bansko-Bystrické-
ho kraja a z devia� mi ak� vny-
mi hráčmi pokračuje v šírení st. 
tenisu, ako aj športu v meste 
Dudince.                    Miroslav Žirko 

Už druhý rok žijeme obdobím, 
ktorý nepraje kultúrno - spolo-
čenským ak� vitám v našom 
malebnom kúpeľnom mesteč-
ku. 
  Mesto, ktoré žilo kedysi kult-
úrou počas celého roka, zrazu 
pocí� lo duchovný a kultúrny 
lockdown. 
  Prvé hromadné poduja� e, 
ktoré dalo opäť zelenú kultúre 
sa konalo 19.6. 2021 a bolo 
oslavou Slnka. Aj toho nášho na 
dokončenej Slnečnej lúke ako 
Slávnosť letného slnovratu. 
Celý program počas dňa bol 
oslavou Slnka a o ži�  človeka v 
symbióze s prírodou.
  Séria koncertov, letných kín a 

vinárskych poduja�  prinášala 
radosť domácim a kúpeľným 
hosťom počas celého leta až do 
skorej jesene. Dudince sa pre-
menili na miesto, kde sa kultúre 
opäť darilo.
  Počas niekoľkých letných piat-
kov sa mnohí z nás nostalgicky 
vracali do letného kina, aby si 
pozreli zabudnuté fi lmy a vrá� li 
sa tak do detstva.
V auguste nechýbali  tradičné 
poduja� a ako Dudinské otvo-
rené pivnice a Oslavy SNP, � ež 
športové vyži� e s futbalistami 
či cyklis� cké Kritérium mesta 
Dudince.
  Septembrové slnečné lúče 
priviali na Slnečnú lúku dudin-

ské mladé talenty, ktoré nás 
úspešne zviditeľňujú na rôz-
nych súťažiach a presviedčajú, 
že nám ras� e talentová generá-
cia, ktorá má svoj
štýl. Rozlúčka s horúcim le-
tom prišla o týždeň neskôr, 
11. septembra s veľkolepým 
programom. Na svoje si prišli 
nielen milovníci dobrej hudby, 
ale aj obdivovatelia veteránov. 
Tí, čo chceli pookriať pri ľu-
dovej tvorbe a načerpať inšpi-
rácie, našli priestor v reme-
selnej uličke. 
       Rok 2021 sa niesol v zna-
mení jubileí viacerých poduja� . 
Dve z nich boli aj Hon� anske 
inšpirácie a vinárske poduja� e 

Dudinské vinobranie, ktoré by 
tento rok oslávili svoje 15. na-
rodeniny.
Plánované Dudinské vinobranie 
opäť tento rok nes� hlo osláviť 
narodeniny a na veľkolepú 
oslavu 15-� n si bude musieť 
počkať do budúceho roka.
  Napriek nepriazni a ob-
medzeniam sme sa snažili žiť 
počas obdobia, kedy sa to dalo, 
naplno.  Už teraz plánujeme a 
tešíme sa na rok 2022. S prie-
hrš� m nových ak� vít, bohatým 
programom so zaujímavými 
umeleckými menami sa opäť 
stretneme, keď kultúra zasvie�  
opäť na zeleno pre všetkých.

OOCR Dudince

KULTÚRA

Ako žila kultúra v druhom covidovom roku 2021 v kúpeľnom mestečku Dudince
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Správa o činnosti RKC 
v Dudinciach

Rok 2021 našu Dudinskú farnosť  

poznačil nie len pandemickými 

opatreniami, ale aj spoločnými 

stretnutiami a akciami nakoľko 

to situácia dovoľovala. Počas 

lockdownu, kedy bola umožne-

ná len osobná pastorácia, sme 

sa snažili spolu s evanjelickým 

zborovým farárom, Michalom 

Tekelym a Terianskym farárom, 

Marekom Hraňom, priniesť po-

vzbudenie cez online ekumenic-

ké bohoslužby. Po uvoľnených 

opatreniach prijalo 23.mája 10 

mladých ľudí birmovku, ktorej 

príprava prebiehala online. 

Udelil ju generálny vikár našej 

diecézy, Mons. Branislav Koppal, 

ktorý birmovancov povzbudil 

ku viere, ktorá nie je len srdcom 

vzdialeným pozorovaním ob-

radov, ale sa angažuje v živom 

vzťahu k Bohu a blížnemu. Viace-

rí z nich sa počas prázdnin anga-

žovali ako animátori na prímest-

skom detskom tábore, ktorý sa 

uskutočnil v okolí farského úra-

du. 

       22. augusta sme oslávili vý-

ročie posviacky chrámu aj jeho 

patrónku Pannu Máriu Kráľov-

nú Pokoja. Slávnostnú sv. omšu 

prišiel celebrovať bývalí rektor 

kňazského seminára Mons. Voj-

tech Nepšinský. 

       Tento rok bol poznačený aj 

rozlúčkami. V júni nastúpil Te-

rianský pán farár, Marek Hraňo, 

na nové pôsobisko do Kováčovej 

a farnosť Terany bola pridelená 

pod správu Dudinskej Farnosti.       

       Koncom prázdnin sme sa roz-

lúčili aj so sestričkami, Faustínou 

a Esther, ktoré zanechali v našej 

farnosti hlboké stopy. 

Namiesto nich sme privítali nové 

sestričky, Sr. Saléziu, ktorá učí 

náboženstvo a je predstavenou 

kláštora a sr. Alenu, ktorá vypo-

máha vo farskej pastorácii. 

Zvlášť počas prázdnin sme mali 

vo farnosti viacero sobášov a krs-

tov. 

       Žiaľ, tento rok nás opustilo aj 

viacero srdcu blízkych ľudí, ktorí 

nás predišli do večnosti. Zostá-

vajú však naďalej v našich mys-

liach a srdciach a zverujeme sa 

aj im do modlitieb aby sa za nás 

prihovárali u nášho nebeského 

Otca.
Peter Sekereš, správca farnosti

Evanjelický kostol má už 25 

rokov

V nedeľu 14.novembra 2021 si 

Dudinskí evanjelici pripomenuli 

na slávnostných bohoslužbách 

25 rokov od posvätenia kostola a 

rovnako vznik Dudinského evan-

jelického a.v. cirkevného zboru. 

Slávnostným kazateľom bol bis-

kup Západného dištriktu ECAV 

na Slov., Mgr. Ján Hroboň. Počas 

služieb Božích sa spomínalo na 

obdobie po roku 1989, keď evan-

jelici a rovnako aj rímsko-katolíc-

ky veriaci v Dudinciach mali ob-

rovskú túžbu zrealizovať si svoje 

sny a postaviť si svoj kostol.

Základný kameň evanjelické-

ho kostola bol posvätený na 

1. sviatok svätodušný v roku 

1992, na jeseň toho istého roku 

sa začalo s jeho výstavbou a 9. 

novembra 1996 bol slávnostne 

posvätený. V ten deň vznikol aj 

CIRKEV

NÁZOV PODUJATIA TERMÍN PRIESTORY ORGANIZÁTOR

Fašiangy -sprievod, kúpele 12.2.2022 Areál mesta Dudince Mesto, OOCR

Fašiangy v kúpeľoch 15.2.2022 Kúpele OOCR, Kúpele

Vynášanie Moreny 25.3.2022 Kúpeľný areál Mesto, OOCR, Kúpele

Dudinská päťdesiatka 23.4.2022 Areál mesta Dudince Mesto, OOCR

Daruj deň svojmu mestu 30.4.2022 Areál mesta Dudince Mesto, OOCR

Prebúdzanie prameňov 7.5.2022 Kúpeľný areál/Sl.lúka Kúpele, OOCR

Otvorenie kúpeľnej sezóny 28.5.2022 Letný amfi teáter Mesto, Kúpele, OOCR

Deň detí 4.6.2022 Lesopark Búroš/L. amfi teáter Mesto/Spojená škola/OOCR

Dudinské kultúrne leto (DKL) 11.6.- 10.9.2022 Slnečná lúka OOCR,Kúpele,Mesto

Hontianske otvorené pivnice 24.6.-25.6.2022 Región Hont OOCR, OOCR Stredné Slovensko

Pohár primátora mesta 18.6.2022 Futbalový štadión Mesto Dudince

Dudinské otvorené pivnice -11.ročník 13.8.2022 Merovské vinice OOCR,vinári

Oslavy SNP 26.8.2022 Letný amfi teáter Mesto, OOCR

Cyklistické preteky -kritérium 27.8.2022 Areál mesta Dudince Mesto, Cykloklub KA

Hontianske inšpirácie 12.9. -17.9.2022 Kúpeľný park/Kúpele J.Nyarjas, Kúpele, OOCR

Dudinské vinobranie 24.9.2022 Kúpeľný park OOCR,vinári

Katarínska ochutnávka vín 25.11.2022 Kúpeľný areál/Mačací zámok OOCR, vinári

Adventný koncert 27.11.2022 Kostol/LD Diamant/LD Smaragd OOCR Dudince

Mikuláš 2.12.2022 Kúpeľný areál Mesto Dudince, OOCR

Dudinská zabíjačka 3.12.2022 Areál starej školy OOCR, LS Bába, Mesto
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Vývoj robotov 
v Dudinciach: Leotronics 
- Ruslan Prysyazny

LEOTRONICS je spoločnosť , 

ktorá ako nový vývojár Universal 

Mobile Robots prináša do života 

všetky inovácie na záchranu ži-

votov a uľahčenie tvrdej práce. 

Odborníci spájajú matematiku, 

vedu, hardvér, softvér a mecha-

nické systémy, aby vytvorili ne-

uveriteľné riešenia a výsledky. 

Leotronics je európsky vývojár a 

výrobca mobilných robotov.

Vykonávajú vývoj v oblasti 

mechatroniky, elektroniky, ume-

lej inteligencie a neurónových 

sietí, autonómnej navigácie a 

výskumu interakcie človek-stroj.

Ich výrobné závody sa nachá-

dzajú v Krupine.

 Rad pásových mobilných 

robotov TrackReitar je navrhnutý 

na použitie v nasledujúcich ob-

lastiach:

�záchranné služby,

�požiarne služby,

�bezpečnostné služby,

�nebezpečné odvetvia,

�inžinierske a údržbárske služ-

by,

�poľnohospodárstvo,                                                                                                  

Monika Sliacka

Otvorenie 
Mestskej knižnice
Myšlienka zriadiť Mestskú knižni-

cu prišla od našich občanov. Na-

priek pandemickej situácii, alebo 

možno práve vďaka nej a obme-

dzenej mobilite, ľudia si našli 

viac času na čítanie kníh. Máme 

víziu vytvoriť z knižnice moder-

ný, estetický priestor s kvalit-

ným knižničným fondom, akési 

komunitné miesto, kde sa budú 

stretávať všetky vekové kategó-

rie, ktoré radi čítajú a vzdelávajú 

sa. V dnešnej dobe moderných 

technológií je dôležité učiť deti 

a mládež, že kniha je nenahradi-

teľný zdroj informácií. Vďaka 

knižnici môžeme deťom vštepo-

vať lásku ku knihám a zvyšovať 

ich čitateľskú gramotnosť. 

Ing. Danica Rajčanová

Packeta Z – BOX      
 Od 6.12.2021 bude Z-BOX v na-

šom meste v prevádzke na ulici 

Okružná 121/48. Jedným zo spô-

sobov doručovania zásielok je 

Z-BOX. Je to samoobslužné vý-

dajné miesto, vďaka ktorému si 

zásielku vyzdvihnete vtedy, keď 

máte čas a navyše je cena doru-

čenia rovnaká ako na kamenné 

výdajné miesta. 

Z-BOX-y sú k dispozícii 24 hodín 

denne, 7 dní v týždni. 

Pri Z-BOX-e stačí v mobile si za-

pnúť aplikáciu Packeta,  GPS 

a bluetooth a schránka sa sama 

automaticky otvorí a zásielka je 

vaša. 

Emil Balla 

Budovanie optickej siete 
v našom meste
   Slovak Telekom,a.s., Bratislava 

plánuje v r.2022 vybudovať v 

našom meste optickú verejnú 

elektronickú telekomunikačnú 

sieť. Cieľom projektu je realizá-

cia optického pripojenia do ob-

jektov IBV (rodinné domy), KBV 

(bytové domy) a fi riem (spoloč-

ností) v meste Dudince. 

      V súčasnosti prebiehajú úkony 

spojené s územným rozhodnu-

tím. Predpokladaný termín zača-

tia zemných prác je marec 2022 

a termín ukončenia je november 

2022.

Súčasťou výstavby optickej siete 

bude aj pripoloženie káblových 

rozvodov mestského rozhlasu a 

mestského kamerového systé-

mu, ktoré bude fi nancované z 

rozpočtu mesta Dudince.

Ing. Ľubomír Habán

WEB, FB, YouTube 
Všetky dôležité informácie ná-

jdete na:

webovom sídle mesta: 

www.dudince-mesto.sk

Facebookovej stránke https://

www.facebook.com/dudince-

mesto - Mesto Dudince - ofi ciál-

na stránka mesta 

Zverejňovanie reportáží a za-

ujímavostí z nášho mesta sme 

rozšírili aj na kanál YouTube.

Na nižšie uvedenom linku si 

ich môžete pozrieť, resp. vo 

vyhľadávači zadáte: 

Dudince Live 

https://www.youtube.com/

channel/UCSyAM9ccBYo1A3E-

H26UBeOQ

ZAUJÍMAVOSTI

Evanjelický cirkevný zbor v Du-

dinciach, dovtedy Dudinskí e

vanjelici patrili do CZ Terany.

 Všetci prítomní v chráme 

ďakovali Pánu Bohu za obrov-

ské požehnanie, ktoré sme 

mohli prijať počas uplynulých 

25 rokov. Rovnako za množstvo 

aktivít, ktoré sa vďaka nášmu 

Pánovi zrealizovali. Určite máme 

mnohí ešte v pamäti napr. prácu 

a účinkovanie detí a mládeže 

v spevokole Ďatelinky, ktorých 

spev potešil srdcia veriacich po 

celom Slovensku i v zahraničí. 

    

   Želáme si, aby kostol aj naďa-

lej slúžil obyvateľom Dudiniec, 

ako aj všetkým jeho návštevní-

kom, k načerpaniu duchovných 

síl v spoločenstve veriacich ešte 

dlhé, dlhé roky.

Ing. Bohuslav Beňuch

Vážení spoluobčania, 
v mene svojom, ale aj v mene svojich kolegov 

vám k nastávajúcim vianočným sviatkom želám ich pokojné prežitie, 
plné radosti, pokory a odpúšťania,

K tomu veľa spokojnosti, zdravia a šťastia. Nech  je pre Vás rok 2022 úspešný 
a bohatý na krásne momenty.

PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta

Tisíce drobných hviezdičiek žiari na konári, do uzla vianočných pesničiek vplieta sa tisíc pr ianí. 
Dajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí, kus dobr ej vôle, súcitu, veď to všetko tak  málo stojí. 

T
DDDDDDDDDDajme 

TP21317331
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20.6.2020 a právnu subjektivitu získal 

-
-

-

-

-

-

v Honte a Tekove. Cyklotu-
-

koch na vzostupe. Dostáva 

-
-

-

-
-

-

-
-

destinácii Dudince. Plánu-
-

vaniu kvality poskytova-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-
-

CYKLOKLUB DUDINCE

www.dudince.sk

TIC-príprava na cyklovýlet Cyklovýlet Sebechleby

TP21317331
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AKÉ BENEFITY PONÚKAME?

� GARANCIA PRACOVNÉHO MIESTA
� PODNIKOVÉ ŠTIPENDIUM
� ODMENA ZA PRODUKTÍVNU PRÁCU

� STRAVA ZDARMA
� CESTOVNÉ NÁHRADY
� OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

ŠTART SEPTEMBER 2022

Prevádzka: Zvolenská cesta 19, Banská Bystrica 
t.č. 0917 449 913, 0905 888 508, e-mail: info@plrealinvest.sk

www.plrealinvest.sk

� plastové  a hliníkové okná 
� plastové a hliníkové dvere
� sekciové garážové brány
� príslušenstvo a doplnky

t sk

Prajeme Prajeme Vám Vám šťastné šťastné a veseléa veseléVianoceVianoce  

PF 2022PF 2022
TP21315237

0902 22 33 55

TP21315236
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Najbližšie vydanie novín 
HONTIANSKE ECHO 

dostanete 
do svojich schránok 

28.1.2022

AJ NA TOMTO MIESTE 
MÔŽE BYŤ VAŠA REKLAMA

 Oslovte viac ako 

10 tisíc domácností 

a fi riem v regióne Dolného 

Hontu – Dudince, 

Hont Nemce, Bzovík, 

Šahy a okolie.  

Zavolajte: 

HELENA ŠIANDOROVÁ  
0905 530 111 

    

RIADKOVÁ 

INZERCIA

RÔZNE - PREDAJ

Predám akordeón 90 basový, ko-
modu, šijací stroj zn,. Singer, cena 
dohodou.; 0908 525 480

TR213170206

Vlašské orechy lúsk.8,80€/
kg,v škrupine 2,50€/kg, lieskové 
lúsk.11,50€/kg, suš.slivky 6,90€/kg, 
suš.marhule 6,60€/kg, suš.hrušky 
9,90€ ,suš.višne 14,80€/kg, hrozien-
ka veľké biele 6,70€/kg, suš. jablká 
9,90€/kg. Aj pošlem.; 0951 399 571

TR213121124

RÔZNE - KÚPA

HODINÁR ZBERATEĽ KÚPI VŠET-
KO PO HODINÁROVI: HODINKY, 
DIELY, NÁRADIE, HODINÁRSKY 
SÚSTRUH. SLUŠNÉ JEDNANIE.; 
0944 137 683

TR213090697

Výkup parožia.; 0904 834 937
TR213020008


