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bezplatne

Felix Slováček dodal lesk
Felix Slováček, hudobník
veľkého formátu, dodal piatemu ročníku Memoriálu
Jaroslava Červenku pravý
lesk muzikantského kumštu. Zostava vystupujúcich,
ktorí si prišli v sobotu 8.
decembra 2012 do divadelnej sály domu kultúry pripomenúť pamiatku výborného hráča na klarinete a
saxofóne mala v tónoch vylúdených pánom Slováčkom, najkrajší záver, aký si
diváci mohli predstaviť.
ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Informácie k daniam
na rok 2013

Džezový Memoriál
Jaroslava Červenku
Trnavský samosprávny kraj,
Galantské osvetové stredisko a
Dom kultúry v Seredi zorganizovali nádherné spomienkové
podujatie venované skvelému
človeku, vynikajúcemu hudobníkovi pod názvom Džezový Memoriál Jaroslava Červenku. Bol to špičkový slovenský džezový klarinetista, saxofonista, skladateľ, hudobný
aranžér a pedagóg.
Od roku 1952 hrával so seredským Ali Jazz Bandom,
ktorý robil tradičný džez,
ovplyvnený anglickou školou,
najmä hudbou Chrisa Barbera.
Počas svojho života získal
mnoho ocenení za celoživotnú
propagáciu džezu. S myšlienkou organizovať toto podujatie
prišiel pred 5 rokmi pán Viliam Kubáni, za čo mu patrí
veľká vďaka. Tohto ročníka sa,

žiaľ, nemohol zúčastniť zo
zdravotných dôvodov. Primátor mesta Martin Tomčányi
počas svojho príhovoru v sále
privítal manželku hudobníka
pani Máriu Červenkovú s dcérou a odovzdal im prekrásne
kytice. Podujatie moderátorsky zastrešoval charizmatický
herec a hudobník kapely Funny Fellows Roman Féder.
Aj vďaka jeho moderátorským kvalitám a vtipným
komentárom sa diváci dobre
zabavili. Úvod patril Seredskému Dixieland Bandu. V ich
zostave nastala zmena. Hudobníka Karola Poláka nahradil Karol Šípoš. Na pódiu nemohol chýbať ani Vladimír Vizár, ktorý si Jarka Červenku
veľmi vážil a takto ho prišiel
pozdraviť. Odohrali výborný
koncert, lebo táto zostava je

vždy zárukou
dokonalého
džezového zážitku. Na pódiu
ich vystriedala mladá, talentovaná speváčka s obrovským
hlasovým potenciálom Natália Kóšová. Na klavíri ju sprevádzal korepetítor Branislav
Ziman. Speváčka očarila nielen svojím talentom, ale aj
krásou. Voľný štýl džezu zahrali hudobníci zo Serede, ktorí vystupujú pod názvom
Growth of free Jazz. Aj v tomto
prípade diváci zažili neskutočný hudobný adrenalín pod
taktovkou mladých hudobníkov v zostave Ladislav Banga,
Lukáš Solčanský, Lukáš Oláh a
Filip Liška. Po nich prišlo na
pódium ženské zoskupenie,
salónny orchester Afrodité.
Dievčatá interpretujú najmä
populárnu hudbu 20. storočia
v originálnych aranžmánoch.

Účinkujú na mnohých domácich aj medzinárodných scénach. V Seredi si zahrali po prvýkrát a hneď zožali veľký
úspech. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie českého
klarinetistu, saxofonistu a dirigenta Felixa Slováčka. Diváci
ho privítali neutíchajúcim potleskom.
Zahral niekoľko nádherných
skladieb na klarinete aj saxofóne. Z tých známejších napríklad melódiu, ktorú poznáte z filmu Cirkus Humberto
alebo Tri oriešky pre popolušku a mnohé iné. Na záver nádherného džezového večera si
prítomní muzikanti zahrali
spolu skladbu Sweet Sue, ktorú ako symbolický pozdrav poslali Jarkovi Červenkovi do
hudobného neba.
STANISLAVA JANEGOVÁ

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O DIANÍ V NAŠOM MESTE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ
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Mesto Sereď oznamuje
Mesto Sereď oznamuje občanom – vlastníkom nehnuteľnosti určenej na bývanie (bytovej jednotky v osobnom
vlastníctve) – v správe Stavebného bytového družstva Sereď, že od 01.01.2013 bude
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vyrubovať
správca poplatku - mesto Sereď priamo vlastníkovi nehnuteľnosti.
Poplatok sa vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie, ktorým je

jeden kalendárny rok. Vlastník nehnuteľnosti – platiteľ, je
povinný poplatok uhradiť v
dvoch rovnomerných splátkach. Splátky poplatku sú
splatné v lehotách určených
mestom Sereď v rozhodnutí,
ktoré sa doručuje do vlastných
rúk.
Z tohto dôvodu vyzývame
občanov, aby si do 30 dní od
vzniku poplatkovej povinnosti, tzn. od 1. 1. 2013 splnili
oznamovaciu povinnosť podľa
§ 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miest-

nom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších
predpisov prostredníctvom
oznámenia poplatníka u
správcu poplatku – mesta Sereď. Oznámenie je k dispozícii
na Mestskom úrade v Seredi v
kancelárii prvého kontaktu
príp. na internetovej stránke
mesta Sereď.
Občania - uživatelia bytov,
ktorí nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, ale patria pod
správu Stavebného bytového
družstva Sereď, platia od 1. 1.

2013 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mestu Sereď
naďalej
prostredníctvom
správcu Stavebného bytového
družstva Sereď v mesačných
zálohových platbách.
S prípadnými otázkami je
možné obrátiť sa na referát životného prostredia na oddelení rozvoja mesta na Mestskom
úrade v Seredi, č. dv. 4, alebo
na tel. čísle: 789/23-92, kl.: 188,
0907/736841, príp. e-mailom:
miriam.klottonova@sered.sk
(R)

Mesto Sereď oznamuje všetkým novým vlastníkom nehnuteľností
a majiteľom
psov, že v zmysle zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v
platnom znení (ďalej len zákon o miestnych daniach) a
VZN č. 13/2012 o miestnych
daniach, u ktorých v priebehu roka 2012 prišlo k vzniku
daňovej povinnosti na dani
z nehnuteľnosti, t.j. že v
priebehu roka kúpili, nadobudli darovaním, dedením
nehnuteľnosť alebo sa stali
vlastníkmi psa, im vyplýva
povinnosť priznania k dani z
nehnuteľnosti, k dani za psa
(alebo čiastkové daňové priznanie) do 31. januára 2013.
Daňovníkom dane z nehnuteľnosti, ktorým v priebehu
zdaňovacieho obdobia 2012
zanikla daňová povinnosť
len na časť nehnuteľnosti alebo
nie sú už vlastníkmi (držiteľmi)
psa, im zo zákona o miestnych
daniach vyplýva povinnosť podať čiastkové daňové priznanie
a uviesť zmeny oproti dovtedy
podanému priznaniu k dani z
nehnuteľnosti a dani za psa.
Daňovníkom dane z nehnuteľnosti, ktorým v priebehu zdaňovacieho obdobia
2012 zanikla daňová povinnosť (už v roku 2013 nie sú

vlastníkmi žiadnej nehnuteľnosti v meste Sereď) a neoznámili túto skutočnosť
správcovi dane, aby tak ohlásili do 31. januára 2013.
Ak daňovníkovi v priebehu
zdaňovacieho obdobia 2013
vznikne alebo zanikne daňová
povinnosť k dani za psa, je povinný podať čiastkové daňové
priznanie k tejto dani do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Ďalej oznamuje daňovníkom,
že mesto Sereď poskytuje zníženie dane u občanov nad 65 rokov a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (vo výške
ich spoluvlastníckeho podielu
uvedeného na LV):
- za pozemky, stavby na bývanie (rod. domy), garáže slúžiace výhradne na ich osobnú
potrebu vo výške 30% z dane,
- za jedného psa na jednu
domácnosť 50 % z dane,
- oslobodenie dane za psa,
ktorého vlastní občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.
Mesto Sereď, správca dane v
roku 2013 bude vyrubovať jedným rozhodnutím daň z nehnuteľnosti a daň za psa, v ktorom bude určený variabilný
symbol pre každú daň osobitne.
To znamená, že daň za psa a
daň z nehnuteľnosti sa uhradí
až po vydaní ROZHODNUTIA
MESTA SEREĎ.
Referát správy daní MsÚ

Oznam ku komunálnemu odpadu
Mesto Sereď upozorňuje platiteľov
miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
že miestny poplatok na rok 2012 bol
splatný dňom 31.10.2012. Z uvedeného dôvodu vyzývame poplatníkov, aby uvedený miestny poplatok
za KO a DSO bezodkladne uhradili.
V prípade neuhradenia miestneho
poplatku mesto Sereď pristúpi k
vymáhaniu nedoplatku v zmysle
platných predpisov (zriadením záložného práva alebo prostredníctvom exekútora).
Poplatníci, ktorí poplatok ešte

neuhradili, môžu úhradu realizovať
priamo v pokladni na Mestskom
úrade v Seredi prostredníctvom čiarového kódu na rozhodnutí alebo
prevodným príkazom na účet mesta podľa údajov uvedených v rozhodnutí.
S prípadnými otázkami je možné
obrátiť sa na referát životného prostredia na oddelení rozvoja mesta
na Mestskom úrade v Seredi, č. dv.
4, alebo na tel. čísle: 789/23-92, kl.:
188.
Oddelenie rozvoja mesta
referát životného prostredia
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Informácie o rokovaní
zastupiteľstva
Posledné tohtoročné riadne rokovanie mestského zastupiteľstva v Seredi začalo v utorok 11.
decembra 2012 niečo po 8.00
hod. Hlasovaním rozhodli poslanci o doplnení troch bodov
programu. O návrhu odmien poslancom a kontrolórke, o zvolaní
verejného zhromaždenia obce a
o prerokovaní protestu prokurátora proti VZN č. 5/2007 o ochrane nefajčiarov a jeho dodatku č.
1/2008. Primátor mesta podal informáciu o činnosti vedenia
mesta a zamestnancov úradu od
ostatného mestského zastupiteľstva konaného 6. 11. 2012. Prítomní sa dozvedeli o úprave autobusových zastávok v meste,
ktoré boli vynovené v spolupráci
so Stredoškolskou študentskou
úniou Slovenska. Ďalej boli informovaní o odročenom súdnom
konaní na vyvlastnenie bytu
rómskej rodiny na Námestí slobody, prevzatí štafety prevencie
od mesta Ružomberok, vydražení bytu na Kasárenskej ulici,
ocenení úspešných športovcov
a udelení čestného občianstva
Viliamovi Martinákovi ako aj
kontrole projektu revitalizácie
Námestia slobody pracovníkov
VÚC. Poslanci boli informovaní
o kultúrnych akciách a to Mikulášskej show HIP HOP fakulty a
piatom ročníku Memoriálu Jaroslava Červenku. V záujme riešenia havarijného stavu kanalizácie na ZŠ Komenského rokoval
prednosta MsÚ s pracovníkmi
Ministerstva školstva. V meste
boli ukončené montáže ďalších
kamier monitorujúcich verejné
priestranstvá. Dodávateľ dokončuje chodník na Vinárskej ulici,
ukončená bola výstavba chodníkov na cintoríne. V rámci vianočnej výzdoby boli v meste
osadené vianočné stromčeky a
inštalovaná svetelná výzdoba.
Mesto Sereď v roku 2012 bolo
úspešné v dohadovacom konaní
a získalo oproti pôvodne schválenému prerozdeleniu finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu na základné školy
70500 € na prevádzku a mzdy, 18
805 € na kreditové príplatky,
20000 € na prevádzku bazéna,
kvôli poklesu počtu žiakov v septembri o 18 žiakov nám boli krátené fin. prostriedky o 14823 €.
Celkovo sa nám podarilo získať
94 500 €. So zástupcami AŠK Lokomotíva bolo uskutočnené
stretnutie, ktorého predmetom
bolo vybavenie budúcej telocvične. S majiteľom bioplynovej
stanice a firmou TECOM bolo
rokovanie o spolupráci pri likvidácii zeleného odpadu v budúcom období. Možnosti splavnenia Váhu po Sereď a asfaltovanie
hrádze bolo predmetom rozho-

vorov s riaditeľom Vodohospodárskej výstavby a jeho námestníkom. Primátor poďakoval poslancovi Kurbelovi za sponzorstvo akcie Spievankovo. Na podnet rodičov sa niekoľkí poslanci
zúčastnili stretnutí rodičov so
zástupcami mesta v dvoch materských školách, a to J. A. Komenského a pracoviska na Murgašovej ulici. V interpeláciách sa
pani poslankyňa B. Vydarená
pýtala, či sa na úhrade miezd
strážnikov Kasární Váh podieľajú aj firmy, ktoré v tomto priestore pôsobia, aký je počet zamestnancov SMS, s.r.o., a ako je
zabezpečená zimná údržba komunikácií. Poslanec R. Kráľ sa
pýtal, či nie je možné posunúť
obdobie zberu zeleného odpadu
až do konca novembra. Poslanec
B. Horváth mal otázku, týkajúcu
sa osvetlenia novovybudovaného parkoviska na Garbiarskej
ulici a pán P. Rampašek poukázal rovnako ako pani B. Vydarená na neodstatočne ošetrené
najmä križovatky vedľajších a
hlavných ciest. Správy hlavnej
kontrolórky hovorili o opakovane zistených nedostatkoch MŠ
Komenského a ZŠ P. O. Hviezdoslava pri dodržiavaní ustanovení
zákona č. 211/2000 o slobodnom
prístupe k informáciám a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov a súvisiacich
právnych noriem. Poslanci
schválili návrh plánu práce
hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2013. O stave projektov mesta Sereď podal informáciu projektový manažér mesta Ing.
Branislav Bíro. V návrhu VZN
mesta Sereď č. 11/2012, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN mesta Sereď
č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď
zriaďovateľom, schválili poslanci jednotný príspevok 25 eur na
dieťa a mesiac v obidvoch MŠ a
schválili výšku príspevkov v
školských kluboch detí na 13 €.
Zároveň uložilo riaditeľom škôl
vypracovať podrobné rozpočty a
na februárové zastupiteľstvo,
pripraviť návrh na zmenu rozpočtu škôl v súlade so schváleným štátnym rozpočtom. V súvislosti s týmto bodom rokovania je potrebné povedať, že tento
rozpočet mesta budeme meniť
26. 2. 2013. Vtedy už budeme vedieť, koľko peňazí dostanú mestá na rok 2013, v akej štruktúre a
najmä koľko dostanú na pedagógov a celkovo na školy, o akú
čiastku budú navýšené finančné
prostriedky a akou formou. V
roku 2012 mesto preinvestovalo
či zabezpečilo investície do škol-

POZNÁMKA K SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU
Tento rozpočet budeme meniť 26. 2.
2013. Vtedy už budeme informovaní,
koľko peňazí dostanú mestá na rok
2013, v akej štruktúre a najmä koľko dostanú na pedagógov a celkovo na školy,
o akú čiastku budú navýšené finančné
prostriedky a akou formou.
V roku 2012 mesto preinvestovalo či zabezpečilo investície do školských zariadení za viac ako 130 000 € aj napriek
tomu, že tieto peniaze neboli prvotne

schválené v rozpočte na rok 2012. Získavali sme ich, zháňali peniaze na projekty a hlavne reparovali školské budovy.
Tie budovy, ktoré sme dostali od štátu
zanedbané a na ich údržbu nedostali
nič. Zastupiteľstvo v rámci schváleného
rozpočtu prebralo mnoho iných nákladových položiek než iba zvyšovanie poplatkov v MŠ. Okrem iného aj investície
do školských zariadení v roku 2013 v
čiastke 350 000 €.

ských zariadení za viac ako 130
000 € aj napriek tomu, že tieto
peniaze neboli prvotne schválené v rozpočte na rok 2012. Boli
získané najmä na účely opráv
školských budov, ktoré sme dostali od štátu zanedbané a na ich
údržbu nedostali nič. Zastupiteľstvo v rámci schváleného rozpočtu prebralo mnoho iných nákladových položiek než iba zvyšovanie poplatkov v MŠ. Okrem
iného aj investície do školských
zariadení v roku 2013 v čiastke
350 000 €. S pripomienkou prečíslovania príslušných ustanovení sa poslanci uzniesli aj na
VZN mesta Sereď č. 16/2012 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, VZN mesta Sereď č.
17/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V Memorande o súčinnosti a spolupráci so
spoločnosťou REBOD SK, a.s.,
VZN mesta Sereď č. 18/2012, ktorým sa upravuje postup pri prevode bytov a nebytových priestorov z majetku mesta Sereď bolo prijaté po procedurálnom návrhu, ktorý sa týkal spôsobu úhradu ceny za byt či nebytový
priestor. Zastupiteľstvo sa
uznieslo aj na VZN mesta Sereď
č. 19/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2012
Prevádzkový poriadok pohrebísk
v meste Sereď. Mestské zastupiteľstvo súhlasilo so záväzkom
mesta, že proces obstarávania a
schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce Územný
plán mesta Sereď potrvá najviac
tri roky od uzatvorenia zmluvy o
poskytnutí dotácie a poverilo
pani A. Halabrínovú podaním
žiadosti o dotáciu na nový
územný plán. Počas ďalšieho rokovania zastupiteľstvo vzalo na
vedomie návrhy viacročných
rozpočtov na roky 2013-2015 a
schválilo rozpočet na rok 2013
domu kultúry, ZŠ J. Fándlyho, ZŠ
J. A. Komenského, ZŠ P. O.
Hviezdoslava, MŠ D. Štúra, MŠ
Komenského a ZUŠ J. FisheraKvetoňa ako aj rozpočet mesta
Sereď na rok 2013. Poslanci sa
uzniesli aj na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č.
14/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a žiaka
školského zariadenia na území
mesta Sereď na rok 2012 a na
Všeobecne záväznom nariadení
mesta Sereď č. 15/2012 zo dňa 11.
12. 2012 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia na území Mesta
Sereď na rok 2013.
Poslanci schválili nájomnú
zmluvu na prenájom nebytových priestorov a Domu smútku
v Seredi a časti Horný Čepeň Jánovi Sojkovi – Memoria, Lipová
2414/15 Sereď, prenájom parcely
pod prefabrikovanou garážou
žiadateľke Ing. Slávke Vidovičovej, prenájom parcely pod prefabrikovanou garážou žiadateľovi Rastislavovi Hrašnovi. Následne schválili predaj parcely
na Cukrovarskej ulici žiadateľovi

Ing. Vladimírovi Kuchárovi,
predaj parcely na Cukrovarskej
ulici Zdenkovi Karellovi s podmienkou odpredaja týchto pozemkov obom žiadateľom súčasne. Schválený bol aj predaj 30
m2 pozemku Slovenskej pošte,
a. s., Banská Bystrica. Zastupiteľstvo si z úst B. Horvátha vypočulo výsledky verejnej obchodnej súťaže zo dňa 10.12.2012,
do ktorej prišlo jedenásť ponúk
na tri nehnuteľnosti. Bývalé DC
seniorov na Námestí slobody –
najvýhodnejšia ponuka 70 000 €
a víťaz bude nehnuteľnosť využívať na bývanie. Bývalé DC
seniorov na Jesenského ulici –
najvyššia ponuka bola 55 100 €.
Táto nebola schválená. Na objekt
bude vyhlásené 2. kolo súťaže.
Objekt bývalej budovy mestskej
polície vyhral záujemca s ponukou 82 080 € a bude slúžiť na polyfunkčné účely. Zastupiteľstvo
schválilo zámer dlhodobo prenajať priestory domu kultúry za
účelom dosiahnutia optimalizácie nákladov na prevádzku ako i
zefektívnenia činností spojených s pevádzkou nehnuteľného
majetku mesta, spoločnosti založenej mestom – Správa majetku Sered, s.r.o., na dobu určitú
od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2016 a to s
podmienkami, že všetky záväzky prenajímateľa a podmienky
vyplývajúce z uzatvorených nájomných zmlúv (dlhodobé nájmy) prevezme v plnom rozsahu
spoločnosť a spoločnosť poskytne domu kultúry priestory potrebné pre jeho činnosť. Z podobného dôvodu ako i s podmienkami schválilo zastupiteľstvo zámer vložiť do Správy majetku Sereď, s.r.o., stavbu Mestského kultúrneho strediska NOVA. V poslednom bode rokovania zastupiteľstvo schválilo
harmonogram zasadnutí MsZ na
rok 2013, investičný zámer na
výstavbu nájomných bytov, zobralo na vedomie ukončenie spolupráce s hlavným architektom
mesta, novú organizačnú štruktúru MsU platnú od 1. 1. 2013,
spoluprácu s RTV Krea v roku
2013. Vyhovelo protestom prokurátora proti VZN 4/2006 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene a VZN 5/2007 o ochrane nefajčiarov a proti Dodatku č.
1/2008 k VZN č. 5/2007 a tieto nariadenia zrušilo. Namiesto Ing.
Tibora Krajčoviča, ktorý sa vzdal
členstva, menovalo do funkcie
člena Dozornej rady mestského
bytového podniku Ing. Mareka
Loveckého. V doplnených bodoch programu rokovania schválilo zastupiteľstvo termín zvolania verejného zhromaždenia občanov na 16.2. 2013 o 16.00 hodine s jediným bodom programu
„Práca, činnosť a výsledky volených zástupcov mesta Sereď
za polovicu volebného obdobia“
a finančnú odmenu hlavnej kontrolórke za 2. polrok 2012.
Mestské zastupiteľstvo schválilo celoročnú odmenu hlavnej
kontrolórke mesta 1500 €, neschválilo odmeny poslancom,
súhlasilo s prerozdelením 20 000
€ pre športové kluby podľa kľúča
schváleného Školskou a športovou komisiou a 3 800 € pre MŠ
na nákup postieľok, stolíkov a
stoličiek. ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Ročná bilancia Správy
majetku Sereď, s.r.o.
Správa majetku Sereď,
s.r.o., vznikla presne
1. januára 2012. Po roku
preto čitateľom v tomto
článku priblížime, ako
táto spoločnosť funguje a
z akého dôvodu vznikla.
Na otázky odpovedal konateľ spoločnosti Tibor
Krajčovič.

Správa majetku Sereď je obchodná spoločnosť, kde jediným spoločníkom je mesto
Sereď. Predmet činnosti má
definovaný v obchodnom registri, ale patrí sem najmä
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných
než základných služieb spojených s prenájmom, prevádzkovanie športových zariadení, verejné obstarávanie, vydavateľská činnosť, ale
aj montáž, rekonštrukcia a
údržba vyhradených technických zariadení.
SMS funguje ako každá iná
obchodná spoločnosť so svojou organizačnou štruktúrou.
Má konateľa a na čiastočné
úväzky pracuje právnik, asistentka, ekonómka, odborný
pracovník na verejné obstarávanie a správu webovej
stránky. Plný úväzok má
správca budov, údržbári,
elektrikári, maliar, upratovačky a správca štadióna.
Väčšina týchto ľudí pracovala
predtým pre mesto Sereď alebo dom kultúry.
Čo všetko spadá
do kompetencie Správy
majetku Sereď?

Čiastočne som už odpovedal
v predošlej otázke. Môže zastrešovať resp. vykonávať
činnosti, na ktoré má oprávnenie, resp. na ktoré má zákazky. Po príchode do verejnej správy sme zistili, že väčšina majetku mesta Sereď a
mestom zriadených organizácií nie je v dobrom stave.
Nebudem špekulovať nad
tým, prečo to tak bolo, ale
museli sme konať. Je nepopierateľne výhodnejšie mať
spoločnosť, ktorá tieto údržby môže robiť. Prečo? Jednak
pre verejné obstarávanie – sú
to tzv. In House zákazky, kde
nie je nutné robiť verejné obstarávanie, lebo je to finan-

cované v rámci jedného konsolidačného celku. To znamená, že peniaze sú stále pod
jednou strechou. Má to výhodu aj v tom, že tieto služby
môžu byť okamžite poskytované. Ľudia sú k dispozícii a
my sa nemusíme prispôsobovať časovým termínom
súkromnej spoločnosti. V
neposlednej miere cena týchto služieb je oveľa nižšia, ako
keď to robí dodávateľská firma.
Cieľom SMS nie je vytvárať
obrovské zisky, ako je to
spravidla u obchodných spoločností, ale optimalizovať
náklady mesta. Najväčšie dôkazy tejto úspory sa odzrkadlili pri prestavbe MŠ na Jesenského ulici na mestskú
políciu, Denné centrum pre
seniorov a MC MAMA klub.
Pôvodný rozpočet na prestavbu nehnuteľností sme zo
sumy 168-tis. eur znížili na
71-tis. eur, čo bola nezanedbateľná úspora finančných
prostriedkov. Toto sme dosiahli len vďaka tomu, že práce robili naši ľudia, ktorí tu
budú aj v prípade reklamácií
či nútenej opravy. Ďalšie šetrenie, no už v oveľa menších
číslach, sme zaznamenali v
rámci opravy elektrických
zariadení, rozvodov a svetiel,
a to všetko v pôsobnosti mesta, či ním zriadených organizácií.
Vďaka SMS mesto šetrí
financie na odpočte DPH.
Aký bol z tohto pohľadu
rok 2012?

V konkrétnych prípadoch je
to úspora na DPH pri energiách v prenajatých budovách, investíciách pri výstavbe cyklotrasy, parkoviska na Garbiarskej ulici, opravy kúrenia na futbalovom
štadióne, vydávaní Seredských noviniek a v roku 2013
sem bude zahrnutá aj dostavba Sokolovne a výstavba
umelého trávnika na štadióne. Presné čísla budeme vedieť až po podaní posledného
ročného priznania k DPH,
kde budeme tento odpočet
násobiť koeficientom, lebo
poskytujeme aj služby oslobodené od DPH.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Upozornenie
Podľa ustanovenia § 71 ods. 1
písm. c) zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších
predpisov povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ
na to nie sú príslušné podľa
osobitých predpisov iné orgány, informačné, reklamné
a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných
priestorov a pokiaľ sú spojené
so stavbou alebo pozemkom.
Mesto Sereď, ako príslušný
stavebný úrad, upozorňuje
vlastníkov reklamných, propagačných a informačných
zariadení (ďalej zariadenia)
umiestnených
na území

mesta Sereď, že od januára
2013 začne vykonávať štátny
stavebný dohľad na týchto
zariadeniach, účelom ktorého bude preveriť, či ich
umiestnenie je v súlade so
stavebným zákonom.
V prípade zistenia, že zariadenie je umiestnené bez
povolenia stavebného úradu
resp. v rozpore s ním, bude
vlastníkovi zariadenia uložená pokuta podľa § 105 resp. §
106 stavebného zákona. O
ďalšej existencii zariadenia
bude stavebný úrad viesť
osobitné konanie o dodatočnom povolení podľa § 88a
stavebného zákona.
Mestský úrad Sereď,
odd. ÚPaSP
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Deň otvorených dverí MsP
Mestská polícia Sereď sa v mesiaci október 2012 presťahovala do nových priestorov na Ul.
Jesenského, preto v termíne
od 27. 11. 2012 do 29. 11. 2012
pripravila akciu pod názvom
„Deň otvorených dverí mestskej polície“.
Deň 27. 11. 2012 bol deň venovaný žiakom 8. a 9. ročníka
základných škôl, ktorí sa okrem kamerového systému
oboznámili s úlohami a
oprávneniami mestskej polície. Veliteľ zmeny Miroslav
Vaško im vysvetlil výzbroj a
výstroj policajta a pripravil si
pre nich názornú ukážku zákroku pri spútavaní osoby.
Akcia pre MAMA centrum
bola pripravená na deň 28. 11.
2012, na ktorom sa zúčastnili
detičky so svojimi mamami, a
bola rozdelená do dvoch častí.

V prvej časti si prezreli budovu a kamerový systém a v
druhej časti, ktorá prebiehala
v študovni MAMA centra,
ukázal príslušník mestskej polície základný výstroj policajta. Aby bola pre deti akcia nielen poučná, ale aj zábavná,
poskytla mestská polícia deťom tunel, ktorý mohli popreliezať, a terč, kde si skúsili
svoju presnú mušku.
Deň 29. 11. 2012 bol deň ot-

vorených dverí pripravený
pre predškolákov a žiakov 1. a
2. ročníka. Akcia bola opäť
rozdelená do dvoch častí. V
prvej časti si mohli deti a žiaci
prezrieť služobné vozidlo a
budovu mestskej polície spolu
s kamerovým systémom, kde
sa deti a žiaci mohli na chvíľu
stať malými operátormi kamerového systému, a v druhej
časti na nich čakali pomocníci
zo ZŠ J. A. Komenského, ktorí
deťom maľovali pomocou farbičiek na tvár a ruky rôzne obrázky.
Na akcii sa počas troch dní
zúčastnilo spolu 291 detí z
troch základných škôl, MAMA
clubu a 7 materských škôl. Deti boli oboznámené so základnými úlohami mestskej polície, s tým, ako sa majú správať
na priechode pre chodcov, po

ktorej strane chodníka sa majú pohybovať. Bola im ukázaný základný výstroj policajta,
operačná miestnosť s kamerovým systémom a vybavenie
služobného vozidla. Cieľom
preventívnej aktivity bolo
priblížiť im prácu mestskej
polície pri dohľade nad verejným poriadkom v meste Sereď. Touto cestou by sme sa
chceli poďakovať pomocníkom zo ZŠ J. A. Komenského –
Richardovi Sokolovi, Marekovi Krchňavému, Lukášovi Holičkovi, Adamovi Krivosudskému a Natálii Lopašovskej a
ZŠ J. A. Komenského za uvoľnenie žiakov zo školského vyučovania.
DANIELA VAŠKOVÁ
KASÁKOVÁ
oddelenie prevencie
kriminality

Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
Na predaj nehnuteľností:
Denné centrum na Jesenského ul.: - parcela č. 695 – zast.
plochy a nádvoria vo výmere 248 m2 , parcela č. 697/1-zast. plochy a nádvoria vo výmere 86 m2 a stavba so súpisným číslom
1103 na týchto parcelách postavená,- parcela č. 696-zast. plochy
a nádvoria vo výmere 23 m2 a stavba bez súpisného čísla na
nej postavená,- parcela č. 697/2 – zast. plochy a nádvoria vo
výmere 121 m2, parcela č. 698/1 - záhrady vo výmere 44 m2, parcela č. 698/2 - záhrady vo výmere 18m2,
nehnuteľnosti sú zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave,
Správa katastra Galanta ako parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape v k.ú. Sereď na LV č. 591.
Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS budú v januári
2013 zverejnené na:
- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
- na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa : Námestie republiky
1176/10, 926 01 Sereď,
- prípadne formou osobného nahliadnutia účastníka
v sídle vyhlasovateľa.
Zámer schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením
č.281/2012 zo dňa 11. 12.2012
Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta

Exkurzia v Bratislave
Dňa 18. 12. 2012 realizovala
Mestská polícia Sereď exkurziu do Bratislavy so žiakmi
tercie z Gymnázia V. Mihálika
zo Serede. Žiaci sa stali víťaznou triedou v súťaži „November – mesiac proti drogám“.
Súťaž vyhlásila mestská polícia a prebiehala v dvoch častiach. V prvej časti mali žiaci
za úlohu vypracovať plagát, na
ktorom malo byť znázornené
preventívne pôsobenie voči
užívaniu omamných a psychotropných látok. V druhej
časti bolo päť tried s najlepším
vypracovaným projektom pozvaných dňa 4. 12. 2012 do veľkej zasadačky MsÚ v Seredi,

najznámejších
prípadoch,
ktoré sa zapísali do histórie
kriminalistiky. Prezreli si vianočnú výzdobu na budove
Prezidentského paláca a absolvovali aj nákup vianočných
darčekov v obchodnom centre
AVION.
Akcia bola realizovaná s finančnou podporou z výzvy
Rady vlády SR na prevenciu
kriminality a z rozpočtu mesta
Sereď na projekt mesta Sereď –
Mestskej polície Sereď pod
kde svoje práce prezentovali oboznámiť s históriou polície názvom „Bližšie k Vám“.
a porovnať ju so súčasnosťou.
pred odbornou komisiou.
DANIELA VAŠKOV
Exkurzia v Bratislave pozos- Ďalej sa dozvedeli niečo o kriKASÁKOVÁ
távala z návštevy Múzea polí- minalistických metódach pri
oddelenie prevencie
cie, kde sa mali žiaci možnosť objasňovaní trestných činov a
kriminality

Rodičia si za materskú školu priplatia
Mesto Sereď dostane v roku
2013 od štátu z podielových
daní o 370-tisíc eur menej ako
v roku 2012. Tento fakt sa odzrkadlil vo všetkých možnostiach príspevkov mesta vrátane príspevkov na činnosť materských škôl.
Riaditeľky preto informovali rodičov, že výška príspevku
za dochádzku dieťaťa bude pre
rok 2013 zvýšená. Momentálne
platia poplatok vo výške dvanásť eur. Podľa jedného z predložených návrhov by pri reálnych nevyhnutných potrebách MŠ zabezpečil vyrovnaný
rozpočet iba príspevok rodiča
50 eur na mesiac. Táto čiastka

bola aj publikovaná v návrhu
VZN č. 11/2012 pred decembrovým rokovaním MsZ a medzi
rodičmi vyvolala doslova paniku. Na stretnutí poslancov k
návrhu rozpočtu na rok 2013
sa trinásť prítomných poslancov zhodlo na tom, že príspevok rodiča na jedno dieťa a
mesiac vo výške 50 eur neschvália. V dňoch 28. a 29. novembra 2012 sa uskutočnili v
MŠ Komenského a Murgašova
stretnutia rodičov, primátora
a niektorých poslancov. Konečné slovo mali nakoniec poslanci MsZ. Na decembrovom
rokovaní odsúhlasili navýšenie poplatku na 25 eur pre obi-

dve MŠ. Podľa slov riaditeľky
MŠ na Ul. Dionýza Štúra Anny
Turóciovej im ani táto suma
nezabezpečí výpadok z rozpočtu, ktorý ich čaká v budúcom
roku. Ale na druhej strane
nechcú zaťažovať vysokými
poplatkami ani mladé rodiny.
Mesto preto bude musieť nájsť
vhodné riešenie a dostatok financií, aby bol aj v budúcom
roku zabezpečený chod týchto
zariadení. Riaditeľky MŠ sa teraz obávajú toho, že zvýšenie
poplatku môže spôsobiť aj to,
že niektoré deti od januára do
škôlky jednoducho nenastúpia. Túto informáciu nám potvrdila aj riaditeľka MŠ na

Zmena úradných hodín
na stavebnom úrade
Pondelok:
08.00
Á – 12.00, 13.00 – 15.00
hod.
Utorok:
08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
hod. - konania spojené s
miestnym zisťovaním
Streda:
08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

hod.
Štvrtok:
08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
hod. - konania spojené s
miestnym zisťovaním
Piatok:
Konzultácie len pre vopred
objednaných klientov v čase
08.00 – 12.00 hod.

Komenského ulici Iveta Fraňová. „Zatiaľ sa tak neudialo,
ale od niektorých rodičov
máme avizované, že z finančných dôvodov si to jednoducho nebudú môcť dovoliť. Niekto má v škôlke aj dve deti a to
je už pre rodinný rozpočet veľká záťaž.“ Pre objektívne posúdenie toho, čo platí rodič a
čím prispieva mesto na jedno
dieťa v MŠ, je potrebné povedať, že priemerné náklady rodiča na dieťa za umiestnenie v
MŠ ročne predstavujú sumu
500 eur a mesto prispieva na
dieťa čiastkou viac ako 1 500
eur.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Zrušenie kontaktných miest daňových úradov
Finančné riaditeľstvo SR
oznamuje verejnosti, že z dôvodu zmeny organizačnej
štruktúry dňom 1. 1. 2013 ruší
nižšie uvedené kontaktné
miesta Daňových úradov Trenčín, Trnava, Banská Bystrica a
Prešov. Správa daní daňových
subjektov v ich pôsobnosti bude od 2. 1. 2013 zabezpečovaná v
doterajšom rozsahu a v nezmenených úradných hodinách na uvedených organizačných zložkách: Zanikajúce
kontaktné miesta organizačné

zložky Daňových úradov preberajúce agendu zanikajúcich
kontaktných miest a ich dostupnosť: Stará Turá, Družstevná 2, 916 01 Stará Turá,
kontaktné miesto Myjava, M.
R. Štefánika 6, 907 01 Myjava,
Tel.: 034/6946 323, mailto:dutnmy.kontakt@financnasprava.
sk Sereď, Vonkajší rad 795/4 ,
926 01 Sereď pobočka Galanta,
Hodská 390/4, 924 30 Galanta,
Tel.: 031/7832 106, mailto:duttga.kontakt@financnasprava.s
k Sládkovičovo, Fučíkova 96,

925 21 Sládkovičovo pobočka
Galanta, Hodská 390/4 , 924 30
Galanta, Tel.: 031/7832 106, ma
ilto:dutt-ga.kontakt@financn
asprava.sk Fiľakovo, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo a pobočka Lučenec, Novohradská
3035/9, 984 01 Lučenec, Tel.:
047/4315 201, mailto:dubb-lc.ko
ntakt@financnasprava.sk, Poltár, Železničná 2 , 987 01 Poltár
pobočka Lučenec, Novohradská 3035/9, 984 01 Lučenec,
Tel.: 047/4315 201, mailto:dubblc.kontakt@financnasprava.sk

TSvit, Kpt. Nálepku 2 , 059 21
Svit pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, 058 01 Poprad,
Tel.: 052/7118 111, mailto:dupopp.kontakt@financnasprava.sk
POZORNENIE: správa daňových subjektov v pôsobnosti
kontaktného miesta Svit bude
dočasne z prevádzkových dôvodov zabezpečovaná na adrese súčasného kontaktného
miesta Svit.
VOJTECH JAKAB
oddelenie komunikačné
Finančné riaditeľstvo SR

ZMENA OTVORENIA ZBERNÉHO DVORA
Mestský úrad Sereď oznamuje nové otváracie hodiny na
Zbernom dvore v dôsledku väčšej separácie odpadov,
ktorú budú zamestnanci vykonávať počas pondelku.

Pondelok - zatvorené
Utorok 7:00 - 18:00
Streda 7:00 - 18:00
Štvrtok 7:00 - 18:00
Piatok 7:00 - 18:00
Sobota 7:00 - 12:00
Nedeľa - zatvorené
Oddelenie rozvoja mesta,
referát životného prostredia
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Vyhodnotenie súťaže „November
– mesiac proti drogám“
V termíne od 19. 11. 2012 do 25.
11. 2012 vyhlásila Mestská polícia Sereď súťaž pod názvom
„November – mesiac proti drogám“ pre žiakov 6. – 9. ročníka
základných škôl. Hlavným cieľom bolo vzbudiť u žiakov sebarealizáciu a sebavzdelávanie v
oblasti týkajúcej sa prevencie
užívania drog. Žiaci mali za úlohu vypracovať plagát s min.
veľkosťou A3, na ktorom malo
byť vyobrazené preventívne pôsobenie a ochrana voči drogám.
Súťaž nebola orientovaná na
jednotlivca, ale na triedu, v ktorej bol plagát vypracovaný. Do
súťaže sa zapojilo päť škôl – ZŠ P.
O. Hviezdoslava, ZCŠ sv. Cyrila a
Metoda, ZŠ J. Fándlyho, Gymnázium V. Mihálika a ZŠ Zemianske Sady. Dňa 30. 11. 2012 zasadla na útvare mestskej polície
komisia v zložení: náčelník
mestskej polície JUDr. Ján Mizerík, Mgr. Daniela Vašková Ka-

sáková z oddelenia prevencie
kriminality a Mgr. Miroslav Račák z oddelenia školstva, rodiny,
kultúry a športu MsÚ Sereď,
ktorí z vypracovaných plagátov
vybrali 5 najlepších, ktoré najviac spĺňali zadané podmienky.
Triedy, ktorých plagáty boli vybrané, boli pozvané na vyhodnotenie súťaže dňa 4. 12. 2012 do
veľkej zasadačky MsÚ v Seredi.
Pozvanie prijala 7.N, 7.B a 7.A zo
ZŠ P. O. Hviezdoslava, tercia z
Gymnázia V. Mihálika a 7. A zo
ZCŠ sv. Cyrila a Metoda. Autori
plagátov prezentovali svoje prá-

ce pred odbornou komisiou a
odpovedali na jej otázky. Na základe spracovania a prezentácie
boli žiaci vyhodnotení nasledovne:
1. miesto: tercia z Gymnázia V.
Mihálika
autori projektu: S. Matulová,
D. Kušnierová, A. Sokolová, N.
Šuláková, V. Pašková
2. miesto: 7. N zo ZŠ P. O.
Hviezdoslava
autori projektu: B. Bozalková,
P. Fidlerová, I. Skaličanová
3. miesto: 7. B zo ZŠ P. O.
Hviezdoslava
autori projektu: V. Makovcová, N. Ivančíková, M. Štibravá, S. Lukáčová
4. miesto: 7. A zo ZŠ P. O.
Hviezdoslava
autori projektu: K. Čviriková,
A. Gajdová, S. Ajdarovič
5. miesto: 7. A zo ZCŠ sv. Cyrila
a Metoda
autori projektu: L. Horská, A.

Javorová, P. Javorová, D. Javorová
Triedy žiakov umiestnených
na 4. a 5. mieste získali pexeso
mestskej polície, pričom 1. – 3.
miesto bolo ohodnotené vecnými cenami, medzi ktoré patrili napr. zápisníky, pastelky, nafukovacie balóny, ceruzky s ozdobou, Tatranky. Autori víťazného plagátu išli 18. 12. 2012 na
výlet do Múzea polície v Bratislave, pričom v rámci akcie navšívili aj tamojšie Vianočné trhy.
Komisia udelila aj mimoriadnu cenu za najväčší plagát, ktorý bol doručený na útvar mestskej polície. Cena bola udelená
5. 12. 2012 žiakom 8. triedy zo ZŠ
Zemianske Sady a bola im odovzdaná krabica Tatraniek spolu
s pexesom mestskej polície.
DANIELA VAŠKOVÁ
KASÁKOVÁ
oddelenie prevencie
kriminality

Združenie STORM a Harm Reduction
Takmer každý túži žiť pokojný
život bez problémov, cítiť sa
vo svojom meste bezpečne.
Zdá sa, že ľuďom je prirodzené
chrániť svojich blízkych, ale aj
seba.
Ochranu možno chápať aj
ako prevenciu, predchádzanie
niečomu nežiaducemu. Za nežiaduce v spoločnosti sú považované aj drogy. V oblasti drogových závislostí má prevencia tri stupne - primárna, sekundárna a terciárna. Primárna a terciárna prevencia sa
upriamujú na to, aby sa človek
vyhol kontaktu, prípadne opätovnému kontaktu s drogou
po liečbe. Sekundárna je konkrétnejšia, zameriava sa len
na ohrozené skupiny obyvateľstva. Ohrozenie mohlo byť
spôsobené prostredím, vzťahmi v rodine, neúspechmi, nezamestnanosťou, osobnými
predpokladmi atď.
So sekundárnou prevenciou
závislostí sa spája filozofia
Harm Reduction (z anglického
prekladu znižovanie škôd).
Harm Reduction v sebe zahŕňa
filozofiu, prístup (postupy,
ako pracovať s ľuďmi užívajúcimi drogy), program výmeny
injekčných striekačiek (najčastejšie ako terénna sociálna
práca na ulici či práca v centrách pre užívateľov), ale aj pilier protidrogovej politiky (súčasť riešenia drogového problému prostredníctvom zákonov). Harm Reduction na Slovensku zastrešuje Národná
protidrogová stratégia určená
na obdobie rokov 2009-2012,
ktorá vychádza z Európskej
protidrogovej stratégie.
Cieľom Harm Reduction je
znižovanie škôd súvisiacich s
užívaním psychoaktívnych látok (drog) u človeka neschopného alebo neochotného s
užívaním drog prestať.
Prístup Harm Reduction
pracuje s ľuďmi, ktorí sa správajú rizikovo. Môže ísť o uží-

vanie drog, prácu v sexbiznise
(prostitúcia), v prípade mladých ľudí o záškoláctvo a iné.
Rizikové správanie prináša
mnohé nebezpečenstvá a dôsledky. Poradný výbor pre
zneužívanie drog (1988, In
Hunt 2003) vymedzil všeobecnú postupnosť v rizikách. Zadefinoval päť oblastí – znižovať možnosti zdieľania pomôcok (nepoužívanie tej istej
pomôcky viacerými užívateľmi, čím sa rozširujú ochorenia), znižovať počet injekčných aplikácií (každá ďalšia
aplikácia ihlou spôsobuje
zdravotné komplikácie, napr.
zápaly), znižovať užívanie pouličných drog (pôvod a zloženie drog nie je vždy známy,
teda sa nevie, čo droga môže
spôsobiť), znižovať užívanie
drog na predpis a zvyšovať abstinenciu od všetkých typov
užívania drog.
Uvedené postupy chránia
nielen užívateľa drog, ale aj
jeho okolie, a teda samotné
obce a mestá. Práca vychádzajúca z princípov Harm Reduction (In Hunt, 2003) za základ
považuje:
• pragmatizmus (užívanie
drog je jednou z možných skúseností človeka a drogy sú prítomné v celej histórií ľudstva),
• humanistické hodnoty
(akceptovanie
rozhodnutia
človeka užívať drogy, pričom
však nejde o súhlas s užívaním
drog),
• zameranie sa na zdravotné
(napr. povrchové rany na končatinách, modriny, ochorenia), sociálne (napr. strata
kontaktu s rodinou), ekonomické (napr. nezamestnanosť)
škody vyplývajúce z užívania
drog, ktoré sú väčšou hrozbou
ako samotné užívanie,
• vyváženie nákladov a prínosov (zameriavanie sa nielen
na aktuálne záujmy človeka,
ale aj na záujmy komunity a
celej spoločnosti),

• priorita okamžitých cieľov
(reálne nastavená hierarchia
cieľov).
Nakoľko
sa
Združenie
STORM v programoch KROK
VPRED (terénny program v
mestách Nitra, Sereď, Trnava,
cesta smerom na Zlaté Moravce) a ZÓNA (kontaktné centrum) venuje práci s injekčnými užívateľmi drog, uvádzame názornú ukážku uplatnenia hierarchie v oblasti užívania drog.
Človek sa vyhne všetkým rizikám a negatívnym dôsledkom, ak nebude užívať žiadne
drogy. Ak sa predsa len rozhodne užívať drogy, je vedecky dokázané, že existujú bezpečnejšie a menej škodlivé
spôsoby aplikácie drog ako je
injekčný spôsob. Menej zdraviu škodlivé je šnupanie a fajčenie (aj v rámci týchto spôsobov existuje hierarchia práce s
rizikami). Ak sa užívateľ drog
rozhodne pre injekčné užívanie, vybral si najrizikovejší
spôsob. Je dôležité hovoriť o
tom, že bezpečnejšie pre neho,
ale i jeho okolie, je používať
nové, sterilné pomôcky. Ak to
nie je možné, je bezpečnejšie
používať pri aplikácii aspoň
svoje pomôcky (injekčné
striekačky, lyžička, voda atď.).
Ak užívateľ nemá možnosť injekčne užívať drogy so svojimi
pomôckami, môže znížiť škody čistením pomôcok. Dôležité je nastavovať prácu s užívateľom drog tak, aby splnenie
cieľa bolo pre neho reálne a
dosiahnuteľné.
Možno si kladiete otázku:
„Načo je to dobré a potrebné?“
Výhod programov pracujúcich
s Harm Reduction je viacero.
Zberom použitých injekčných
striekačiek sa znižuje pravdepodobnosť náhodného poranenia, čím sa chráni verejnosť
pred nakazením sa krvou prenosných
chorôb
(napr.
HIV/AIDS). Zvyšovaním počtu

prijatých použitých injekčných striekačiek sa zamedzuje
šíreniu infekcií a krvou prenosných ochorení medzi injekčnými užívateľmi drog a
ich okolím.
Na základe práce s užívateľmi drog v zmysle Harm Reduction vedia pracovníci popísať reálny stav na otvorenej
drogovej scéne a spolupodieľať
sa na budúcich odhadoch. Odhady napomáhajú pripravovať
efektívne postupy v práci polície (zachytávanie nepoznaných látok na čiernom trhu),
sociálnych pracovníkov (práca
so záťažou rodiny užívateľa
drog, liečba užívateľa v resocializačnom zariadení), zdravotníctva (reakcia na zvyšujúci sa počet pacientov so žltačkou typu B, či HIV pozitívnych
ľudí). Ak ste dočítali tento článok do konca, niektorým z vás
možno napadlo, že práca v
zmysle Harm Reduction je
kontroverzná. Možno si myslíte, že sa tým len užívanie drog
rozširuje, človek sa udržuje v
závislosti, stojí to množstvo
finančných prostriedkov. Podľa nás tomu tak nie je. Náklady
na liečbu žltačky typu B, C sú
vyššie ako náklady na programy pracujúce s Harm Reduction. Rovnako aj financovanie opakovanej liečby závislosti či starostlivosť o klienta
vo výkone trestu odňatia slobody stojí štát nepomerne viac
ako programy pracujúce s
Harm Reduction.
Uvedomujeme si, že celá
spoločnosť nemusí súhlasiť a
ani sa jej nemusí páčiť tento
spôsob práce. Akceptujeme to.
Realistický pohľad na svet a
ľudí okolo nás, nezatváranie
očí pred ťažkosťami iných a
predchádzanie problémom,
ktoré vznikajú z užívania
drog, chránia podľa nás celú
spoločnosť.
KATARÍNA CHOVANCOVÁ
koordinátorka programov

Zmeny v sociálnom poistenní
Nové sumy minimálneho a
maximálneho vymeriavacieho základu na platenie sociálneho poistenia: SZČO a dobrovoľne poistená osoba má minimálny vymeriavací základ 393
eur. Maximálny vymeriavací
základ (už zjednotený pre všetky fondy sociálneho poistenia, s
výnimkou úrazového) pre SZČO,
dobrovoľne poistenú osobu,
zamestnanca a zamestnávateľa
je 3 930 eur. Pre SZČO a dobrovoľne poistenú osobu sú nové
sumy poistného prvýkrát splatné 8. februára 2013. Upozorňujeme na potrebu zmeniť trvalý
príkaz v banke.
Nové sumy minimálneho a
maximálneho poistného: Pre
SZČO minimálne poistné predstavuje sumu 130,27 eura a maximálne poistné 1 302,79 eura.
Pre komplexne dobrovoľne poistenú osobu (nemocensky, dôchodkovo, v nezamestnanosti)
minimálne poistné predstavuje
sumu 138,13 eura a maximálne
poistné sumu 1 381,39 eura. U
zamestnanca maximálne poistné predstavuje sumu 369,42
eura, pre zamestnávateľa je
maximálne poistné 958,91 eura
(bez poistného na úrazové poistenie, ktoré nemá maximum).
Pracujúci na dohodu platí poistné: Od 1. januára 2013 zamestnanci pracujúci na dohodu
o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti s
pravidelným mesačným príjmom (ak nie sú poberateľmi starobného, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového
dôchodku alebo výsluhového
dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku) sú povinní platiť
nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti.
Dohodári s nepravidelným
príjmom, ďalej dohodári, ktorí
sú poberateľmi dôchodkov a majú pravidelný mesačný príjem z
dohody a žiaci alebo študenti
pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študenta, sú povinní platiť dôchodkové poistenie.
Poistné za dohodára odvádza
zamestnávateľ.
Študenti pracujúci na dohodu
bez platenia poistného: Pri
dohodách o brigádnickej práci
študentov má žiak alebo študent možnosť určiť si jednu dohodu na neplatenie poistného
na dôchodkové poistenie, ak
mesačný alebo priemerný mesačný príjem z určenej dohody
nepresiahne sumu 66 eur – do
veku 18 rokov, alebo sumu 155
eur – ak má študent nad 18 rokov.
Ak tento príjem presiahne
hraničné sumy, vzniká žiakovi
alebo študentovi z určenej dohody dôchodkové poistenie. Jeho vymeriavací základ na platenie dôchodkového poistenia
sa znižuje o hraničnú sumu 66
eur alebo 155 eur.
Určenie vymeriavacieho základu a splatnosti poistného
dohodára s nepravidelným
príjmom: Jeho vymeriavací základ je priemerný mesačný príjem za obdobie trvania dohody.
Poistné z takto určeného vymeriavacieho základu je splatné do
ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý dva mesiace nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah dohody zanikol.
Práca na dohodu zastaví predčasný starobný dôchodok: Po-

beratelia predčasných starobných dôchodkov sa musia do 28.
februára 2013 rozhodnúť, či
chcú naďalej poberať predčasný
starobný dôchodok, alebo pracovať na dohodu.
Zvyšovanie dôchodkov o pevnú sumu: Od 1. 1. 2013 do konca
roka 2017 sa dôchodky zvyšujú
nie percentuálne, ale o pevnú
sumu určenú osobitne pre jednotlivé druhy dôchodkov. V roku 2013 sa napríklad starobné
dôchodky zvýšia o sumu 11,20
eura.
Zmena úpravy priemerného
osobného mzdového bodu, z
ktorého sa vypočítava dôchodok: Zníženie priemerného
osobného mzdového bodu v
hodnote od 1,25 do 3 a zvýšenie
priemerného osobného mzdového bodu, ktorý má nižšiu
hodnotu ako 1, bude opäť závisieť od roku priznania dôchodkovej dávky.
Zmena výpočtu vymeriavacích základov poistencov štátu: Mení sa spôsob výpočtu vymeriavacích základov poistencov štátu (osobných asistentov
a poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie) a minimálneho vymeriavacieho základu pre dodatočné zaplatenie
poistného na dôchodkové poistenie. Oba vymeriavacie základy sa touto zmenou zvyšujú.
Zmena vo valorizácii úrazových dávok: Mení sa mechanizmus zvyšovania úrazových
dávok. Ich rast už nebude naviazaný na valorizáciu dôchodkových dávok, ale určí ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V roku 2013 sa
úrazové dávky valorizujú o 3,05
%.
Zmeny v platení invalidného
poistenia: Invalidné poistenie
neplatí už ani poistenec (zamestnanec, zamestnanec-dohodár a ani zamestnávateľ za
takéhoto zamestnanca, povinne
poistená SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba), ktorý
je dôchodkovo poistený a je poberateľom výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.
Zmena dávky v nezamestnanosti: Zásadnou zmenou je obmedzenie maximálnej výšky
dávky v nezamestnanosti. Maximálna suma dávky v mesiaci,
ktorý má 30 dní, je 775,30 eura a
v mesiaci, ktorý má 31 dní, je
801,10 eura. Na účely nároku na
dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie výkonu práce na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom, ktoré nastalo
po 1.1.2013.
Zmena
pravdepodobného
denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenských dávok: Ak dôvod na
poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1.1.2013
do 31. 12. 2013, pravdepodobný
denný vymeriavací základ na
určenie výšky nemocenských
dávok bude 13,10 eura.
Vymeriavací základ SZČO sa
vypočíta nasledovne: Čiastkový základ dane neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie sa
delí koeficientom 1,9 a ďalej sa
delí počtom mesiacov podnikania v roku 2012.
zdroj: Sociálna poisťovňa
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Vianočný benefičný
koncert Pomocníček
Občianske združenie Pomocníček bolo založené v októbri
2012 a vzniklo s cieľom pomôcť
rodinám so zdravotne postihnutým dieťaťom z dôvodu
vývojového poškodenia mozgu, ale aj rodinám s onkologicky chorým dieťaťom vo veku do 15 rokov. Rodičom týchto detí združenie pomáha finančne, materiálne alebo
emocionálne. Financie získavajú z rôznych podujatí a projektov, no a tie následne rozdeľujú na základe žiadostí
tým, ktorí to potrebujú. Zakladateľkami združenia sú tri
mamičky zo Serede - Daniela
Matušková, Michaela Miškolciová a Ľubomíra Poláková.
Obyvatelia môžu podporiť OZ
napríklad aj kúpou kalendára
POMOCNÍČEK. Dostupný je na
viacerých miestach v Seredi a
blízkom okolí. Nafotila ho jedna zo zakladateliek združenia
Danka Matušková. Ilustračne
ho obohatili prví dvaja pomocníčkovia Nikolka a Tobiasko a výťažok z predaja bude určený práve im dvom.

Ďalší projekt, ktorý sa podarilo
zorganizovať 17. decembra v
dome kultúry, bol Vianočný
benefičný koncert. Organizátorky oslovili zvučné mená a
pozvanie na charitatívnu akciu bez nároku na honorár prijal Martin Harich, Robo Papp,
Adam Ďurica, Robo Opatovský, Michal Chrenko, Andy
Timková a mnohí ďalší. Počas
vystúpenia boli obdarované
viaceré rodiny finančným
sponzorským darom od rôz-

nych firiem a ľudí. Terezka
Majerníková a jej mamina
Blanka dostali dar vo výške
300 eur. Mirka Weissová a
mamina Zuzana Kianičková si
odniesli z tohto podujatia
symbolický šek vo výške 500
eur. Adamko Maxián, Emka a
Paľko Brindzovci dostali od
mobilného operátora
O2
sponzorský dar v hodnote 500
eur. Primátor mesta Sereď
Martin Tomčányi venoval
združeniu šek na 300 eur. Táto

suma bude následne prerozdelená na pomoc ďalším rodinám. Toto krásne podujatie
prišla podporiť široká verejnosť s veľkým srdcom. Samotné organizátorky boli takouto veľkou účasťou milo
prekvapené. Výťažok z podujatia bude venovaný deťom a rodinám, ktoré požiadali združenie o pomoc. Veľká vďaka
patrí všetkým, ktorí týmto
spôsobom pomohli, a, samozrejme, organizátorkám a členkám Občianskeho združenia
Pomocníček - Danke, Michaele a Ľubomíre. Vďaka týmto
mamičkám sa podarilo v tento
deň uskutočniť fantastickú
vec a len na vstupnom vyzbierali úžasnú sumu vo výške 2tis. eur. Štedrosť návštevníkov
podujatia pomohla deťom,
ktoré sú svojím spôsobom v
našom svete výnimočné. Prečo? Lebo nám poskytujú úplne
iný pohľad na život. Napriek
tomu sú krásne a dávajú svojim rodičom veľmi veľa úprimnej lásky a radosti.
STANISLAVA JANEGOVÁ

HIP HOP fakulta to rozbalila na Mikulášskej šou
HIP HOP fakulta to rozbalila
na Mikulášskej show v Dome
kultúry v Seredi. Na tanečníkov sa prišli pozrieť deti zo
všetkých seredských základných škôl. Zakladateľom HIP
HOP fakulty je Johnny Perfekto a Lady Mel. Vystúpenie tanečníkov bolo ladené v predvianočnom duchu a tomu,
samozrejme, zodpovedali aj
kostýmy. Na pódiu vystupovali členovia fakulty všetkých
vekových kategórií zo Serede a
z Bratislavy. Program bol
dramaturgicky veľmi dobre
zostavený a tanečníci predviedli publiku niekoľko tanečných štýlov a kreácií. Najlepšie to zhodnotil na pódiu v
príhovore viceprimátor mesta
Sereď Ľubomír Veselický.

„Myslím si, že múry domu
kultúry nezažili toľko energie
za posledných 50 rokov a som
presvedčený, že keby sa dala
táto energia premeniť na elektrickú, postačila by nám na
osvetlenie celého mesta.“ Podobne to vnímalo zrejme aj
publikum, pretože potlesk a
ovácie boli také silné, že neutíchali počas celého vystúpenia. Bolo to jednoducho fantastické. Diváci mali možnosť
vidieť v plnom nasadení aj
Johnnyho a ostatných profesionálnych tanečníkov a zároveň lektorov fakulty, ako je
Miniboj, Branuone a Spunkey,
ktorí sa predviedli excelentným spôsobom, nádhernou
choreografiou a v závere sa
premenili na rozprávkové po-

stavičky ako Batman, či Spider-Man. Lady Mel a Johnny
Perfekto sa zhodli na tom, že
šou mala obrovský úspech a
vďaka tomu získali nových fanúšikov a možno aj nových
členov. Momentálne fakultu v
Seredi navštevuje okolo 100
detí. Tanečníci prezradili, že

okrem tanca zbožňujú aj tréningy, na ktorých si užijú
vždy veľa zábavy. Dobrý kolektív, aktívna činnosť, radosť z
tanca a zmysluplne strávený
čas. To všetko sú vraj atribúty,
ktoré ich presvedčili, že tanec
je to, čomu sa chcú venovať.

šia upratovačka. Ďalej má SMS 4 dohodárov –
kopírovacie služby na MsÚ, kúrenie, kníhkupectvo reportovanie a objednávanie – rozsah
ich práce je spolu cca 60 hodín mesačne za minimálnu mzdu.
- Požaduje zabezpečiť zimnú údržbu mesta,
v MsZ sa už neprerokováva plán zimnej
údržby: Zimnú údržbu v meste Sereď zabezpečuje podľa Plánu zimnej údržby spoločnosť SITA Slovensko, a.s. na základe platnej mandátnej zmluvy. Vaše podnety boli prerokované s p.
Sýkorom, ktorý je zodpovedný za zimnú údržbu. Čo sa týka telefonických podaní a hlásení
od občanov, nedostatky v zjazdnosti a schodnosti boli okamžite nahlásené p. Sýkorovi a v
rámci možností aj operatívne odstránené.
Chceli by sme však zdôrazniť, že v prípade rozsiahleho sneženia sa postupuje podľa Plánu
zimnej údržby a sú čistené v prvom rade hlavné
ťahy ciest a chodníkov a následne všetko ostatné. Ak budú počas nasledujúceho zimného
obdobia nejaké iné podnety, pokojne sa obráťte na oddelenie rozvoja mesta a náprava bude
čo najskôr zabezpečená.

Ing. arch. R. Kráľ: - Aká je možnosť predĺžiť
lehotu zberu bioodpadu? Predĺžiť zber na rok
2013 nie je možné z praktických dôvodov, keďže
verejné obstarávanie na službu je nastavené
tak, že môže skončiť aj tesne pred aprílom
vzhľadom k zákonným lehotám na námietku a
nebolo by teda možné zmluvu uzavrieť vo februári a službu realizovať od marca. Nie je to
možné ani z dôvodov ekonomických, keďže
predlžovanie služby nie je v súlade so záväzkom miest znížiť výdavky na služby o 10 percent. Služba je poskytovaná z roka na rok vo
väčšom objeme v roku 2012 to bolo už viac ako
1300 hodín zberu s nákladmi viac ako 43000 eur
len na zber. Občania majú k dispozícii počas celého roka zberný dvor, kde môžu bioodpad
odovzdať bezplatne a bez limitu a bez ďalších
nákladov mesta na zber. Na zvyšovanie požiadaviek na služby treba myslieť aj z pohľadu
ekonomického a teda ak je takáto požiadavka
od občanov, zohľadniť ju aj pri rozhodovaní o
zvyšovaní daní alebo miestneho poplatku za
komunálne odpady, z ktorého sa majú tieto
služby uhrádzať. Zároveň si treba uvedomiť, že

Koniec kalendárneho roka
býva akousi automatickou
výzvou na jeho hodnotenie.
Zmeny prebiehajúce v našom meste vnímali občania
Serede citlivo už od prvých
dní roka. Ich reakcie neboli
vždy pozitívne. Spomeniem
napríklad znížený komfort
pohybu po rekonštruovaných povrchoch ulíc, chodníkov či niekoľkomesačné
obchádzanie revitalizovanej
časti Námestia slobody. Napriek tomu hovorím, že to
stálo za to. Potvrdila to niekoľkonásobne zvýšená návštevnosť novovytvorených
priestorov, ale aj možnosť
usporadúvať v srdci mesta
akcie, ktoré tu predtým neboli. Pojazdné kino, veteráni i
Korzo I. zanechali v mysliach
návštevníkov príjemné spomienky. Bilancia roka 2012 je
nielen vo výpočte investičných, ale aj spoločenských
akcií priaznivá. Dôkazom
bohatosti ponúk boli informácie podávané občanom
nielen na internetovej stránke mesta, ale aj v tlačovej
forme Seredských noviniek.
Rozvoju športu určite prispel
dar Nadácie Slovenskej sporiteľne. Iba štyri mestá na Slovensku sa môžu pochváliť, že
majú multifunkčné ihrisko,
ktoré od tejto inštitúcie dostali ako dar. Sereď je medzi
nimi. Vážne a nie ľahké rozhodnutie o spôsobe, ako dokončiť viac ako desať rokov
rozostavanú
basketbalovú
halu, prináša svoje ovocie.
Predtým neomietnutá budova svieti novotou. Akoby signalizovala návrat do bohatej
histórie tohto športu v Seredi. Nová cyklokrosová dráha
pri brehu Váhu a trojkilometrový spevnený povrch koruny hrádze sú dôkazom nových ponúk v oblasti voľnočasových športových aktivít.
Ani pestrosť kultúrnych
programov, rovnako ako v
roku minulom, nemožno
hodnotiť inak ako kladne. Život Seredčanov obohatila paleta kvalitných vystúpení.
Spomeniem iba niektoré.
Funny Fellows, Close Harmony Friends, výborní bratia

Danišovci, Seredský dixieland band, Lucia Lužinská a
Boris Čellár trio, Radošinské
naivné divadlo, Hana Zagorová, Miroslav Donutil, vernisáž ľudového umenia a
vernisáž Milky Urbanovej,
výstava diel sochára Rudolfa
Hofera, stretnutia s niekoľkými spisovateľmi.
Ak hovorím o živote Serede, nemôžem nepripomenúť
množstvo akcií, ktoré organizovali školy, športové kluby a záujmové združenia.
Výpočet úspešných žiakov a
študentov škôl, ktorí vďaka
svojmu talentu, usilovnosti,
ale aj zásluhou svojich pedagógov prekročili hranice
nášho mesta a dosiahli
umiestnenia v rámci okresných, krajských, celoslovenských až svetových súťaží.
Vysoko je potrebné oceniť
všetky manažmenty veľkých
firiem i konateľov menších
spoločností, ktoré s mestom
spolupracovali a podieľali sa
na obecnom živote Serede. Za
všetky spomeniem I.D.C.
Holding, a.s., Sereď, HUBERT
J.E., s.r.o., Sereď, SEMMELROCK Stein+Design Dlažby,
s.r.o., Obchodný dom LIDL,
Sereď, B.M.Kávoviny, spol. s
r.o., Sereď, Slovenské cukrovary, s.r.o., Sereď a DIPEX,
spol. s r.o., Sereď.
Všetko so všetkým súvisí.
Nitky úspechov i problémov
zbiehajú sa denne k tým, čo
rozhodujú. K ľuďom, ktorí
majú mandát, vôľu, a schopnosť prijímať rozhodnutia.
Vôbec to nie je ľahké a už vôbec nie jednoduché. Nezáujem niektorých našich občanov riešené problémy poznať, neinformovanosť, úplné alebo iba čiastkové pochopenie zámerov bývajú príčinou znevažovania aj tých
najlepších rozhodnutí. Napriek tomu budú napríklad
cyklotrasy okolo mesta,
chodníky a osvetlenie parku
pred kaštieľom, začatie výstavby nájomných bytov či
nový povrch Lúčnej ulice v
budúcom roku realitou. Sereď
rástla v tomto roku a bude
rásť aj v roku budúcom.
ĽUBOMÍR VESELICKÝ

STANISLAVA JANEGOVÁ

Interpelácie - MsZ 11. 12. 2012
B. Vydarená: – Ako je doriešené stráženie
kasární? Prečo sa na nákladoch za stráženie
nepodieľajú aj firmy, ktoré v objekte kasární pôsobia už od mája 2011? Na nákladoch
stráženia Kasární Váh sa firmy, ktoré podpísali
nájomné zmluvy nepodieľajú z dôvodu, že takáto podmienka nebola v nájomných zmluvách zakotvená. K 20. 12. 2012 bolo vykonaných
niekoľko rokovaní s konateľom firmy SITA na
prenájom ďalších priestorov v Kasárňach Váh v
roku 2013. V súvislosti s rozširujúcim sa počtom nájomcov tohto objektu budú do
30.6.2013 vykonané aj dodatky k ich nájomným
zmluvám, v ktorých bude uvedená aj ich spoluúčasť na úhrade nákladov stráženia.
- Koľko ľudí platí SMS s.r.o.? SMS zamestnáva na plný úväzok správcu budov, elektrikára a
údržbára, správcu štadióna, pracovníčku kníhkupectva, 4 upratovačky – spolu 9 pracovníkov
+ konateľ, ktorý nie je zamestnancom.
Na čiastočný úväzok pracujú: 2 ekonómky,
administratívna pracovníčka, právnička, verejné obstarávanie + IT + webstránka – spolu
týchto 5 ľudí má 1,75 úväzku + na úväzku ďal-

Malé zamyslenie

uvedená služba je poskytovaná len obyvateľom rodinných domov a nie je zohľadnená v ich
miestnom poplatku, teda pri jej navyšovaní
stále viac „doplácajú“ obyvatelia bytových domov na služby pre obyvateľov rodinných domov.
Ing. B. Horváth: - Na novom parkovisku na
Garbiarskej ul. je tma, boli tam zaznamenané aj krádeže. Môže mesto zabezpečiť
osvetlenie parkoviska? Do konca roka 2012
prebehne jednanie o možnom osvetlení tohto
parkoviska a najmä cene realizácie. Čo sa týka
informácie o týchto krádežiach – ako potvrdili
náčelník MsP v Seredi ako aj náčelník OO PZ v
Seredi – neevidujú žiadnu krádež či trestný čin
z oblasti tohto parkoviska od doby jeho otvorenia – takže si treba preveriť zdroje takýchto
informácií.
Mgr. P. Rampašek: - Mesto nezabezpečuje
v dostatočnej miere zimnú údržbu ani na
vedľajších komunikáciách, viditeľné to je
najmä na križovatkách hlavných a vedľajších ciest: Platí tá istá odpoveď ako pri interpelácii p. Vydarenej.

Cez kľúčovú dierku...
22. októbra 2012 sa ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi zapojila do súťaže, ktorú vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
„Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Súťaž sa konala pod záštitou
ministra školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky Dušana Čaploviča.
8. ročník tejto súťaže niesol tému: Školské
knižnice: Kľúč k minulosti, prítomnosti a
budúcnosti. Cieľom súťaže bolo zábavnými
formami práce s knihou podporiť u žiakov
dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
Originálne a zábavné podujatie pod názvom „Cez kľúčovú dierku...“ nám prinieslo
nádherné šieste miesto.
Do súťaže sa prihlásilo 318 školských knižníc, z toho 252 školských knižníc v základných školách a 66 školských knižníc v stredných školách a 2 neoprávnené subjekty.
Odborná komisia hodnotila každé podujatie v troch kategóriách. V kategórii A hodnotila, či bolo podujatie v súlade s témou, v
kategórii B hodnotila originalitu a vtipnosť
realizovaného podujatia, v kategórii C hodnotila úroveň popisu podujatia po formál-

nej stránke – úplnosť povinných údajov. Po
sčítaní bodov udelených jednotlivými
členmi odbornej komisie bolo určené výsledné poradie zúčastnených školských
knižníc. ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi získala
138 bodov.
Podujatie všetkých zaujalo, pobavilo. Celý
tento deň bol plný rôznych úloh, aktivít spojených s knihou, ktorej sa veľa detí vyhýba.
Veľké poďakovanie patrí celému realizačnému tímu: Mgr. Silvii Slovákovej, PaedDr.
Natálii Chovancovej, Mgr. Miroslave Borkovičovej, Mgr. Michaele Pauerovej, Mgr.
Lucii Ritterovej, Mgr. Jane Valkyovej, Mgr.
Eve Beskidovej, Mgr. Hane Bielkovej, Mgr.
Márii Kojšovej, Mgr. Lucii Richnákovej a
Viere Vrankovej.
Srdečná vďaka patrí všetkým zúčastneným
žiakom, rodičom, hosťom, regionálnej televízii RTV Krea, ktorí prispeli tiež k tomuto
krásnemu umiestneniu.
Veríme, že sme žiakom knihu opäť priblížili
a ponúkli nové možnosti, ako sa s ňou znova spriateliť.
K umiesteniu srdečne blahoželáme.
JAROSLAV ČOMAJ
riaditeľ ZŠ Juraja Fándlyho
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Vianočná výstava
v škole J. Fándlyho
V druhom adventnom týždni
si žiaci, ich rodičia, pedagógovia a hostia mohli pozrieť vianočnú výstavu, ktorú zrealizovali učitelia predmetov človek a svet práce, nemecký jazyk, anglický jazyk a výtvarná
výchova. Od začiatku školského roka pracovali žiaci v dvoch
krúžkoch na výrobe rôznych
predmetov s vianočnou tematikou. Svojimi peknými prácami prispeli aj naši najmenší
žiaci.
Výstavu sme nazvali Vianoce v minulosti a v prítomnosti.
Sprievodným slovom od
učiteliek slovenského jazyka a
dejepisu návštevníci získali
prehľad o tom, prečo vlastne
slávime Vianoce, čo je to advent, prečo sú Vianoce kres-

ťanskými sviatkami, o Štedrom dni, jasličkách a odkiaľ
pochádza tradícia zdobenia
vianočného stromčeka.
Výstava bola rozdelená na
tri časti.
V prvej časti si mohli pozrieť

stolovanie počas Vianoc v minulosti. Bolo síce chudobnejšie, ale veľmi pekné. Vidieť bolo na ňom estetické cítenie ľudí v minulosti, ich zmysel pre
krásu, cítili sme z neho pokoj,
vianočnú pohodu a lásku k

HISTÓRIA - JANUÁR

blížnemu.
Stolovanie v súčasnosti tvorilo druhú časť. Bolo honosnejšie, zdobenejšie, ale niekedy v ňom chýba teplo domova. Dobrotou, pohodou a láskou ho možno získať.
Inšpiráciu na skrášlenie
vianočného stolovania a vianočnej atmosféry mohli získať v tretej časti výstavy. Vystavili sme vianočné výrobky,
ktoré sú výsledkom fantázie,
šikovnosti a zručnosti našich
žiakov. Vyrobili ich pod vedením svojich vyučujúcich, vedúcich krúžkov a rodičov, ktorí tiež priložili ruku k dielu a
nádherný výsledok ich spolupráce sme mali možnosť vidieť.
BEATA PETRÁŠOVÁ

Tradične, dôstojne, nezištne
Takmer do roka a do dňa sa 11.
decembra 2012 na Základnej
škole Jana Amosa Komenského konal druhý ročník úspešnej akcie určenej rodičom i
záujemcom o dianie na školách a v školstve - Deň otvorených dverí.
Škola otvorila svoje dvere
ráno o 8.00 hodine a žiaci i učitelia podľa pripraveného harmonogramu najskôr uvítali
návštevníkov
kultúrnym
programom, pokračovali otvorenými hodinami, športovými
hrami a prezentáciami na tému ľudských práv. Program sa
niesol v duchu Školy priateľ-

skej k deťom a sprevádzal ho i
predaj vlastnoručne vyrobených vianočných drobností,
výťažok ktorého putuje na
podporu aktivít UNICEF. Týmto spôsobom sa spája príjemné
s užitočným a zvlášť v predvianočnom období poukazuje
na nutnosť pomáhať tým, ktorí sú na našu pomoc odkázaní.
Deň vyvrcholil spoločným
rodičovským združením detí a
rodičov. Tieto združenia sa
stali obojstranne prospešnými
a obľúbenými nielen u žiakov,
ale aj u učiteľov a rodičov.
Verme, že táto vianočná akcia
nebola poslednou, ale jednou z

ďalších v rade úspešných, a sa dajú realizovať drobnosťavšetci zúčastnení odchádzali z mi a pomoc druhým nie je len
DOD bohatší o poznanie, že záležitosťou peňazí.
dobrý úmysel spája, veľké veci
DARIA BRAUNOVÁ

Ukázali, čo vedia
V sobotu 15. 12. 2012 sa stretli dievčatá z basketbalových prípraviek seredských základných škôl na ZŠ Komenského, aby predviedli
rodičom, čo sa za pol roka v prípravke naučili. O deviatej ráno už začali prichádzať do telocvične, kde bolo už všetko pripravené.
Teplý čaj, chlebičky, niečo sladké a slané na
zahryznutie. Pán tréner rozdelil deti do skupín podľa veku a mohlo sa začať súťažiť.
Disciplíny boli vybraté podľa toho, čo by mal
malý športovec (basketbalista) vo svojom
veku zvládať. Takže sa behalo, skákalo, liez-

lo, driblovalo a hádzalo na kôš. To všetko vo
veľmi vysokom súťažnom tempe a nasadení. Víťazmi boli všetky zúčastnené deti, ale
aj rodičia, ktorí si našli čas a podporili svoje
ratolesti. Sladkú odmenu dostal každý a ešte k tomu krásne tričko, ktoré bude slúžiť
ako zápasový dres v nasledujúcom polroku,
pretože plánujeme deti zapojiť do basketbalovej mikroligy, kde si zmerajú sily s družstvami z iných miest.
Najkrajšie a najhodnotnejšie na celej akcii bolo však to, že sa nám podarilo pritiah-

nuť 30 nových dievčat do telocvične ku
krásnemu športu, akým je basketbal.
Chceme sa týmto podakovať ľuďom okolo ženského basketbalu v Seredi, Občian-

skemu združeniu BADES a za podporu mesta, že sa mohlo zorganizovať toto pekné
podujatie.
MIROSLAV SEDLAČEK

Mikuláš v tvorivých dielňach
V základnej škole Jana Amosa
Komenského nebol 6. december len obyčajný deň. Jasné,
každý povie: „Veď bolo Mikuláša,“ no diali sa aj iné veci. V
každej triede sa niečo pekné vyrábalo. Prváci lepili a zdobili
krabičky na vianočné maškrty,
druháci zase maľovali sadrové
vianočné figúrky, štvrtáci a piataci lepili z paličiek vianočné
chalúpky, šiestaci skladali
hviezdičky, siedmaci postavili
krásny betlehem a vytvorili tiež
rôzne vianočné ozdoby, ôsmaci
šili a plnili voňavé levanduľové
vrecúška a aranžovali ikebanky,
no a deviataci využili servítkovú metódu na zdobenie „cédečiek“ a tiež vytvorili stromčeky,

ktoré slúžili ako krabičky alebo
ako vianočné ozdoby. Toľko šikovných detí veru náš Mikuláš
ešte nevidel a keď mu ešte pekne zaspievali alebo zarecitovali,
dostali veru sladkú odmenu. No
Mikuláš neodmenil iba naše deti. Prišli nás pozrieť aj detičky
zo škôlky – z Komenského a z
Murgašovej, ktoré si pozreli
„tvorivé dielne“ a tiež Mikulášovi krásne zaspievali. Škôlkarom ďakujem za ich návštevu a
tiež mamičke Mattea Kyselého,
ktorá pomohla pripraviť Mikulášovi pre všetky deti 2. B triedy
krásnych mafinovo-marcipánových mikulášikov s čokoládkou.
MIROSLAVA KLEMBAROVÁ

l 8. 1. 1874 – V Šuranoch
umrel r. k. kňaz, autor prekladu učebnice náboženstva z nemčiny do bernolákovčiny a zakladateľ nadácie pre chudobných žiakov
ANTON KARDHORDÓ, ktorý pôsobil ako kaplán v Seredi a farár v Šintave.
l 11. 1. 1986 – V Pezinku
umrel pedagóg, publicista a
prekladateľ učebníc VILIAM HRUŠKOVIČ, ktorý v
rokoch 1939-44 pôsobil ako
odborný učiteľ na meštianskej škole v Seredi.
l 13. 1. 1913 – V Seredi sa
narodil športovec a pedagóg
TEODOR ŠEVEČEK, učiteľ v
Šintave, ktorého pamiatku
pripomína Memoriál dr.
Teodora Ševečka v atletike
(+1945).
l 14. január 1866 – V Trnave sa narodil r. k. kňaz, autor modlitebnej knižky a
náboženský publicista JÁN
OCHABA, ktorý pôsobil ako
kaplán v Seredi (+1954).
l 15. 1. 1924 – V Seredi sa
narodil divadelný režisér,
historik a publicista ALEXANDER NOSKOVIČ, zakladateľ Bernolákovho vzdelávacieho krúžku mladých
študentov v Seredi, Akademického divadla v Trnave a
spoluzakladateľ Zväzu divadelných umelcov (+1975).
l 18. 1. 1940 – V Seredi sa
narodila športovkyňa, trénerka, športová funkcio-

nárka a pedagogička OĽGA
HAJMÁSSYOVÁ, reprezentantka ČSR v ľahkej atletike
a majsterka republiky v behu na 100 metrov.
l 19. 1. 1795 – V Skalitom sa
narodil národovec, kultúrny dejateľ a cirkevný hodnostár PAVOL FRANTIŠEK
GOMBÁR, vicerektor seminára a kanonik v Trnave,
člen Matice slovenskej a
podporovateľ
slovenskej
spisby, ktorý v rokoch 1819 1922 pôsobil ako kaplán v
Seredi (+1870).
l 22. 1. 1969 – V Seredi
umrel psychológ JÁN HRUBALA, priekopník súdnej
psychologickej expertízy a
organizátor liečebnej pedagogiky na Slovensku.
l 24. 1.1939 – V Seredi sa
narodila športovkyňa - basketbalistka HELENA ZVOLENSKÁ, zaslúžilá majsterka športu a mnohonásobná
čs. reprezentantka.
l 25. 1. 1543 – Umrel gróf
ALEXEJ TURZO, kráľovský
hodnostár a majiteľ šintavského panstva, ku ktorému
patrila aj Sereď.
l 25. 1. 1957 – V Seredi sa
narodil technológ, vysokoškolský pedagóg, vynálezca a odborný publicista
MARIÁN SIDOR, absolvent
gymnázia v Seredi a poslanec mestského zastupiteľstva.
PETER RADVANYI

Vianočné tvorivé
dielne v múzeu
Predvianočný stres a zhon už
jednoducho patria k týmto
sviatkom. Všetci sa niekam
ponáhľajú, nakupujú a zháňajú to najkrajšie pre svojich
blízkych. Kedysi sa ľudia na
Vianoce obdarúvali maličkosťami, ktoré vyrobili z lásky a zo srdca. A verte, či nie,
takéto darčeky vždy potešia
našich milovaných najviac.
Je v nich energia, talent, radosť aj očakávanie. Aj z týchto dôvodov sa každoročne v
mestskom múzeu konajú
Vianočné tvorivé dielne. Zúčastňujú sa ich žiaci základných škôl, kde si pod dohľadom skúsených lektorov vyrábajú vianočné ozdoby alebo
iné drobnosti z rôznych materiálov. Vedúca múzea Mária Diková si 5. decembra po-

zvala do tvorivej dielne vynikajúcu výtvarníčku Oksanu
Lukomskú, ktorá nádherne
maľuje, a jej ilustračné obrázky nájdete aj v šlabikári.
Do Serede ale neprišla maľovať. Deti učila vyrábať symboly Vianoc. Užili si pri tom
veľa zábavy a naplno sa prejavila ich kreativita. Hneď na
druhý deň 6. decembra navštívili tvorivé dielne ďalší
lektori. Ako sa dá pracovať s
drôtom a vyrobiť z neho ozdoby na stromček, to deťom
ukázal Ivan Slezák. Vianočné
voňavé oblátky im napiekla
Antónia Janegová, ktorá deťom ukázala, ako sa pečú, a
zvončeky šťastia si mohol
každý vyrobiť s Emíliou Bondorovou.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Mikuláš, čo v tom vreci máš?
Šiesty december je deň, na a Mikuláš sľúbil, že o rok príktorý čakajú asi všetky detič- de medzi nás znova veľmi
ky. Nebolo tomu inak ani v rád.
ADRIANA BAŠOVÁ
MŠ na Ul. D. Štúra. Aj tu škôlkari s radosťou očakávali príchod Mikuláša. Mikuláš skutočne prišiel a nebol sám. Prišiel s anjelikom, čertom a
mechom plným sladkých balíčkov pre naše detičky. V očkách najmenších detičiek bolo vidno aj strach, ktorý nakoniec prekonali a s Mikulášom a jeho pomocníkmi sa na
pamiatku odfotili. Detičky
Mikulášovi zaspievali pekné
piesne, ktoré sa naučili v MŠ,
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Oceňovanie športovcov
Na mestskom úrade v Seredi
sa konalo 6. decembra oceňovanie športovcov mesta. Všetkých prítomných privítal
primátor mesta Martin Tomčányi, viceprimátor Ľubomír
Veselický a prednosta MsÚ Tibor Krajčovič. Svojou účasťou
podujatie podporila hlavná
kontrolórka mesta Zuzana
Horváthová, poslanci MsZ pani Božena Vydarená, Michal
Irsák, Norbert Kalinai, Bystrík
Horváth, Ľubomír Kyselý a
Michal Koričanský. Mesto Sereď podporuje šport a v žiadnom prípade nezabúda na
tých, ktorí svoj voľný čas, chuť
a energiu odovzdali práve tomuto koníčku. Tento večer bol
zároveň aj verejným poďakovaním a vďaka nemu sa mnohí
dozvedeli o úspechoch našich
súčasných alebo bývalých
športovcov. Primátor mesta za
nezištnú a obetavú prácu ocenil pána Jozefa Šípoša. Od roku 2003 je predsedom Telovýchovnej jednoty Rozkvet, ktorá pôsobí v Strednom Čepeni
už 24 rokov. Svoje organizačné
a praktické skúsenosti využíva na organizovanie rôznych
športových, spoločenských a
kultúrnych podujatí. Každoročne sa uskutoční dvanásť až
pätnásť podujatí, ktoré pán
Šípoš s pomocou ochotných
členov zabezpečuje. Organizujú cyklistické výlety pre celé
rodiny, lyžovačku, spoznávanie krajiny na rôznych zájazdoch a navštevujú kultúrne
predstavenia. Školská a športová komisia na základe došlých návrhov na oceňovanie
športovcov v kategórii „najlepší kolektív“ ocenila družstvo Základnej organizácie
Združenia
branno-technických činností. Túto kategóriu
reprezentovali Martin Kulišiak, Petra Kulišiaková a Tomáš Žákovič. Ocenenie im bolo odovzdané za dosiahnuté
výsledky v oblastnom a krajskom kole súťaží v branných
športoch, ako je streľba, hod
granátom, určenie azimutu a

S pomocou učiteľov si žiaci ZŠ
J. Fándlyho v Seredi pripravili veľkú výstavu k Vianociam.
Okrem ručných prác obdivovali aj vyše 2,5-metrového
snehuliaka z polystyrénu.
Zhotovil ho Viliam Petráš,
manžel pani učiteľky. Výstavu tvorila jedna priestranná
miestnosť a obsahovala desiatky rôznych prác, ktoré
vytvorili šikovné detské nápady, a potom ruky.
Foto a text: M. KOŠŤANY

vedomostné testy. Na majstrovstvách Slovenska sa výborne darilo Martinovi Kulišiakovi, ktorý bol vyhodnotený v súťaži jednotlivcov ako
najlepší športovec Slovenskej
republiky. Zásluhu na týchto
úspechoch má aj trénerka
družstva pani Jolana Čomajová. Ďalšou ocenenou bola Simona Krivosudská. Mesto reprezentuje od roku 2004 ako
členka Lokomotívy Sereď a
Slovenskej basketbalovej asociácie v rôznych kategóriách
basketbalových súťaží, celoslovenských ligách a medzinárodných turnajoch. V rokoch 2010/2011 hrala v kadetskom družstve ŽBK Lokomotíva Sereď celoslovenskú ligu,
družstvo sa prebojovalo na finálový turnaj medzi 8 najlepších družstiev. Na tomto turnaji skončili na 6. mieste. V
sezóne 2011/2012 súťažila so
ženským družstvom ŽBK Lokomotíva Sereď v 2. lige žien a
zároveň hosťovala v juniorskom družstve Basketbalového klubu Petržalka. S Bratislavčankami si vybojovali
cenné 2. miesto na finálovom
turnaji 4 najlepších družstiev
Slovenska v Košiciach. V tejto
sezóne bola vybraná medzi 12
najlepších hráčok Slovenska
do 18 rokov a zúčastnila sa
Majstrovstiev Európy v Bukurešti. Slovenky obsadili v silnej konkurencii 9. miesto. V
aktuálnej sezóne 2012/2013 má
stabilné miesto v zostave juniorského družstva, tiež v zostave ženského extraligového

družstva Basketbalového klubu Petržalka, ktoré hrá najvyššiu ženskú súťaž na Slovensku. Za reprezentáciu mesta nielen na Slovensku, ale aj v
zahraničí bol ocenený aj Matej
Fačkovec. Horskej, ale aj cestnej cyklistike sa venuje už 10
rokov. V tomto roku bol vďaka
svojim úspechom v slovenských pohároch MTB-XC a na
majstrovstvách
Slovenska,
kde skončil na 2. mieste. Je zaradený medzi najvyššiu slovenskú cyklistickú špičku vo
svojej kategórii. Bol nominovaný Slovenským cyklistickým zväzom aj na účasť v svetovom pohári a na majstrovstvá sveta MTB-XC. Ďalším
úspešným cyklistom, ktorý
dostal ocenenie za svoje športové úspechy, je Dušan Bodiš.
Mesto Sereď reprezentuje nielen na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch. Na Majstrovstvách Slovenska MTB -XC
skončil na 3. mieste. Za tento
výsledok bol nominovaný na
Majstrovstvá Európy mládeže
Grazz 2012, kde sa celkovo zúčastnilo 120 účastníkov z 22
krajín. Zo slovenských reprezentantov dosiahol najlepšie
umiestnenie. Mestské zastupiteľstvo každoročne udeľuje
ocenenia občanom, ktorí významným spôsobom prispeli
k rozvoju a reprezentácii mesta. Na najvyššie ocenenie
„Čestné občianstvo Mesta Sereď“ bol navrhnutý a schválený pán Viliam Martinák. S
futbalom začínal ako žiak v
rodnom meste Sereď, pod ve-

dením trénera Michala Noskoviča, kde ako dorastenec zažil postup do prvej dorasteneckej ligy. Po absolvovaní vojenskej základnej služby v roku 1975 sa vrátil do Serede, kde
začal hrať za „A“ mužstvo pod
vedením trénera Kamila Majerníka a Miroslava Čmaradu.
V tomto období si jeho výkony
všimol tréner Spartaku Trnava
Anton Malatinský a v roku
1976 už pôsobil v Trnave, kde
hrával ligu 10 rokov. V roku
1977 dostal ocenenie Mesta Trnava za vzornú reprezentáciu.
O niekoľko rokov bol nominovaný ako reprezentant Československa na olympijské hry,
ktoré sa konali v roku 1980 v
Moskve. V olympijskej príprave odohral 7 zápasov za reprezentáciu Československa. Svoju činnosť v prvoligovom
mužstve Spartaku Trnava
ukončil v 34 rokoch. Po skončení aktívnej činnosti v lige
hral futbal ešte 6 rokov v Rakúsku, v nižších súťažiach.
Keďže futbal bola jeho celoživotná láska, ešte i teraz prichádza medzi členov ORF
Cosmos Camping Sereď. Ocenenia športovým osobnostiam
odovzdal primátor mesta,
predseda športovej komisie
Norbert Kalinai a vedúca oddelenia školstva, rodiny, kultúry
a športu Silvia Kováčová. O
hudobné spestrenie slávnostného podujatia sa postaralo
trio v zložení Andrejka Marešová, Vladimír Skaličan a
Dagmar Melicherová.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Služby Centra pomoci človeku v Seredi
Trnavská arcidiecézna charita
otvorila Centrum pomoci človeku v Seredi na Garbiarskej
ulici č. 18.
Centrum je určené hlavne
ľuďom bez domova, ľuďom v
sociálnej a hmotnej núdzi, v
krízovej situácii a ľuďom odkázaným na pomoc iných.
Podmienkou pre poskytovanie
sociálnej pomoci nie je trvalý
pobyt v meste Sereď.
Služby Centra pomoci človeku sú poskytované v rámci
Sociálnej poradne, Denného
centra a Nocľahárne. Každý,
kto sa ocitne v situácii, kedy si
nevie alebo nemôže pomôcť
sám, môže bezplatne využiť
služby základného sociálneho
poradenstva poskytované sociálnym pracovníkom v Sociálnej poradni Centra pomoci
človeku. Najbežnejšie využívanými službami sociálneho
poradcu je napr. pomoc pri
hľadaní práce, napísaní životopisu, hľadaní lacného ubytovania, sprostredkovaní vy-

Radosť z výstavy

šetrenia u lekára, sprostredkovanie liečby závislostí, pomoc pri vybavovaní na úrade
(rodného listu, OP, starobného
dôchodku, invalidného dôchodku, náhradného výživného, žiadosti do Domova soc.
služieb, komunikácia s exekútorom – splátkový kalendár...).
Do Denného centra prichádzajú prevažne klienti bez
domova, ktorí využívajú služby strediska osobnej hygieny
(WC, sprcha). Majú možnosť
vyprať a vysušiť si svoje osobné veci, tiež je k dispozícii sociálny šatník. V čase obeda je
vydávaná teplá polievka a
chlieb, v priebehu dňa káva a
čaj.
Klienti tu majú možnosť
ohriať sa, porozprávať, oddýchnuť si, nájsť motiváciu k
práci a k zmene životných návykov. V Centre je vždy prítomný sociálny pracovník
ochotný klienta vypočuť, poradiť, usmerniť pri riešení
problémov a motivovať ho k

zmene životného štýlu. Klienti si sami udržiavajú poriadok
v dennej miestnosti, sociálnych zariadeniach a bezprostrednom okolí Centra pomoci
človeku. Niektoré služby sú
spoplatnené.
Zároveň sa Trnavskej arcidiecéznej charite podarilo v
decembri 2012 sprevádzkovať
Nocľaháreň pre ľudí odkázaných na formu tejto pomoci,
ktorú plánuje poskytovať v
zimnom období. V tejto súvislosti by sme radi oslovili všetkých ľudí, ktorým nie sú ľahostajné osudy ľudí z ulice, so
žiadosťou o pomoc pri prevádzkovaní nocľahárne. Uvítali by sme pomoc hlavne v
podobe posteľnej bielizne,
diek, spacákov, šatstva (prosíme hlavne zimné oblečenie),
ale i suchých potravín, stravných lístkov, čistiacich a hygienických
prostriedkov.
Služby nocľahárne sú spoplatnené 0,80 eura/noc/osoba.
Denné centrum a Sociálna po-

radňa sú otvorené každý pracovný deň v čase od 9.30 do 14.30
hod.
Nocľaháreň je otvorená každý
deň v čase od 19.00 do 7.00 hod.
nasledujúceho dňa.
Sme otvorení tiež študentom sociálnej práce pre vykonávanie praxe, ale i ostatným
dobrovoľníkom ochotným venovať svoj čas pomoci tým,
ktorí to potrebujú.
Za každú pomoc vopred ďakujeme. Zároveň chceme veľmi poďakovať predstaviteľom
mesta Sereď a mestskému
úradu za úprimnú a veľkú
podporu, ktorú nášmu projektu prejavujú od začiatku rokovaní o pôsobení našej organizácie v Seredi.
Kontakt: Trnavská arcidiecézna charita, Centrum
pomoci človeku Sereď, Garbiarska ul. č. 18, Sereď, tel:
0948/944 449, Bc. Katarína
Pažítková, e-mail: katarina.
pazitkova@charitatt.sk

Vedecký jarmok
plný zážitkov
Keď nám pani učiteľka začiatkom novembra navrhla
ísť v rámci novinárskeho
krúžku na Vedecký jarmok do
Nitry, hneď sme súhlasili.
„Jarmokovalo“ sa v deviatich
stánkoch. V každom nám
predvádzali pokusy z iných
predmetov - chémia, fyzika,
ekológia, biológia, informatika, geografia a matematika.
Kto chcel, mohol sa zastaviť
pri ktoromkoľvek stánku a
vyskúšať si pokusy. Bolo ich
veľa zaujímavých, no mne sa
najviac páčil pokus zapaľovania sviečok na diaľku. Zapálili sme sviečku a nechali
chvíľu horieť. Potom sme zapálili špajdľu a sfúkli sviečku.
Zo sviečky išiel dym, do ktorého sme rýchlo dali špajdľu s
ohňom. Sviečka sa zapálila
bez toho, aby sa oheň dotkol
knôtu sviečky. Pary parafínu
sa rozhoreli a zapálili knôt.
Tento pokus som skúsila doma a podaril sa. Na konci
jarmoku sa s nami jeho realizátori - študenti Fakulty prírodných vied UKF rozlúčili.
Myslím si, že každý si z tohto
jarmoku odniesol veľa zážitkov. V novembri sa konal aj
celoslovenský Týždeň vedy a

techniky. Na hodine fyziky
sme si ho pripomenuli prezentovaním projektov na
tému Vlastnosti tekutín.
Predvádzali sme napr. nestlačiteľnosť kvapalín v hydraulickom zariadení, Pascalov zákon, prelievanie oxidu
uhličitého a s ľahkosťou sme
delili vzduch. Táto hodina sa
nám páčila, na chvíľu sme sa
stali učiteľmi my, žiaci. Pekným zavŕšením tohto týždňa
bol úspech nášho žiaka Mareka Lúčana zo VII. B triedy,
ktorý sa zúčastnil obvodného
kola Technickej olympiády v
Galante a získal pekné 3.
miesto.
Marekovi gratulujeme a už
teraz sa tešíme na vedecký
jarmok u nás v škole, kde svoje pokusy budeme prezentovať žiakom našej školy, ale i
všetkým, ktorí si nájdu čas a
prídu sa k nám pozrieť. Robievame ho pri príležitosti
Dňa Zeme – 22. apríla. Máme
teda ešte dosť času sa pripraviť, aby sme zaujali návštevníkov nášho jarmoku tak,
ako nás zaujali vedci na jarmoku v Nitre.
EMA TVAROŽKOVÁ, 6.A
ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď

Získali sme ďalší certifikát!
Kdekoľvek žijeme, náš život
závisí od prírodných zdrojov.
Vieme ich využiť vo svoj
prospech, no zároveň tým
zanechávame na životnom
prostredí stopu.
Naša Základná škola Juraja
Fándlyho je zaujímavá nielen
bohatou športovou činnosťou, ale aj tým, že nás učitelia
vedú k ochrane životného
prostredia.
Už šiesty rok patríme do
siete zelených škôl. Okrem
certifikátu zelenej školy sme
tento rok získali ako jediná
škola v okrese Galanta aj certifikát ekologickej stopy.
Udelila nám ho Slovenská
agentúra životného prostredia práve v Deň ochrany životného prostredia.
Získať ho ale nebolo vôbec
jednoduché. Najskôr sme
museli zistiť vplyv našej školy na životné prostredie v 8
hlavných kategóriách spotreby - elektrina, kúrenie, voda, stravovanie, odpad, doprava, budovy a pozemky,
nákup a vybavenie. Zo zistených údajov sme pomocou
internetovej kalkulačky vypočítali ekologickú stopu na-

šej školy. Ale to nám nestačilo, a tak na hodine ekológie
sme si každý za seba vypočítali svoju ekologickú stopu a
navzájom sme sa inšpirovali,
v čom môžeme pridať a čo
naopak musíme zmeniť vo
vzťahu k prírode.
Túto ekologickú stopu si
môže vypočítať každý na
stránke www. ekostopa.sk.
Je to vlastne záznam všetkého, čo spotrebujeme, čo si
svojím spôsobom života zo
Zeme „odhryzneme“.
Čím je stopa väčšia, tým
horší vplyv má človek alebo
škola na životne prostredie.
A aká je teda ekostopa našej školy? Férový podiel plochy Zeme na jedného človeka
je podľa výpočtov 1,8 globálnych hektárov (gha). Ekostopa našej školy je 0,2586 gha
na 1 osobu.
Tento výsledok nás potešil
a svedčí o tom, že o ochrane
prírody a jej zdrojov si nielen
hovoríme, ale sa tak snažíme
naozaj aj žiť. Na život totiž
máme len jednu planétu a
tou je naša Zem!
ALEXANDRA ĎURICOVÁ,
6.A, ZŠ J. Fándlyho, Sereď
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Voľné priestory na prenájom KULTÚRNE POZVÁNKY
MESTSKÉ MÚZEUM FÁNDLYHO FARA V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8

SÚČASNÉ ĽUDOVÉ UMENIE
SEREDSKÉHO REGIÓNU.
Výstava potrvá do 12. 1. 2013
EXPONÁT MESIACA:
„Kompas v drevenom obale“
PRIPRAVUJEME VO FEBRUÁRI:
- výstavu keramiky, výber z tvorby Štefana
Janca z Partizánskeho

Program na mesiac január 2013
STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava
Dobové fotografie Serede
Lapidárium s barokovými sochami

OTVÁRACIE HODINY:
október - apríl: ut–so 9.00-17.00 h, máj september: ut–so 10.00-18.00 h.

VÝSTAVY:
Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka
Trnavský samosprávny kraj, Vlastivedné
múzeum v Galante, Mestské múzeum v
Seredi pozývajú na výstavu

(Informácie a objednávky pre organizované skupiny na 031/789 4546, www.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk)

Informácia o zápise na
školský rok 2013/2014
sú na Ul. Cukrovarskej, Ul.
Fándlyho, Ul. Pažitnej) a na
Komenského ul. (elokované
pracoviská sú na Ul. Podzámskej, Ul. Murgašovej a Komenského ul. - budova B) na
nový školský rok 2013/2014
budú prebiehať od 15. februára 2013 do 15. marca 2013.
Podmienky pre prijatie detí a
termín s miestom prijímania
žiadostí zverejnia riaditeľky
materských škôl.

Mesto Sereď ako zriaďovateľ
základných škôl ZŠ Juraja
Fándlyho, ZŠ Jána Amosa
Komenského a ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava, oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka na nový školský rok
2013/2014 sa uskutoční v piatok 18. januára 2013 od 14.00
hod. do 17.00 hod. a v sobotu
19. januára 2013 od 9.00 hod.
do 12.00 hod.
Zápis na CZŠ sv. Cyrila a
Metoda na Komenského ul. v
Seredi sa uskutoční taktiež v
piatok 18. januára 2013 od
14.00 hod. do 17.00 hod. a v
sobotu 19. januára 2013 od
9.00 hod. do 12.00 hod.

Bližšie informácie na webových stránkach škôl:
www.ms-dsturasered.blog.cz
www.mskomsered.sk
www.zsjfsered.edu.sk
www.zspohsered.edupage.sk
www.zskomsered.edu.sk
Zápisy detí do materských www.cirkevnazssered.sk
škôl v meste Sereď na Ul. D.
oddelenie školstva,
Štúra (elokované pracoviská
rodiny, kultúry a športu

UVÍTALI SME DO ŽIVOTA
Vítame medzi nami našich najmenších:
l Miroslav Banáš l Mário Barkóci l Igor Červeň l Daniel Harakaľ l
Tomáš Jurčega l Nikolaj Kubačka l Nikola Olša l Šimon Štefák l Nio
Weiss l Fabian Báby l Viktoria Sekerešová
Rodičom srdečne blahoželáme!

MANŽELSTVO UZATVORILI

Mikuláš v Mama klube
Materské centrum MAMA
klub navštívil 7. decembra
Mikuláš. A aj keď sa materské
centrum v lete presťahovalo
do nových priestorov, Mikuláš
k nám trafil. Deti ho netrpezlivo očakávali, jeho príchodu
predchádzali súťaže, maľovanie na tvár a deň predtým aj
tvorivé dielne, na ktorých deti
vyrobili z desiatových vreciek
a farebného papiera Mikulášov, čertov a anjelov a aj takto
pomohli vyzdobiť priestory
MAMA klubu.
Spoločnými silami sa im
podarilo privolať Mikuláša a
jeho pomocníka – anjela, avšak prišiel bez pozvania aj

čert! Keďže v Seredi máme
všetky deti poslušné a dobré,
čerta sme nakoniec vyhnali.
A potom už nič nebránilo rozdávaniu nádielky.
Pre každé dieťa mal Mikuláš
balíček a očká detí žiarili od
radosti. Väčšie deti mu zarecitovali básničku. Oslava vrcholila diskotékou a do tanca sa
zapojili aj mamičky.
Materské centrum má aj po
prázdninách (od 20. 12. 2012 do
7. 1. 2013), kedy bolo zatvorené,
pripravené rôzne akcie a podujatia. Prípravy tehotných na
dojčenie, psychofyzická príprava na pôrod, power joga, angličtina pre deti, tvorivé diel-

ne, poradňa dojčenia, burzy
detského šatstva a obuvi, divadielka, besedy na zaujímavé
témy, hudobná škola Yamaha
a iné. Veríme, že si u nás každý
príde na svoje.
Vítaný je u nás každý. Zároveň by sme potrebovali rozšíriť rady našich dobrovoľníkov,
a preto sa potešíme každej
pomocnej ruke pri organizovaní a chode nášho materského centra. Robíme to pre naše
deti.
Za celý kolektív MAMA klubu vám želáme pokojné a požehnané Vianoce a šťastný
nový rok 2013.
DIANA ELIÁŠOVÁ

l Karol Ritter a Mgr. Lucia Krajčíová l Róbert Halasi a Brigita Klenovičová.
Mladomanželom srdečne blahoželáme!

OPUSTILI NÁS
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:
l Gizela Balážová (1938), Karol Kamenický (1932) l František Molnár (1949)
l Matilda Sklenároová (1926) l Anna Kamenická (1942) l Kvetoslava Pecárová (1959) l Martin Böhm (1957) l František Sedláček (1955) l Jozef
Hvizd (1922) l Juraj Procházka (1964) l Matilda Válkyová (1923) l Margita Zajícová (1929) l Štefánia Lehká (1924) l František Orth (1935).
Česť ich pamiatke!

JUBILANTI
Významného životného jubilea sa dožili:
l p. Mária Behýlová (1918) l p. Terézia Gašparíková (1920) l p. Anastázia Kozárová (1919) l p. Emília Bolčeková (1922) l p. Alžbeta Šišková (1919)
Srdečne blahoželáme!
.
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