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Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 7. 2. 2019 
prerokovalo žiadosti záujemcov o prácu v Redakčnej rade Seredských 
noviniek a  

schvaľuje 

1. PaedDr. Bc. Danielu Vaškovú Kasákovú 
2. Mgr. Martina Navrátila, PhD. 
3. Mgr. Ruženu Scherhauferovú 
4. Mgr. Stanislava  Klačanského 
5. Mgr. Františka Čavojského 
6. Mgr. Bohdanu Renáčovú 

za členov Redakčnej rady Seredských noviniek. 



Dôvodová správa  

Pri schvaľovaní programu rokovania MsZ 13.12.2018 predložila  poslankyňa Ing. Mária Fačkovcová- 
návrh na doplnenie programu o kreovaní novej redakčnej rady Seredských noviniek. Odôvodnila 
ho tým, že začína nové volebné obdobie, v ktorom boli vytvorené nové komisie pri MsZ.  Podľa jej 
názoru je potrebné zriadiť novú redakčnú radu Seredských noviniek. Navrhla zverejniť výzvu na 
stránkach mesta, aby sa záujemcovia mohli za členov redakčnej rady prihlásiť. 
MsZ o tomto návrhu nehlasovalo, nakoľko primátor mesta  dal prísľub, že výzva bude zverejnená.  
Výzva bola zverejnená na webovej stránke mesta 14.12.2018  a v tlačenej forme Seredských 
noviniek január 2019. Termín do ktorého sa mali záujemcovia o prácu v redakčnej rade SN prihlásiť 
písomne alebo mailom na adrese Silvia Adamčíková, Námestie republiky 1176/10 , 926 01  Sereď 
alebo silvia.adamcikova @sered.sk so stručným popisom dôvodov a skúseností pre túto prácu  bol 
25. január 2019.  
_________________________________________________________________________________ 
 
3. 1. 2019 poslala na adresu  silvia.adamcikova @sered.sk mail PaedDr. Bc. Daniela Vašková 
Kasáková V e-maili píše: Na základe výzvy primátora na spoluúčasť pri vytvorení Redakčnej rady 
Seredských noviniek (ďalej len „RR SN“) pre obdobie 12/2018 – 11/2022 sa uchádzam o miesto člena RR SN. 
Ako členka RR SN som pôsobila niekoľko rokov. Aktívne som sa zapájala do písania článkov a oznámení nie 
len ako zamestnanec mestského úradu v oblasti životného prostredia ale aj ako predseda OZ Prevenciou 
proti kriminalite.  
Vydala som maľovánku Učíme sa sami ochrániť a praktický zošit Ja dieťa, utečenec ..., ktoré sú voľne 
prístupné na stránke OZ Prevenciou proti kriminalite a podieľala som sa na vypracovaní brožúry Poznaj 
mestskú políciu, ktorá je voľne prístupná na stránke Mestskej polície Sereď. 
Dva roky som pôsobila ako predseda Redakčnej rady Slova Patanov  v obci Pata a podieľala som sa na 
výbere a písaní článkov s rôznou tematikou.   
S pozdravom                                                                                                     PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková 
......................................................................................................................................................... 
 
12. 1. 2019 poslal na adresu  silvia.adamcikova @sered.sk mail Mgr. Martin Navrátil, PhD. s textom: 
Reagujem na výzvu stať sa členom redakčnej rady Seredských noviniek. Mám skúsenosti s tvorbou 
textov a mojou motiváciou je, že mám záujem o dianie v meste a o zvýšenie povedomia ľudí 
o tomto dianí. V prílohe životopis: Vzdelanie: Gymnázium V. Mihálika v Seredi, Univerzita 
Konštantína Filozova v Nitre, Filozofická fakulta. Kurzy a školenia: Stáž v oddělení edičním 
a textologickém v Ústave pro českou literaturu AV ČR v Prahe, Letná škola poľského jazyka pre 
cudzincov, Kurz Škola na dotyk – využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom 
procese. Projekty: Rozvoj textologického výskumu na Slovensku, Textologický výskum poézie V. 
Mihálika, Tvorba V. Mihálika a jej dobová recepcia. Zamestnanie: Ústav slovenskej literatúry SAV, 
oddelenie literárnej histórie.  
S pozdravom                                                                                                                                  Mgr. Martin Navrátil 
.................................................................................................................................................................. 
14. 1. 2019 poslala na adresu  silvia.adamcikova @sered.sk mail Mgr. Ružena  Scherhuferová.  
V e-maili píše: 
 Vážený pán primátor, vážení poslanci, 
volám sa Ružena Scherhauferová. Som členkou Redakčnej rady Seredských noviniek a reagujem na výzvu 
primátora na spoluúčasť pri vytvorení novej redakčnej rady tohto periodika. Chcem aj naďalej pracovať 
v tomto zoskupení a podieľať sa na tvorbe Seredských noviniek, ktoré sú obrazom kultúrneho, 
spoločenského a politického života v Seredi.  
    Môj záujem odôvodňujem tým, že sa už mnoho rokov venujem písaniu. Či to bol už časopis na strednej a 
vysokej škole, pôsobila som v redakčnej rade, ba dokonca som mala na starosti aj ilustrácie týchto 
mesačníkov. 
    Od roku 2008 píšem romány so spoločenskou tematikou. Písané slovo mi je blízke, rozumiem mu 
a prenášam pravdivé príbehy ľudí do mojich kníh. Je ich už deväť a dva preklady do češtiny. Okrem toho 



poznám nielen občianske združenia a organizácie pracujúce v Seredi, ale aj šport, športové osobnosti, prácu 
v školách, sama som učila mnoho rokov na základnej škole, a celkovo kultúrny a politický život obyvateľov, 
pretože som všetky výnimočné úspechy Seredčanov a ich akcie zapisovala dlhé roky do kroniky mesta. 
    Som stále spoločensky činná. Pracujem v ZPOZ, v dennom centre seniorov, v OZ Koménium, mám svoj 
špeciálny program - literárny salón a akcie si aj konferujem. Táto práca ma nielen napĺňa, ale dáva mi 
množstvo nových námetov, aby som si plnila svoje sny a ciele. Práca v redakčnej rade je pre mňa zaujímavá 
a mne blízka. Sporadicky do novín prispievam aj ja.  
    Vždy pracujem poctivo. Som vo svojej práci dochvíľna, a preto venujem výberu článkov do tlačenej formy 
novín dostatočne veľa času. Zastávam názor, že naši občania sa musia v novinách nájsť a spoznať, veď 
noviny vychádzajú pre nich, a predovšetkým musia dostať pravdivé informácie o dianí v našom meste.  
                                                                                                                     S pozdravom Mgr. Ružena Scherhauferová 
............................................................................................................................................................... 
 
 
21. 1. 2019 poslal na adresu  silvia.adamcikova @sered.sk mail Mgr. Stanislav Klačanský.  
V e-maili píše: 
dobry den 
zasielam ziadost o clenstvo v redakcnej rade Seredskych noviniek 
zostal som ako jediny clen z povodnych clenov posobit v redakcnej rade 
podielal som sa od zaciatku vzniku redakcnej rady na formovani Seredskych noviniek 
myslim, ze je stale mozne posunut kvality tohto mestskeho periodika a tiez, ze mam stale co ponuknut, aby 
Seredske novinky boli kvalitne noviny 
s pozdravom                                                                                                                                               S. Klacansky 
................................................................................................................................................................... 
 
23. 1. 2019 poslala na adresu  silvia.adamcikova @sered.sk mail Mgr. Bohdana Renáčová.  
V e-maili píše:        
Dobrý deň pani Adamčíková,  touto cestou sa uchádzam o členstvo v Redakčnej rade Seredských 
noviniek.  Predstavovať sa zvlášť asi nemusím, avšak predsa aspoň dôvod prečo sa uchádzam o členstvo. 
Rada by som participovala v RR ako zástupkyňa našej školy Gymnázia V.Mihálika, ale aj ako bývalá občianka 
mesta Sereď, ktorého občiansky, sociálny, ekonomický i spoločenský život mi nie je ľahostajný a 
prostredníctvom týchto regionálnych novín ho aktívne sledujem aj ako občianka Dolnej Stredy. Hoci 
príspevkovo nie som momentálne najviditeľnejšou autorkou, k písaniu som vždy mala blízko, či už ako 
študentka, recitátorka v Zbore pre OZ v Seredi, ale aj neskôr ako učiteľka prostredníctvom školských 
príspevkov. Ak by ste potrebovali ešte nejaké informácie, kľudne ma kontaktujte na tejto odosielateľskej 
emailovej adrese, prípadne prostredníctvo Gymnázia.  
 S pozdravom a želaním veľa úspechov                                                                                Mgr. Bohdana Renáčová 
................................................................................................................................................................... 

24. 1. 2019 reagoval na výzvu primátora Mgr. František Čavojský. V liste uviedol: 
Vážený pán primátor, vážení poslanci, reagujem na výzvu primátora na spoluúčasť pri vytvorení Redakčnej 
rady Seredských noviniek pre obdobie 12/2018 – 11/2022. Môj záujem odôvodňujem takto: 
Pracujem v Seredi ako riaditeľ Domu kultúry. Aj v predchádzajúcom období som bol členom redakčnej rady 
SN, snažil som s o obsahovú vyváženosť príspevkov na jednej strane, na strane druhej – a to je logické – 
som vyvíjal snahu, aby v tomto médiu občania dostali komplexné informácie o kultúrnej ponuke a dianí v 
tomto meste. Seredské novinky poznám a chcem prispieť k ich kvalite a záujmu čitateľov o ne.                                                                                                            
                                                                                                                                                     Mgr. František Čavojský 
 
Daniela Vašková Kasáková, Ružena Scherhauferová, Stanislav Klačanský a František Čavojský boli mestským 
zastupiteľstvom už v minulosti zvolení za členov Redakčnej rady SN a doteraz v nej pracovali. Ako noví 
záujemcovia sa prihlásili Martin Navrátil a Bohdana Renáčová.  
 
 
 


