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   - Bohužiaľ je v našej spoločnosti 
stále veľa takých, ktorým poriadok 
a čistota nič „nehovorí“. Správajú 
sa skutočne veľmi benevolentne 
a ľahostajne k nášmu životnému 

prostrediu práve tým, že aktívne 
vyhadzujú odpadky z okien 
bytových domov, rozhadzujú 
smeti pri kontajneroch alebo 
prevaľujú odpadkové koše na 

sídliskách, v parkoch, dokonca 
i v centre mesta. Takto rozsypané 
odpadky môže vietor rozniesť 
v priebehu niekoľkých minút po 
celej ploche sídliska, resp. parku. 
Na sídliskách sa naviac stretávame 
s veľkou anonymitou občanov, čo 
spôsobuje nemalé problémy 
v hľadaní páchateľa, či vinníka, 
ktorý spôsobil ujmu na životnom 
prostredí. Občan radšej povie, že 
o ničom nevie a nikoho nevidel 
robiť neporiadok, ako keby mal 
ísť „s kožou na trh“ a povedať kto 
ten neporiadok spôsobil.   
                        (pokračovanie na str. 4) 

ČISTOTA JE POL ŽIVOTA: PRE SEREDČANOV AJ CELÝ! 

   Od začiatku budúceho roka sa Slovensko chystá prejsť na jednotnú 
európsku menu, keď slovenskú korunu má nahradiť euro. Okolo 
výhodnosti či nevýhodnosti sa už dlhšie vedie polemika, nielen na 
najvyššej úrovni, ale aj medzi občanmi. Nejeden z nich má z toho 
všetkého obavy, keď sa hovorí o zdražovaní, že budeme mať v 
peňaženkách menej peňazí, čo bude pre mnohých z nás aj záležitosťou 
našej psychiky a podobne. Aj keď médiách začala v prospech euro 
kampaň, predsa len ľudia chcú vedieť konkrétne, čo ich čaká po zavedení 
euro v našich obciach, konkrétne aj v meste Sereď. 
                                                                                          (viac na strane 4) 

LIST PREZIDENTOVI   
   Primátor mesta Sereď Mgr. 
Vladimír  Vranovič  sa 
rozhodol osloviť našich 
najvyšších  štátnych a 
vládnych predstaviteľov- 
prezidenta, predsedu vlády a 
ministrov, aby mestu pomohli 
v y r i e š i ť  d l h o t r v a j ú c i 
ekologický problém, ktorý už 
dlhé roky ohrozuje naše 
životné prostredie a najmä 
zdravie obyvateľov, ale aj 
okolia -odpadové haldy 
luženca z niekdajšej niklovky.  
S primátorovým listom sa 
stotožnili a podporili ho aj 
všetci seredskí poslanci. Po 
medial izáci i  v našich 
novinkách sa problému 
venovali aj iné média. 

   Čistota a poriadok okolo nás, na uliciach, sídliskách, pred 
domami je veľmi citlivým problémom, na ktorý kriticky 
poukazujú viacerí občania. Neraz počúvame, že mesto je vraj 
špinavé, neupravené a podobne. Zvlášť ich dráždia pred 
domami porozhadzované odpadky, nevyčistené komunikácie, 
čo vraj môže  aj upchať kanalizáciu a podobne.  Ako si s tým 
všetkým mienia poradiť v meste sme sa spýtali vedúceho 
oddelenia životného úradu Mestského úradu v Seredi Mgr. 
RÓBERTA GABLÍKA. 

Ako s euro v Seredi? 

V krajine tulipánov 
   Veľkonočné sviatky niekoľko 
desiatok Seredčanov prvýkrát 
prežívalo v Holandsku. Na 
pozvanie vedenia z partnerského 
mesta Albasserdam  sa autobus  so 
zástupcami samosprávy nášho 
mesta, futbalistami, členkami 
našich hosťujúcich rodín, ale i 
dvomi študentkami fakulty 
holandského jazyka na prekonanie 
jazykovej bariéry vo štvrtok 
20.3.2008 vydalo na vyše tisíc 
kilometrovú cestu. Program, ktorý 
organizátori  pripravil i  pre 
Seredčanov je veľmi bohatý na 
kultúrne i športové podujatia. Po 
návrate skupiny, ktorú vedie 
poslankyňa Božena Vydarená  
budeme bližšie informovať 
v nasledujúcom čísle SN.                           

Stretnutie s občanmi 
   Po vyše roku od svojho 
zvolenia do mestskej 
samosprávy  pripravili 
primátor mesta Sereď a 
poslanci Mestského 
zastupiteľstva stretnutie so 
svojimi občanmi-voličmi.  
Uskutočnilo sa v prvý 
marcový piatok (7.3.2008) v 
sále kina Nova. O atmosfére a 
priebehu tohto stretnutia, ako 
dopadlo ich vzájomná debata, 
o čom všetkom sa hovorilo si 
môžete prečítať vo vnútri 
čísla v prílohe Seredský hlas 
ľudu na stranách 8 a 9. 
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 ROKOVANIA 
  Počas uplynulého obdobia primátor 
mesta Sereď V. Vranovič rokoval: 
- s firmou zaoberajúcou sa informačnou 
koncepciou mesta. 
- s pracovníkmi hasičského zboru o 
podmienkach hasičov v Seredi. 
- s maďarskou firmou o využití luženca. 
 - o využití objektu na Fándlyho ulici na  
Dom seniorov. 

    Potom o týždeň neskôr (19. februára 2008) 
na riadnom zasadnutí bol už program rokovania 
veľmi bohatý. 
   Po interpelácii poslancov bola predstavená 
štúdia na zriadenie opatrovateľskej služby, 
ktoré by malo byť situované v priestoroch 
objektu lekárne pri Mestskej poliklinike. 
Napokon schválili pokračovanie prípravy na 
budovanie tohto zariadenia. 
  Ďalej si poslanci vypočuli informáciu o 
možnosti vybudovania metropolitných 
optických sietí v meste. 
  Mestské zastupiteľstvo schválilo aj 
delegovanie poslancov do príslušných rád a 
škôl a školských zariadení, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Sereď (viac na inom 

mieste). 
  V ďalšej časti predseda Komisie na obnovu 
kaštieľa Július Matis informoval o situácii 
okolo výberu investorov na obnovu kaštieľa. 
Zaoberali sa aj zabezpečením  jeho terajšej 
ochrany a opravy strechy. 
  Ďalej poslanci schválili poslanie listu 
primátora Vladimíra Vranoviča najvyšším 
predstaviteľom štátu a vlády vo veci riešenia 
otázky likvidácie luženca. 
    Poslanec Pavol Kurbel opäť predložil návrh 
na zakúpenie notebookov pre poslancov MsZ, 
ktorý ale poslanci nepodporili. 
  Zástupca primátora Peter Rampašek 
informoval o zahraničnej ceste do Holandska. 
   Poslanci zobrali na vedomie aj informáciu 

primátora o rokovaniach na Ministerstve 
kultúry SR v súvislosti so žiadosťou o 
poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 
2008 „Klasicistický kaštieľ-oprava 
poškodených častí strešného plášťa.“ Schválili 
spolufinancovanie projektu vo výške 570 tisíc 
Sk za podmienky, že taká istá čiastka bude 

poskytnutá mestu na základe žiadosti o dotácie 
z MK SR. 
   Schválili finančné krytie letného pobytového 
tábora pre školopovinné deti zo sociálne 
slabších rodín vo výške 120 tisíc korún. 
  Schválili poskytnutie finančného daru 10 tisíc 
korún na nákup rektoskopu pre Nemocnicu sv. 
Lukáša v Galante. 
   Zaoberali sa aj otázkou parkovania, 
zásobovania a dopravnej situácie pri OD 
Progres. 
   Poslanec Ing. Jozef Prívozník upozornil na 
povinnosť poslancov MsZ a primátora mesta o 
podaní oznámení funkcií, zamestnaní a 
majetkových pomeroch za rok 2007. 

O POZEMKOCH, OBJEKTE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A KAŠTIELI 
Z FEBRUÁROVÉHO ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI (19. februára 2008)  

    Druhému riadnemu februárovému zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v 
Seredi predchádzalo krátke mimoriadne rokovanie poslancov dňa 12. februára 
2008. Schválili na ňom výkup pozemkov od Rímsko - katolíckej cirkvi (24 743 
m2) a následne ho predali trnavskej spoločnosti Eglo Slovensko. 

Pamätný dom zberného a pracovného tábora židov  

DOKUMENTY HOLOKAUSTU 
   Počas druhej svetovej vojny bol v Seredi pracovný tábor židov, 
z ktorého smerovali vlakové transporty do koncentračných 
táborov. 
    „Na Židovskom cintoríne v Seredi chceme zriadiť Pamätný dom 
zberného a pracovného tábora pre Židov v Seredi. 
   Zhromažďujeme fotografie a iné pamiatkové predmety o Židoch 
zo Serede a okolia.  Prosíme Seredčanov a obyvateľov okolia mesta, 
aby sa opýtali svojich známych, či náhodou takéto spomienkové 
predmety nevlastnia (fotografie prekopírujeme a vrátime).   Ak 
vlastníte aj iný fotomateriál či výstrižku s tematikou holokaustu a 
židovstva, prosíme o zapožičanie. 
  Keby ste mali záujem zapojiť sa do pomocných prác, radi 
privítame vašu pomoc. Tešíme sa na váš záujem!“ 
                 PhDr. Klára Dobrovičová, Obchodná akadémia Sereď 

DRAŽBA BYTOV 
     Dňa 21. februára 2008 Mesto 
Sereď  u sp o r i ad a l o  ďa l š iu 
d o b r o v o ľ n ú  d r a ž b u  n a 
n e h n u t e ľ n o s t i : 
trojizbové byty číslo: 13,15 a 16 vo 
v l a s t n í c t v e  me s t a  S e r eď , 
Garbiarska ul. 51/52. Vydražených 
bolo 4 milióny 510 tisíc korún. 

Osem strán navyše 
   Doteraz vychádzali Seredské novinky 
na 8 stranách. Januárové, februárové, 
ale aj marcové číslo má o osem strán 

viac – 16, ktoré sponzoruje vydavateľ  a 
zostavovateľ periodika PhDr. Bohuš 
Hrušovský. Pretože záujem o noviny 

rastie, ich náklad sa v ostatných 
mesiacoch zvýšil z 5 tisíc výtlačkov na 
terajších 6 600 kusov, ktoré bezplatne 

dostávajú seredské rodiny. 

 SÚŤAŽ NA VÝSTAVBU 
  Mesto Sereď vyhlásilo užšiu 
súťaž ma výstavbu 2-bytových 
domov a technickú infraštruktúru 
1. etapa na Dolnomajerskej ulici. 
   Uvedené obstarávanie spadá pod 
režim zákona o verejnom 
obstarávaní. Ďalšou podmienkou 
pre získanie dotácie zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania je 
schválenie VZN o nakladaní s 
nájomnými bytmi, ktorého návrh 
bude predložený Mestskému 
zastupiteľstvu na schválenie dňa 
15. apríla 2008. Návrh VZN je 
uverejnený na www.sered.sk. 

SKRÁŠĽOVANIE SVOJHO MESTA ulíc a okolia svojich 
bydlísk by malo byť vecou srdca každého Seredčana. Nie je tak 
dávno, keď už počas jarných mesiacov sa ľudia zbavovali 
pozostatkov zimy, čistili  okolie domov, skrášľovali ich výsadbou 
okrasných kríkov a podobne. Aj teraz máme príležitosť ukázať   
vzťah k mestu, urobiť si poriadok  aj okolo činžiakov. Azda sa 
spamätajú aj tí, ktorí vyhadzujú domové odpadky, kde len môžu.... 

Gymnázium  Sereď: 

Deň otvorených dverí 
   Gymnázium v Seredi usporiadalo 
v utorok 18. marca 2008 Deň 
otvorených dverí, počas ktorého 
mali návštevníci možnosť 
zoznámiť sa s podmienkami štúdia 
na tejto strednej škole. 

POZVÁNKA: 
Na aprílové zasadnutie 
   Na aprílovom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva (MsZ) v Seredi  nosnými 
bodmi budú Záverečný účet mesta za 
rok 2007 a výsledky hospodárenia škôl 
a školských zariadení, Mestskej 
polikliniky. Jednotlivé body programu 
prerokuje Mestská rada, ako poradný 
orgán primátora dňa 1. apríla 2008, a 
odborné komisie MsZ. 
  MsZ bude dňa 15. apríla o 9. hodine 
vo veľkej zasadačke MsÚ v Seredi. 
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    Mesto Sereď je zriaďovateľom štyroch 
základných škôl - ZŠ. J. Fándlyho, ZŠ J.A. 
Komenského a ZŠ P. O. Hviezdoslava, dvoch 
materských škôl na uliciach Dionýza Štúra a 
Komenského ul., Základnej umeleckej školy a 
Centra voľného času Junior. 
  Na februárovom Mestskom zastupiteľstve poslanci 
schválili poslancov, ktorí budú členmi školských rád: 
ZŠ J.Fándlyho: Mgr. Marek Tóth, Božena Vydarená, 
Bc. Ľubomír Veselický. 
ZŠ J. A. Komenského: JUDr. Michal Irsák, Róbert 
Stareček, Ing. arch. Róert Kráľ. 
ZŠ P.O. Hviezdoslava: Michal Koričansky, Michal 
Noskovič, MUDr. Tibor Plézel. 

ZUŠ J.F.Kvetoňa: RSDr. Jozef Kovarovič, Pavol 
Kurbel, Antónia Bánovská. 
MŠ Dionýza Štúra: Mgr. Marta Némethová, Bc. 
Ľubomír Veselický, Stanislav Tvrdík. 
MŠ Komenského: Ing. Jozef Prívozník, Ing. Bystrík 
Horváth, RSDr. Jozef Kovarovič. 
CVŠ Junior: Stanislav Tvrdík. 
   V školských radách škôl, ktorých zriaďovateľom 
je samosprávny kraj a Krajský školský úrad, budú 
poslanci: 
Obchodná akadémia: Ing. Ľubomír Kyselý. 
Gymnázium: Ing. arch. Róbert Kráľ. 
Špeciálna základná škola: Antónia Bánovská. 

Na slovíčko, občania!  
   Počasie sa snáď zbláznilo. Február nás 
presvedčil, že  tento náš svet je potrebné 
chrániť pred jeho neustálym 
poškodzovaním. Ohlásil sa strašiak 
otepľovania planéty Zem. 
   Predčasne sa 
zobudili  rastliny.  
Zbláznili sa vtáky, 
ktoré skoro ráno ako 
divé vyspevovali  
jarné ľúbostné 
piesne. Dážďovky  sa 
dostali do najvyšších 
vrstiev pôdy. Včely 
opustili úľ  
a záhradkári sa ako tie včeličky  pustili do 
zveľaďovania  svojich prírodných 
kráľovstiev. Do toho sa namiešalo 
niekoľko bláznivých veterných smrští, 
ktoré  sa  akoby zázrakom vyhýbali 
nášmu regiónu. Neviem čím sme si to 
zaslúžili. 
   Mohol by som menovať ďalšie 
anomálie, ktoré hovoria o tom, že už sú 
dávno preč nádherné vlhké  a teplé letá 
môjho detstva.  Že  už sú preč mrznúce 
zimy, ktoré bielou perinou prikryli  na 
niekoľko mesiacov  celé Slovensko.  
Úžasná jar, ktorá začínala  obyčajne 
s príchodom  prvého jarného dňa  
a príťažlivá tichá  jeseň  sfarbená  
všetkými odtieňmi  farieb, dlhodobo 
pretkaná pavučinami babieho leta,  sú tiež 
minulosťou. Nestálosť počasia  
spôsobenú vrtkavosťou  všetkých 
prírodných síl  cítim ako pomstu.  Pomstu 
zato, ako sa správame k prírode, a  ako sa 
správame k hodnotám, ktoré vytvorila 
ľudská práca. Pomstu zato, aký postoj 
máme ku zvieratám i rastlinám, i pomstu 
zato ako sa správame k ľudskému rodu 
všeobecne a veľmi často i ku svojim 
najbližším. 
   Ak si budeme spytovať svedomie, tí, čo 
bývajú  v bytových domoch, tí, čo bývajú 
v rodinných domoch, tí čo domov 
nemajú, tí, čo majú deti, tí, čo majú 
rodičov, tí, čo majú starých rodičov, 
priateľov a známych, proste my, všetci 
občania, tak budeme veľmi prekvapení, 
čo nám to svedomie povie.  
    Určite nám povie, že veľmi často 
žiadame od druhých to, čo my nikomu 
nedávame. Že naše okolie ničíme 
i necháme ničiť, ale jeho zveľaďovanie  
žiadame od druhých. Že odpad okolo seba 
rozhadzujme,  ale žiadame, aby mesto 
bolo čisté. Že od druhých čakáme pomoc, 
ale my ju nikomu nevieme poskytnúť. Že 
žiadame upravené okolie, ale my preto 
nič nerobíme, že druhému vidíme 
smietku , ale nám nevadí brvno v našom 
oku.  Mohol by som pokračovať ďalej, ale 
čitateľ tam môže doložiť svoju paralelu. 
Výnimky snáď potvrdzujú pravidlo..     
                        (pokračovanie na strane 7) 

   Rozsah kontrolnej činnosti, jej 
pravidlá a úlohy každého 
h l avn ého  kont ro ló ra  sú  
stanovené v § 18 Zákona 
o obecnom zriadení. V čom 
spočíva význam kontroly? 
Každý dobrý gazda si presne 
určí, na čo použije svoje 
peniaze, v akej výške ich 
použije a kedy ich použije. Ale 
ešte lepší gazda si toto všetko aj 
priebežne kontroluje, ak sa mu 
to nedar, robí všetko preto, aby 
dosiahol, čo si naplánoval  a na 
konci roka si urobí bilanciu, ako 
hospodáril. Veľmi dôležitú 
úlohu v takejto rodine zohráva aj 
gazdinka, ktorá dohliada, ako jej 
gazda hospodári. Jednoducho 
povedané, vždy musí byť niekto, 
kto kontroluje ako sa narába 
s finančnými prostriedkami 
a najobjektívnejšie kontrolu 
vykoná ten, kto s nimi nenarába.  
   Pre priblíženie občanom by 
som veľmi stručne uviedla, že 
mojou úlohou je kontrolovať a 
upozorňovať zamestnancov 
mestského úradu, zamestnancov 
rozpoč tových organizáci í 
zriadených Mestom Sereď (Dom 
kultúry, Základné školy, školské 
zariadenia) a konateľov 
o b c h o d n ýc h  s p o l o čn o s t í 
zriadených Mestom Sereď, aby 
pri výkone samosprávnych 
činností neporušovali právne 
predpisy a hospodárne nakladali 
s  verejnými  f inančnými 
prostriedkami. Kontrola spočíva 
v porovnaní skutočného stavu so 
stavom právnym, teda stavom 
žiaducim. Ak sa kontrolou  zistí 

rozdiel, ktorý je kontrolným 
zistením, kontrolované subjekty 
p r i j í ma j ú  o p a t r e n i a  n a 
odstránenie týchto rozdielov. 
   M o j o u  ú l o h o u  j e  a j  
kontrolovať vybavovanie 
sťažností a petícií občanov 
nášho mesta podané na mestský 
ú r a d ,  k t o r é  v y b a v u j ú 
zamestnanci mestského úradu.  
Tu by som chcela vyjadriť svoj 
postreh z doterajšej praxe, resp. 
poradiť občanovi. Občan príde 
na mestský úrad so sťažnosťou 
a preto, že ju nemá v písomnej 
podobe,  zamestnanci mestského 
úradu ho pošlú domov, aby 
svoju sťažnosť napísal a podal 
do podateľne mestského úradu. 
Občan nemusí mať sťažnosť 
pripravenú písomne. Ak sa 
chce sťažovať, môže sa aj ústne 
a zamestnanec oddelenia 
mestského úradu, ktoré je 
príslušné na jej riešenie, je 
povinný spísať sťažnosť občana 
do zápisnice. Zápisnicu potom 
musí občanovi prečítať a spýtať 

sa ho, či obsahuje všetko, čo 
chcel svojou sťažnosťou 
vyjadriť.  
   Svoj priestor v Seredských 
novinkách si dovolím využiť aj 
na to, aby som občanom 
poradila a upozornila ich, že 
sťažnosti súvisiace s obchodnou 
činnosťou na území Mesta 
Sereď, neprislúchajú na 
riešenie mestskému úradu a ani 
hlavnej kontrolórke. Veľakrát 
občania zbytočne strácajú svoj 
čas a niekedy určite aj 
trpezlivosť tým, že sa domáhajú 
vybavenia sťažností, ktoré 
smerujú či už na obchodné 
r eťazce,  a l ebo  men ší ch 
podnikateľov pri predaji 
výrobkov, reklamácií atď. Tieto 
sťažnosti treba adresovať na 
Slovenskú obchodnú inšpekciu 
v Trnave na adrese: ulica Trhová 
2, alebo na telefónnom čísle: 
033 551 2656.  
   Hlavný kontrolór v zmysle 
zákona vykonáva kontrolu na 
základe plánu kontrolnej 
činnosti, ktorý schvaľujú 
p o s l a n c i  M e s t s k é h o 
zastupiteľstva (MsZ). Plán 
kontrolnej činnosti je občanom 
n a  p r i p o m i e n k o v a n i e 
k dispozícii na úradnej tabuli 
mestského úradu, vždy 15 dní 
p r e d  j e h o  s c h v á l e n í m 
v mestskom zastupiteľstve. Nie 
je však vylúčené zaradiť a 
vykonať kontrolu i na podnet 
o b ča n a  p ro s t r e d n í c t v o m 
poslanca MsZ.  
       Mgr. Zuzana Horváthová,  
 hlavná kontrolórka mesta Sereď 

Mgr. Zuzana Horváthová: Kontrola aj sťažnosti 

SEREDSKÍ POSLANCI: V ŠKOLSKÝCH RADÁCH 

NÁJOMNÉ BYTY: Návrh VZN  o nakladaní s 
nájomnými bytmi v meste Sereď.   Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle 
zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a na základe zákona 607/2003 Z. z. O štátnom fonde rozvoja bývania v znení 
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle Výnosu V-1/2006 o poskytovaní dotácií 
na rozvoj bývania v platnom znení Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 
SR, ktorým sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na výstavbu nájomných 
bytov bude rokovať o VZN o nakladaní s nájomnými bytmi v Meste Sereď.           
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Anonymita článkov? 
   Všeobecný názor na anonymné 
listy  je taký, že kto nemá odvahu 
sa podpísať a stáť si bez 
bezmenného sa skrývania za 
svojimi názormi, tak sa nimi 
netreba zaoberať. Aj keď 
anonymita pramení z rôznych 
dôvodov...Či už z nejakej obavy 
otvorene prezentovať svoje názory, 
alebo len z bezhlavého mútenia 
vody, vyrývania a zlomyseľnosti 
anonymov... Uznávam, že niektoré 
názory môžu byť aj podnetné. 
Pritom noviny, na požiadanie 
každého autora zachovajú aj jeho 
anonymitu, preto aké obavy? 
  Na stretnutí seredského primátora 
a poslancov s občanmi sa jeden z 
nich, Ing. Dušan Slahučka, spýtal 
prečo nie sú v SN podpísané 
články, kto je ich autorom? 
  V každých novinách  za obsah 
novín zodpovedá vydavateľ, 
šéfredaktor-zostavovateľ, alebo v 
prípade Seredských noviniek aj 
zodpovedný pracovník, ktorého 
meno je v tiráži. Keďže konkrétne, 
texty v SN spracúva vydavateľ a 
zostavovateľ, tak by bolo 
neúnosné, aby pod každým 
článkom bol popísaný, alebo boli 
pod nimi tie isté značky s jeho 
iniciálkami, ktoré ho identifikujú. 
Preto pod všetkými nepodpísanými 
článkami si môžete dosadiť meno 
zostavovateľa, ktorého meno 
taktiež nájdete v tiráži. 
              BOHUŠ HRUŠOVSKÝ 
             vydavateľ a zostavovateľ    
             Seredských noviniek 

SEREDSKÉ AKTIVITY NA ZÍSKANIE FINANCIÍ Z EUROFONDOV 

   V prvom čísle januárového vydania Seredských 
noviniek sme čitateľom poskytli stručné 
informácie o zavedení eura. V súčasnosti 
pripravujeme na Mestskom úrade v Seredi časový 
harmonogram zavedenia eura, ktorý bude 
základným bodom prvého aprílového rokovania 
euro tímu v zložení:  za poslancov MsZ Mgr. 
Peter Rampašek, Ing. Jozef Prívozník a Ing. 
Bystrík Horváth a zamestnancov MsÚ Ing. Eva 
Florišová, Kvetoslava Funtalová, JUDr. Zuzana 
Pastuchová, Ing. Rozália Lukáčová, Ing. Michal 
Kubala a Ing. Eva Hanusová. 
   Z dodávateľmi softvérového vybavenia sa 
uskutočnili rokovania už v mesiaci január. Návrhy 
zmlúv týkajúce sa prechodu na euro podrobujeme 
analýze a vyhodnocujeme, pretože náklady na 
zavedenie eura znáša v plnom rozsahu každý subjekt 
bez podpory štátu to platí aj v podmienkach 
samosprávy mesta.  
   Občania, ktorí sa chcú bližšie oboznámiť 
s legislatívou, spomeniem už schválený zákon NR 
SR č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SR 
(tkz. „generálny zákon“) a vyhlášku Ministerstva 
financií SR č.75/2008 ktorou sa ustanovujú pravidlá 
vykazovania,  prepočtu a zaokrúhľovania peňažných 
súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely 
účtovníctva, daní a colné účely.  
   Prechod na euro v podmienkach mesta Sereď 
zahŕňa legislatívno-právnu oblasť, ekonomickú 
oblasť, hospodársko-administratívnu, technickú 

oblasť ,  komunikáciu 
s  občanmi ,  dohľad 
a kontrolu. Euro sa zavedie 
na Slovensku od 1. 1. 
2009, pričom občania od 1. 
do 16. januára 2009 môžu 
platiť i v slovenských 
korunách, ale vydávať sa 
im bude už v eurách. 

Predpokladáme, že tento čas využijú občania na 
úhradu daní na mestskom úrade. Z tohto dôvodu 
mesto už rokovalo s VÚB bankou o potrebe 
predzásobenia sa euro hotovosťou.  
   Pre mnohých z nás bude potrebné spoznať euro 
ako platidlo: sedem papierových bankoviek 
v hodnote 5€; 10€; 20€; 50€; 100€; 200€; 500€;      
(euro=€)  a osem kovových mincí          v hodnote 1, 
2, 5, 10, 20 a 50 centov a 1€, 2€;  pričom 100 centov 
je 1 euro.  
   Informácie týkajúce sa prechodu na euro je možné 
získať na webových stránkach www.euromena.sk,  
www.euractiv.sk,  www.euro.gov.sk  a zároveň pre 
verejnosť je zriadená bezplatná infolinka pre volania 
zo všetkých sietí  na telefónne číslo  0800 103 104.  
   V rubrike euro sa budeme pravidelne venovať 
aktuálnym informáciám. V prípade ak potrebujete 
bližšie informácie môžete sa informovať priamo na 
MsÚ v Seredi.                              
                     Ing. Eva Hanusová,  prednostka MsÚ 

Bezpečne cez mesto? 
 Cestná doprava je v Seredi veľmi 
komplikovaná. Vo viacerých 
úsekoch je doslova nebezpečná 
(križovatky pri hoteli Hutník, Lidl). 
Preto sa už pripravuje riešenie celej 
dopravnej situácie, najmä 
predimenzovanosť nákladnej 
dopravy aj zmenou jej organizácie. 
Veľkou boľačkou je aj parkovanie 
po okrajoch ciest v centre mesta... 

   Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
spustilo  v pondelok 17. marca 2008 druhé kolo 
registrácie na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok zo 
štrukturálnych fondov Európskej únie. 
   Registrácia preverila psychickú odolnosť 
projektového manažéra Mestského úradu v 
Seredi Mgr. Erika Kováča a viceprimátora Petra 
Rampašeka, ale aj informatika MsÚ Ing. 
Michala Kubalu, ktorí sa snažili o registráciu. 
   Prečo? Spýtali sme sa zástupcu primátora 
Petra Rampašeka: 
- Dôvodom rýchleho zaplnenia poskytnutých 
voľných termínov bolo, že došlo vo viacerých 
prípadoch k viacnásobnému zaregistrovaniu 
toho istého projektu od jedného žiadateľa. 
Horlivosťou niektorých žiadateľov došlo k 
obsadeniu veľkého množstva termínov, ktoré 
naopak nemohli využiť ďalší žiadatelia. 
Zároveň to malo vplyv aj na spomalenie 
systému rezervácie vzhľadom na enormnú 

vyťaženosť serverov. 
Tu sa naplno 
prejavila aj kvalita 
počítačov, ktoré sme 
mali k dispozícii 
Potreba výmeny 
kľúčových počítačov 
sa stala reálna. 
   Podľa 
odborníkov vraj 
išlo v slovenských pomeroch o rekordný 
nápor v krátkom časovom úseku. Čo to 
znamenalo pre mesto Sereď? 
- Napriek tomu sa nám podarilo zaregistrovať 
termíny pre projekty na Základnú školu J. A. 
Komenského aj  ZŠ J. Fándlyho. 
  Snažili ste sa o to už v prvom februárovom 
kole. Prečo sa vám to nepodarilo už vtedy? 
- Dva naše projekty, ktoré máme pripravované 
na rekonštrukciu dvoch základných škôl sme 
museli prepracovať. 

   Ale veď na ich prípravu ste mali dosť času 
na to, aby po každej stránke spĺňali 
podmienky. Čo sa stalo? 
-  Projekty boli spracované kvalitne, no 
nespĺňali benchmark-smerový ukazovateľ 
maximálne 70 tisíc korún investičných 
výdavkov na žiaka školy. Tie sú základným 
hľadiskom pri hodnotení nákladovej 
efektívnosti projektu. Smerový ukazovateľ bol 
stanovený v zmysle pravidiel daných na 
európskej a národnej úrovni a ich dodržiavanie 
sa posudzuje a vykazuje aj na úrovni opatrení 
regionálneho operačného programu. Jedna z 
posledných požiadaviek riadiaceho orgánu 
určila doplniť žiadosť o realizačný projekt, 
ktorý musí byť prílohou žiadosti. V prvom kole 
sa prejavili naplno nedostatku systému 
rezervácie prostredníctvom internetu. V 
podávaných projektoch sa chceme poučiť z 
chýb iných žiadateľov z prvého kola, ktoré 
neprešli.                                                (sn) 

EURO: AKO SI S NÍM PORADÍME V SEREDI? 
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SN a informácie 
   Každý, kto číta Seredské 
novinky postrehol, že pred vyše 
pol rokom sa SN zmenili nielen 
formou, ale aj obsahom.  O ich 
kvalite a úrovni svedčí rastúci 
záujem, keď za spomínané 
obdobie sa zvýšil náklad novín z 
5 tisíc na terajších 6 600 
výtlačkov, čo zrejme nie je 
konečné číslo, pretože sa SN 
domáhajú aj ľudia, ktorí v meste 
už nebývajú a stále majú s 
mestom kontakt a chcú o ňom 
vedieť všetko čo sa deje aj keď 
sú už mimo. 
   Samozrejme, že takýto záujem 
teší, no na druhej strane 
zarmucujú správy, že nie každá 
rodina Seredské novinky aj 
dostane. Pravdou je, že 
distribúcia Seredských noviniek 
je v súčasnosti azda najväčším 
problémom. Zdá sa, že ešte stále 
je najefektívnejším a azda aj 
naj lepším spôsobom ich 
doručovania predsa len pošta. Pri 
takom počte výtlačkov zrejme 
trvá aj niekoľko dní (3-4), no 
dôležité je, aby  Seredské 
novinky ľudia čo najskôr predsa 
len dostali.  Ak je to inak, tak by 
sme boli radi, ak by ste nám 
oznámili, buď na adresu 
redakcie MsÚ, Sereď, Nám. 
Republiky, 926 01 Sereď), alebo 
emailom (mu@sered.sk}, kde 
novinky nedostávate. Prípade aj 
s návrhom, ako by ste si 
predstavovali najlepší spôsob ich 
doručovania. Lebo nám ide o 
včasné informovanie všetkých 
občanov Serede.                    (sn) 

       Napríklad poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Seredi len na tento rok 2008,  
vzhľadom na možnosti svojho mestského 
rozpočtu, na budovanie nových a opravu 
jestvujúcich ciest a chodníkov z neho vyčlenili 
10 miliónov korún a ďalšie 4 milióny na bežné 
opravy. Pritom dôležité bolo  aj rozhodnúť, kde 
v tomto smere mesto má v súčasnosti najväčšie 
problémy, ktoré treba riešiť. 

   Podľa informácií vedúceho oddelenia 
výstavby Ing. Vladimíra Práznovského  
ustanovená komisia, ktorá posúdila a určila 
poradie,  ktoré  miestne kombinácie sa budú 
rekonštruovať. 
   „ Komisia dospela k  tomu, že súvislá oprava 
komunikácií sa bude v tomto roku robiť na 8 
uliciach,“ dodáva Ing. V. Práznovský. 
   Budú to ulice: Garbiarska -od Novomestskej, 

Legionárská II, Nová, Spádová (odbočenie zo 
Železničnej pri hoteli po roh Hokejky, 
Pivovarská+Športová (po štadión), križovatka 
Vojanská - Pozámska - 8. mája.  
   „Členovia komisie sa dohodli aj na zozname 
ďalších potrebných opráv miestnych 
komunikácií,“ pripomína Ing. V. Práznovský. „
Limitované je to ale vyčlenením ďalších 
potrebných finančných prostriedkov.“ 
   Podľa toho by sa postupne na rad mali dostať 
opravy komunkácií na uliciach: Slnečná II, I.
Krasku (Lipová-Dlhá), Pribinova a Vojanská. 
  V rámci bežných opráv sa budú riešiť aj 
opravy chodníka v križovatke Hviezdoslavova-
F.Kráľa, chodníka z betónových kociek v 
Hornom Čepeni, odvodnenie chodníkov pri 
obytných domoch na Dolnomajerskej a pri 
garážach na Fándlyho ulici.                          (sn) 

KVALITA CIEST A CHODNÍKOV 

(dokončenie z 1. str.) 
   Všetko je ale v ľuďoch. V ich správaní a kultúre voči 
prostrediu, v ktorom žijú, kde sa pohybujú.  V ich zmysle 
pre čistotu a poriadok, o ktorom však žiaľ niektorí len 
hovoria. Obrázky ich vzťahu k svojmu okoliu a prírode 
vidno napríklad aj popri Váhu, v kempingu, ale aj na 
ďalších miestach.  
   - Hanbiť by sa mali predovšetkým tí ľudia, ktorí ten 
neporiadok spôsobili a nie tí, ktorí upratujú a čistia 
mesto. Určite sa táto práca neradí medzi atraktívne, 
ale má svoj význam. Ak by sa všetky vyzbierané 
odpadky našimi R-pracovníkmi uložili iba na jedno 
miesto, tak by z nich bola určite poriadna „hora“ 
skládky odpadov. Práve v okrajových miestach nášho 
katastra ako je kemping, larzenky, remízky medzi 
Horným Čepeňom a Novým majerom, miesta pri 
záhradkárskych osadách a iné, je mesto 
najzraniteľnejšie, kde ľudia vytvárajú čierne skládky. 
Častokrát tu nachádzame odpady, ktoré ľudia môžu 
na 90 % vyseparovať a zdarma priviesť na Zberný 
dvor mesta Sereď. Sú to predovšetkým plasty, sklo, 
papier, drevo, elektronický materiál, staré batérie 
a pod. 
  Ozývajú sa hlasy, že na čistenie mesta je v rozpočte 
vyčlenených málo finančných prostriedkov.  Koľko je 
vyčlenených peňazí v tomto roku. Kde je najväčšia „
spotreba“? 
   - Do rozpočtu pre rok 2008 bola schválená 
mestským zastupiteľstvom finančná čiastka cca 1,1 
mil. Sk na mzdy R-pracovníkov, ktorých počet by mal 
byť naplnený na 9 ľudí. Je pravdou, že sme 
v minulosti využívali na čistenie mesta oveľa viac 
ľudí, predovšetkým aktivačných z Úradu práce, cca 
30-40 ľudí. Dnes však ani Úrad práce nedisponuje 
s takýmto počtom nezamestnaných v našom meste. 
Tí, ktorí boli schopní sa už zamestnali a zvyšná „
hŕstka“, ktorí zostali majú skutočný problém naučiť sa 
pracovať... 
   Napriek tomu, že pred domami sú smetné koše, 
priekopy ciest „skrášľujú“ igelitové vrecia 
s odpadkami...Inde sa vytvárajú čierne skládky, ktorých 
odstraňovanie stojí mesto nemalé finančné prostriedky, 
ktoré by sa mohli využiť aj inak. 
  - V našom meste sme pred 2 rokmi zaviedli separáciu 
odpadov, pričom občanom žijúcim na rodinných domoch 
mesto rozdáva i 3 igelitové vrecia na plasty, sklo a papier, za 
účelom aktívneho sa zapojenia do triedenia odpadov. Je veľa 

tých, ktorí sa do separácie veľmi kvalitne zapájajú ale viacerí 
sú stále ešte „neprebudení“ a potrebujú zrejme viac času na 
to, aby pochopili, že to má veľký význam pre nich samých 
ako i pre ich životné prostredie, v ktorom žijú. Aj vďaka 
otvoreniu Zberného dvora môžeme konštatovať, že hoci 
čierne skládky natrvalo nezmizli z nášho okolia, ich počet 
podľa štatistiky za uplynulé obdobie 5 rokov má klesajúci 
charakter. Samozrejme, že mesto však musí vynakladať veľa 
finančných prostriedkov na zneškodnenie nepotrebného 
odpadu, ktorý nám občania prinesú na Zberný dvor, a ktorý 
nie je možné vytriediť a následne recykláciou zhodnotiť. 
Avšak je pozitívnym krokom vpred to, že tento odpad skončí 
na Zbernom dvore a nie na čiernej skládke v prírode, kde by 
mal oveľa výraznejší negatívny dopad na životné prostredie. 
   Poriadok a čistota v meste sa  odvíja aj od  kvalitnej 
organizácie a pravidelnosti jej zabezpečenia. Ako je to 
v Seredi?  Čo robíte, chcete ešte urobiť, aby Sereď bola 
čistejšia?    
  - V súčasnosti v našom meste 8 pracovníkov 
zabezpečuje každodenné čistenie verejných 
priestranstiev, zber odpadkov po sídliskách, 
vyprázdňovanie kameninových odpadkových košov, 
ktorých máme v Seredi 230, hrabanie lístia na 
trávnatých plochách, čistenie krajníc od posypového 
materiálu a pod. Tento počet ľudí určite nie je 
postačujúci a ideálny. No i napriek ich malému počtu 
denne naplnia veľkoobjemový kontajner vyzbieraným 
odpadom z mesta. Ale v Seredi to už tak býva, že 
dnes vyčistia a zajtra môžu znovu. Ale chyba však nie 
je v nich ale v samotnom občanovi, ktorý ten 
neporiadok denne vytvára. Otázka by mala znieť: 
Dokedy sa bude benevolentný občan tváriť, že sa ho 
neporiadok netýka, veď to „čata“ uprace? 
                                                                               (bh) 

    Kvalita miestnych komunikácií, ich budovanie, rekonštrukcia a potom aj 
samotné udržiavanie už dlhé roky, vlastne celé desaťročia, patria ku 
každoročným prioritám nielen Serede, ale aj okolitých miest a dedín. Nové cesty 
pribúdajú nielen na nových sídliskách, reparujú sa staré a tento kolotoč sa 
neustále opakuje.  Aj v Seredi na skvalitňovanie komunikácií vynakladajú 
každoročne milióny korún, stále to ale  nestačí, aby bola maximálna spokojnosť 
s ich úrovňou.   

ISTOTA JE POL ŽIVOTA: PRE SEREDČANOV AJ CELÝ! 
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O čom naposledy rokovali 
Komisie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi? 
 
Komisia životného prostredia 
(predseda Michal.Noskovič): 
Spolupráca so školami pri 
separácií, prerokovanie jarného 
upratovania mesta  
a monitoring mesta.  
 
Sociálno zdravotná komisia 
(Mgr.  Marta Némethová): 
Žiadosti občanov o poskytnutie 
sociálnych 
dávok, opatrovateľskej služby 
a rozdelenie dotácií v sociálnej 
oblasti. 
 
Komisia pre eurofondy (Ing.  
Ľubomír Kyselý): Aktuálny 
stav projektov a príprava na 
registráciu termínov v 2. kole 
ROP 
 
Komisia bytová  (Stanislav. 
Tvrdík): Posúdenie  žiadostí 
o nájomné byty v Seredi. 

Športová komisia (Róbert 
Stareček: Rozdelenie dotácií na 
činnosť pre športové kluby a 
TJ. 

Kultúrna komisia (Michal 
Koričanský): rozdelenie dotácií 
na kultúru. 

   Do priemyselného parku v 
Seredi mieri niekoľko investorov. 
Vďaka miliónovým investíciám 
dostane prácu takmer tisícka ľudí. 
  V súčasnosti na ploche 21 
hektárov, okrem už etablovanej 
francúzskej logistickej spoločnosti 
FM Logistic, pribudlo ďalších 
deväť investorov. O pozemok 
priemyselného parku sa doposiaľ 
zaujímala už takmer stovka 
zahraničných záujemcov. Ide o 
subjekty pôsobiace v oblasti 
výroby produktov z hliníkových 

profilov, distribúcie drogistického 
tovaru a logistiky. Tieto 
spoločnosti plánujú v meste Sereď 
preinvestovať dodatočných 345 
miliónov a zamestnať zhruba 140 
pracovníkov. 
  Do konca roka 2009 by malo v 
meste Sereď vzniknúť približne 
750 až 900 nových pracovných 
miest. V priemyselnom parku 
mesta Sereď by malo v 
spomínanom období vzniknúť 12 
až 15 nových výrobných 
prevádzok. Ešte do konca roka 

2008 by sa mali podľa našich 
informácií ukončiť rokovania so 
zahraničnými investormi, ktorí by 
v priemyselnom parku mali 
vytvoriť  približne 250 nových 
pracovných miest a investovať 1,2 
miliardy korún. 
   Slovenská agentúra pre rozvoj 
investícií a obchodu zabezpečila 
prvý kontrakt medzi správcom 
parku a viac ako 30 zahraničnými 
záujemcami. Jedným z nich bola aj 
belgická spoločnosť Bruynssel-
Vochten, ktorá je najväčším 
výrobcom plastových okien v 
štátoch Beneluxu a ktorá plánuje 
začať s výrobou v Seredi v roku 
2008. 
   V Seredi je v súčasnosti 
etablovaných šesť spoločností. 
Dve spoločnosti sú v súčasnosti vo 
fáze výstavby svojich závodov. 
Ďalšie dve ju už ukončili a ostatné 
subjekty plánujú výstavbu na rok 
2008. 
   Rakúska spoločnosť Semelrock 
Stein Dlažby vyrába betónové 
tvarovky a novou investíciou 
plánuje zdokonaliť používanie 
technológií. Firma InnoTec, ktorú 
založila nemecká spoločnosť Karl 
Binder, GmbH, má v pláne 
produkovať a dodávať výrobky 
hlavne pre automobilový 
priemysel. 
   Povrchovou úpravou kovov sa 
bude v priemyselnom parku v 
Seredi zaoberať spoločnosť 
Syntech. Ďalším investorom je 
česká firma Alfun, ktorá sa 
zameriava na výrobu valcovaných 
polotovarov z hliníka a jeho 
zliatin.                                    (sn)      

AKÉ MÁME PODNIKATEĽSKÉ PR0STREDIE? 
   Vytváranie dobrého podnikateľského prostredia je 
prvým predpokladom ďalšieho rozvoja miest a obcí 
nášho regiónu. Výrazne sa to prejavilo príchodom 
viacerých významných zahraničných investorov, či 
už do blízkosti Trnavy (francúzska automobilka 
PSA Peugeot a ďalší dodávatelia v Zavare na 
Prílohách), v Galante (elektronický gigant 
Samsung), Sládkovičovo a v ostatnom čase sa  
situácia výrazne zmenila aj v Seredi vybudovaním 
priemyselného parku. 

   Mesto Sereď poskytne žiadateľom o dotácie, ktorých 
projekty boli zamerané na sociálnu oblasť, na základe 
odporučenia sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Seredi, 
dotácie z rozpočtu Mesta Sereď v nasledovnej výške:  
1. Miestna organizácia Slovenského Červeného kríža Sereď: 
humanitárna starostlivosť – poštovné za balíky, vlna, knižky, 
vymaľovanky, hračky – pre deti v nemocniciach, detských domovoch, 
trojčatá - schválená výška dotácie: 6 000,-Sk 
2. Slovenský zväz VTNP-PTP Klub Sereď: na činnosť klubu, 
príspevok na zväzový časopis, úmrtie člena, zasadnutie snemu - 
schválená výška dotácie: 1 500,-Sk 
3. Slovenský zväz zdravotne postihnutých detí a mládeže v Seredi: 
rekondično-rehabilitačný pobyt pre ZP deti a mládež – júl 2008 
Liptovský Ján - schválená výška dotácie: 80 000,-Sk 
4. Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov Sereď: tematický zájazd, vence, kultúrne a rehabilitačné 
podujatia, výročná členská schôdza - schválená výška dotácie: 9 900,-Sk 
5. Materské centrum MAMA klub Sereď: zabezpečenie prevádzky 
materského centra, zariadenie priestorov, didaktické pomôcky, 
prednášková činnosť, zariadenie vonkajšieho ihriska-schválená výška 

dotácie: 75 000,-Sk 
6. Slovenský zväz zdravotne postihnutých dospelých Sereď: 
rekondično-rehabilitačné pobyty pre ZP občanov – jún, júl 2008 - 
schválená výška dotácie: 125 000,-Sk 
7. Slovenský zväz zdravotne postihnutých dospelých Sereď: nákup 
rehabilitačných pomôcok pre členov zväzu- schválená výška dotácie: 
30 000,-Sk 
8. Občianske združenie Slnko Jesene Sereď: výlet pre klientov DD 
a DSS Sereď: schválená výška dotácie: 30 000,-Sk 
9. Združenie STORM pri UKF Nitra: na terénnu sociálnu prácu 
s užívateľmi drog – na nákup sterilných striekačiek, hygienické 
a zdravotné potreby, supervízia, pohonné hmoty, telefón - schválená 
výška dotácie: 30 000,-Sk 
10. Teen Challenge Slovakia, resocializačné zariadenie Sereď: nákup 
odbornej literatúry, časopisov- schválená výška dotácie: 5 000,-Sk 
11. Kynologický klub Sereď: nákup kynologických pomôcok - 
schválená výška dotácie: 4 000,-Sk. 
   Z rozpočtovanej sumy 500 tis. Sk na dotácie pre sociálnu oblasť 
bola rozdelená čiastka 396 400,-Sk, ostatné finančné prostriedky sú 
určené pre žiadateľov, ktorí svoje projekty predložia neskôr.    (sa)  

SOCIÁLNA OBLASŤ: Dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 2008  



   Vraj zápach je veličina, ktorá nie 
je objektívne merateľná. Možno je 
to tak, ale keď niečo strašne smrdí, 
tak to cítite, zapchávate si nos a 
utečiete zo smradľavého miesta. 
Ale kam majú utiecť obyvatelia z 
Trnavskej ulice v Seredi, ktorí tu 
bývajú, keď im už dvanásť rokov 
doslova pod nosom v pravidelných 
intervaloch „prúdi“ nepríjemný 
závan? Na nekonečný smrad, 
ktorý „produkuje“ istá firma, 
zamoruje celé okolie, nemajú už 
takmer ďalších slov...  
   Tamojší obyvatelia najskôr 
upozorňovali, prosili, teraz v nich 
je už hnev, ale už aj bezmocnosť 

so sťažnosťami a petíciami, aby 
im mesto pomohlo vyriešiť tento 
problém. Niektorí sa už odtiaľto aj 
odsťahovali. Problém by vyriešilo 
presťahovanie firmy na neobývané 
m i e s t o ,  n a p r í k l a d  d o 
priemyselného parku, čo v 
minulosti navrhovali aj bývalému 
vedeniu mesta. To sa vraj nechalo 
počuť, že to by zasa smradilo 
zahraničným investorom (?!). Ale 
našim Seredčanom to už môže 
smrdieť a znepríjemňovať život?  
    Naposledy, na januárovom 
z a s a d n u t í  M e s t s k é h o 
zastupiteľstva, o tomto probléme 
diskutovali aj seredskí poslanci. 

Spoločne s primátorom majú 
snahu svojim spoluobčanom 
pomôcť. Ale predsa len stále 
veľkou dilemou ostáva ako?  Kým 
na to prídu,  „umývanie čriev“ s 
neprekonateľným smradom im aj 
naďalej bude strpčovať život...   
   Počuli sme, že pred 12 rokmi, 
keď sa firma uchádzala o 
povolenie, boli vraj seredskí 
poslanci pri schvaľovaní činnosti 
spomínanej firmy podvedení. Vraj 
svoju činnosť  charakterizovala 
celkom inak ako napokon robí a 
teraz nie je v silách mesta zastaviť 
jej výrobu, pretože hygienici, ale 
aj iné zodpovedné organizácie vraj 
nevidia žiadnu prekážku, dôvod, 
prečo by tak malo urobiť...  
    T a k ý m t o  p o s t o j o m 
zainteresovaných vyšších orgánov, 
či už hygienikov, alebo životného 
prostredia, sú však  obyvatelia 
Trnavskej ulice šokovaní...Ak by 
tu bývali, tak by inak hovorili, ale 
aj  rozhodovali ,  myslia si 
obyvatelia. 
   Vraj spomínaná firma by sa mala 
so svojou výrobou presťahovať do 
Malého hája...     
 
                                                 (bh) 

  Aj keď tento foto záber nie je práve najkvalitnejší, aj z neho vidno záujem  obyvateľov 
mesta o stretnutia a debatu s predstaviteľmi seredskej samosprávy a riešenie problémov... 

DOKEDY BUDÚ TRPIEŤ SMRAD NA TRNAVSKEJ ULICI? 
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Na slovíčko, občania!  
 

   (dokončenie zo str. 3) 
 

   O tom, že to je aj tak ako píšem  
svedčia polámané lavičky,  po 
víkendoch rozbité  okná na školách, 
ukradnuté poklopy kanalizácie i 
liatinové kryty osvetlenia,  polámané 
stromčeky, poničené zariadenia 
detských ihrísk,  vyvalené odpadové 
koše, polámané a pokrútené dopravné 
značenie,  tony odpadu vyvážaného na 
čierne skládky,  krádeže bicyklov, áut, 
zvonov  na zvoniciach, telefónnych 
automatov, peňaženiek,  do prírody 
vyhodené batérie z áut, chemikálie, 
igelitové vrecia, uhynuté zvieratá,  
opustení psíci,  opilci, narkomani,  
i ďalšie negatíva s ktorými sa  
stretávame. 
    Samozrejme sú to javy, ktoré vôbec 
nie sú u nás v prevahe, ale majú veľmi 
silnú negatívnu odozvu u jednotlivcov, 
alebo menších, či väčších skupín. Preto 
ich spomínam, preto na ne 
upozorňujem.  
   Obraciam sa na všetkých statočných 
občanov, ktorí ešte nevyšli z ulity 
vlastného sveta. Poďme spolu riešiť 
problémy  okolo svojich obydlí, vo 
svojom regióne. Poďme sa zamyslieť, 
ako pomôcť svojim blízkym, priateľom, 
spoluobčanom. Obraciam sa na 
všetkých podnikateľov, majiteľov 
obytných domov,  prevádzok i 
rodinných domov, urobme všetko preto, 
aby bolo v našom okolí i v meste cítiť 
vaše pozitívne pôsobenie. Mesto Vám 
bude maximálne nápomocné. Tak to 
tiež vyžadujte od nás, volených 
funkcionárov i od zamestnancov mesta. 
   Prichádza jar. Je to začiatok 
nového života v prírode. Do 
stromov sa nalieva miazga, kvitnú 
prvé kvety. Na svet prichádzajú 
nevinné mláďatá zvierat. Nádherná 
zeleň získava nadvládu nad nudnou 
šeďou. Kvety na dlhú dobu 
ovládnu prírodu. Kolotoč nového 
zrodu nám dáva šancu na lepší 
svet. Chyťme sa jej a už ju nikdy 
nepustime! 
   Vráťme životu i prírode ich 
pravidelný rytmus. Nedovoľme, 
aby sa aj vďaka našim činom 
zbláznili. Urobme  to čo nás môže 
pozdvihnúť na rebríčku ľudskosti. 
Urobme to, čo sme povinní urobiť  
v prospech tých, ktorých máme 
radi i v prospech seba.  
   Preto, že tento príhovor píšem v 
pondelok pred Veľkonočnými 
sviatkami, dovolím  si Vám 
popriať  všetko najlepšie, popriať 
pevné zdravie  a dostatok sily Vám 
i celej Vašej rodine.  Verím, že keď 
ho budete  čítať, tak moje prianie 
sa bude už niekoľko dní napĺňať. 
  S úctou                                         
                          Vladimír Vranovič,  
                        primátor mesta 

      Riešenie problémov súvisiacich s kvalitou životného 
prostredia je mimoriadne zložité nielen v meste Sereď. 
Napokon dokumentovali to aj viaceré otázky a názory 
diskutujúcich počas stretnutia občanov s primátorom a 
poslancami, ktoré bolo počas prvého marcového 
podvečera v sále kina Nova. Dlhšie sa hovorilo o 
niekoľkoročných starostiach a sťažnostiach občanov 
bývajúcich na Trnavskej ulici. Ich veľký problém súvisí 
so zápachom, ktorý sa okolím pravidelne šíri z tu 
umiestnenej firmy, ktorá sa zaoberá spracovaním 
prírodných obalov...Konkrétne čistením živočíšnych čriev, 
čoho dôsledkom je veľký zápach...  
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VLADIMÍR VRANOVIČ: Pred 
rokmi bolo chybou, že sa mesto 
zbavilo-predalo Technické služby, 
ktoré okrem iného zabezpečovali aj 
čistotu mesta. Ale poriadok a 
čistota mesta by mala byť vecou 
každého občana a podľa toho sa aj 
k mestu správať. 
ANTON KURBEL: Treba prísne 
postihovať takých majiteľov psov, 
ktorí nechajú behať psov po 
trávnikoch a znečisťujú ich svojimi 
exkrementmi. Psov by mali mať na 
vodítkach a so sáčkami na 
exkrementy. 
Ing. M.ARTIN TOMĆÁNYI: 
Treba osloviť podnikateľov a 
dohodnúť sa s nimi, aby si pred 
svojimi prevádzkami urobili 
chodníky. Pokiaľ ide o čistotu v 
meste, tak dôležité nie je len 
čistenie, ale potom aj udržanie 
čistoty, o čo sa musia snažiť aj 
občania. Je tragické, že za 12 rokov 
sa nedokázalo nájsť priestor, aby z 
Trnavskej ulice odišiel pôvodca 
smradu... 
ĽUBO VESELICKÝ: Pred rokmi 
sa robila koordinovaná prevenčná 
protidrogová výchova, ktorá dnes 
na školách neexistuje. Policajné 
protidrogové zásahy na školách sú 
len pre televíziu... 
Ing. JOZEF PRÍVOZNÍK:  
Správanie sa ľudí a mládeže, 
všetko sa odvíja od výchovy v 
rodine. 
B O Ž E N A  V Y D A R E N Á : 
Dopravná situácia v meste je 
kritická, treba ju riešiť. Nie 
každému to bude vyhovovať, no 
treba nájsť najoptimálnejšie 
riešenie.  
STANISLAV TVRDÍK: O 
zápachu na Trnavskej ulici vieme 
už roky, no doteraz sa v riešení 
problému nepokročilo.  
MICHAL NOSKOVIČ: Naše 
mesto je tranzitným mestom, cez 
ktoré denne prechádza tisícky ľudí, 
a posudzuje ho aj podľa toho, ako 
vyzerajú naše ulice. 
Ing. ĽUBOMÍR KYSELÝ: 
Čistota mesta je jeho vizitkou. 
Treba na to vyčleniť viac financií. 
Ing. BYSTRÍK HORVÁTH: 
K o mu n i k á c i a  v e d ú c a  c ez 
C u k r o v a r s k ú  u l i c u  p a t r í 
Trnavskému samosprávnemu 
kraju, no urobíme všetko preto, aby 
bola čistá a kanalizácia sa 
neupchala. 
Mgr. PETER RAMPAŠEK: 
Tlakom občanov a vedenia mesta 
riešime situáciu na Trnavskej ulici. 
F i rma sa  ro zhodla  kúp iť 
nehnuteľnosť na svoju činnosť v 
inej lokalite. 

STRETNUTIE S OBČANMI, DIALÓG S NIMI!              

 

    Keď bol jasný dátum a 
miesto stretnutia primátora a 
poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Seredi s 
občanmi, tak bolo stále 
otvorené, aké to bude stretnutie 
a koľko ľudí sa na ňom príde. 
  Všetci volení zástupcovia, tak 
ako ich vidíme na snímkach 
hore, sedeli za stolíkmi na 
pódiu.  
  Žiaľ, hľadisko, do ktorého sa 
zmestí do päťsto ľudí zívalo 
prázdnotou.  Sedelo v ňom 
niečo viac ako päťdesiat 
Seredčanov, azda ani toľko. 
  Nuž, aj takto sa dá prejaviť 
záujem o veci verejné, teda 
mestské! 
   Stretnutie moderovala 
prednostka Mestského úradu v 
Seredi Ing. Eva Hanusová. 
Hneď v úvode prítomným 
predstavila všetkých poslancov 
a potom odovzdala slovo 
primátorovi mesta Mgr. 
Vladimírovi Vranovičovi.  
   „Za sebou máme jeden rok a 

dva mesiace, čo ste nás zvolili 
do funkcií,“ začal svoj 
príhovor primátor. 
  Spolupatričnosť občanov 
jeden k druhému sa prejavuje 
aj v ich vzťahu k mestu. 
   „Mesto treba dostať 
dopredu,“ vyjadril ďalej svoje 
presvedčenie.  
   Ako sa to darí súčasnej 
samospráve v krátkosti sa 

zmienil o niektorých 
konkrétnych príkladoch. Mestu 
sa podľa primátorových slov 
podarila napríklad stabilizácia 
mestskej polikliniky, rovnako 
aj cintorína, päťmiliónová 
rekultivácia skládky, takmer 
dvojmiliónová výstavba 
minihriska, vybudovanie dvoch 
kilometrov komunikácií, ale aj 
ďalšie akcie. 
  Na programe sú však ďalšie 
akcie. Okrem iného 
revitalizácia parku, 
vybudovanie kruhového 
objazdu, ale aj riešenie 
dopravy.  
  Potom primátor podal 
mikrofón svojmu zástupcovi 
Mgr. Petrovi Rampašekovi, 
ktorý je koordinátorom 
projektov uchádzajúcich sa o 
európske peniaze. Ten 
informoval o schválených 16 
prioritných projektoch mesta a 
ďalších z iných fondov. 
        (pokračovanie na str. 9) 

 

Na dvojstrane zaznamenal: 
BOHUŠ HRUŠOVSKÝ 
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Viliam Holbík, Cukrovarská 
ulica: Trápi ma 
č i s t o t a 
komunikácie na 
Cukrovarskej 
ulice. Obávam 
sa čo sa stane 
ak sa upchajú 
vpusty do kanalizácie...Ďalej 
neporiadok od Zberného dvora 
pri Váhu. 
František Lenghardt, 88-ročný, 
Lipová ul.: Na našej ulici bývajú 
starí ľudia. Nikto z nich nečaká, 
aby im pred domami pozametal, 
v zime odhrnul sneh. Pokiaľ 
vládzeme si to všetko urobíme 
sami. Tak by to mali robiť aj 
ostatní spoluobčania.  
Občianka z Novomestskej 
ulice: Občiankou mesta som už 
26 rokov. Moje poďakovanie 
patrí primátorovi za jeho aktivitu. 
R o v n a k o  a j  n i e k t o r ý m 
poslancom, ktorí sa usilujú čosi 
urobiť. Veľké rezervy vidím v 
zabezpečovaní čistoty mesta. 
Zaujímalo by ma čo bude v 
bývalých telekomunikáciách, ale 
aj o riešení problému parkovania 
pred Dráčikom. 
H e l e n a  B e n k o v s k á , 
Dolnomajerská ul: Je vhodné 
mať vo vchode nádoby na 
triedenie odpadkov, keď to 
napokon smetiari dohromady 
vysypú do smetiarskeho auta?. 
Karol Navrátil: Pred rokmi pri 
čistení mesta pracovalo až 30 
nezamestnaných, no ani to 
nestačilo. 
Ing. Dušan Slahučka: Prečo nie 

sú  p od p í san é  
niektoré články v 
S e r e d s k ý c h 
novinkách? Kto je 
ich autorom? Ste 
spokojní s kvalitou 
chodníkov na 

Cukrovarskej ulici? Chodník na 
Železničnej ulici je pekný, no 
dokedy tam bude okolo neho 
neporiadok? Ako a kedy budú 
o b č a n i a  i n f o r m o v a n í  o 
pripravovanej nákladnej dopravy 
cez Železničnú ulicu? 
Ing. Ivan Sklenár: Čo sa urobí 
pre väčšiu bezpečnosť občanov 
prechádzajúcich cez cestné 
p r i e c h o d y  n a  h l a v n ý c h 
komunikáciách, najmä v centre 
mesta? Čo sa urobí s nekvalitnou 
vodou z verejného vodovodu, 
ktorá je v určitých obdobiach 
značne znečistená? 
Miloš Majko, Trnavská ul.: 
Kto má na starosti preberanie 
vybudovaných chodníkov? Ako 
sa rieši ich nekvalita? 

  Pri pohľade do takmer prázdnej kinosály bolo  
prítomným veľmi smutno, že len hŕstku 
prítomných zaujíma danie v meste.  Akoby to 
len opäť utvrdzovalo, že o veciach verejných 
vieme hovoriť všade len nie tam, kde by sme 
mali. Teda na správnom mieste, s 
kompetentnými ľuďmi. V tomto prípade s 
primátorom a poslancami. Opäť viacerí 
premeškali možnosť pýtať sa kompetentných na 
veci, ktoré nás zaujímajú, žiadať ich o riešenia. 
Aj toto stretnutie bolo barometrom interesu 
občanov o svoje mesto, aj to ako si v ňom jeho 
obyvatelia predstavujú žiť. Ako sa sami dokážu 
za to angažovať, pomôcť a prispieť k  jeho 

rozvoju. Aj názormi, pripomienkami a návrhmi, 
ale aj osobne a konkrétnymi činmi. Napriek 
tomu je dôležité, aby mesto  s občanmi 
intenzívne komunikovalo, ešte lepšie vedelo o 
potrebách a požiadavkách, reálnych 
možnostiach, čo sa dá v meste pre ich 
spokojnosť urobiť.   
    Bezprostredný vzájomný kontakt,  poznanie 
problémov a potom aj ich riešenia, je tým 
najlepším spôsobom byť bližšie k sebe. Žiaľ, 
tentoraz túto šancu mnohí Seredčania nevyužili. 
Škoda. Ostáva veriť, že budúce stretnutie si už 
nenechajú ujsť.             

          STRETNUTIE S OBČANMI, DIALÓG S NIMI! 

(pokračovanie zo str. 8) 
    Po týchto úvodných slovách 
začala Ing. Eva Hanusová 
postupne čítať otázky občanov, 
ktoré adresovali občania 
seredskej samospráve 
elektronickou poštou, alebo 
priamo pred samotným 
zasadnutím. 
   Majitelia plechových garáží, 
ktoré sú pred  niektorými 
činžiakmi sa zaujímali  o  
ďalšiu možnosť ich prenájmu.   
Všetky sú tam však umiestnené 
bez povolenia a teda 
protiprávne. Správnosť 
rozhodnutia mesta potvrdil aj 

Krajský stavebný úrad v 
Trnave. Majitelia dostali už 
výzvu na ich odstránenie. 
Musia si hľadať iné možnosti 
na garážovanie svojich aut. 
  Aká je situácia individuálnej 
bytovej výstavby na 
Kapustniskách 4? Mestu ide o 
to, aby budúca výstavba bola 
organizovaná, čo sa v 
súčasnosti nedarí, pretože 
majitelia pozemkov majú každý 
svoje predstavy a požiadavky, 
ako pokračovať vo výstavbe, 
ktoré ale v nejednom prípade 
znevýhodňujú iných. Preto sa 
mesto usiluje o spoločný 

postup, na čom sa s majiteľmi 
nevie dohodnúť. Mesto už 
pripravilo urbanistickú štúdiu, 
nedoriešenou otázkou ostáva 
financovanie inžinierskych sietí 
pre budúcich 47 rodinných 
domov (podrobne sme o 
prípade písali v decembrových 
SN 2007). 
   Ďalej sa občania pýtali na 
riešenie čiernych skládok, 
čistoty mesta, venčení psov, 
ohrádkach na sídliskách pri 
smetných nádobách, 
vandalizme-rozbíjaní okien na 
ZŠ J.Komenského, 
rekonštrukcii komunikácií a 
chodníkov, riešenie dílerov 
drog v lokalite Dráčik, 
hlučnosti pri rodinných akciách 
v okolí Domu kultúry, riešení 
smradu pochádzajúceho z 
výrobne obalov na Trnavskej 
ceste,  výstavbe „zinkovej 
firmy“. 
   Stručné otázky, reakcie a 
odpovede v Info primátor 
a poslanci  (str. 8) a Info 
občania na str.  9). 

LEN ČIASTOČNE VYUŽITÁ ŠANCA 
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NAPÍŠTE NÁM! 
   Čakáme na vaše názory, 
pripomienky a návrhy. 
Upozornite nás a napíšte 
nám aj o pozoruhodných 
činoch, aby o nich vedeli aj 
ostatní Seredčania. 

Primátor:  
Mgr. Vladimír Vranovič 
mobil: 0905 556 879 
Viceprimátor:  
Mgr. Peter Rampašek 
 0905 592 707 
Prednostka: 
Ing. Eva Hanusová   
 0907 736 841 
 

Vnútorná správa:  
 Kvetoslava Funtalová  
0918 450 854 
Ekonomické oddelenie:  
 Ing. Eva Florišová 
  0918 450 855 
Životné prostredia: 
 Mgr. Róbert Gablík 
  0905 335 839 
Školstvo, mládež a tel. 
kultúra:  
 Ing. Rozália Lukáčová 
  0918 450 853 
Správa majetku mesta:   
JUDr. Zuzana Pastuchová 
 0918 450 851 
Investičná výstavba:  
Ing. Vladimír Práznovský  
 0907 983 608 
Územný plán a stavebný 
poriadok: 
 Ing. Anna Halabrínová  
 0918 450 852 
www.sered.sk   mu@sered.sk. 

   Začiatkom januára tohto roku poslanec 
Mestského zastupiteľstva v Seredi Bc. Ľubomír 
Veselický požiadal prednostku Mestského úradu 
Ing. Evu  Hanusovú, aby dala pokyn na zmenu  
VZN 4/1995 o udržiavaní čistoty na verejných 
priestranstvách.   
   Prečo je toto nariadenie potrebné meniť? 
-   K tomuto návrhu sme dospeli na rokovaní Komisie 
verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku 10.1.2008, 
na podnet člena komisie pána Miloša Majku, ktorý na otázku 
ako je zabezpečená zimná údržba na Trnavskej ulici dostal 
od vedúceho oddelenia investičnej výstavby Ing. V. 
Praznovského túto odpoveď: „Podľa ustanovenia § 9 ods. 2 
cestného zákona č. 135/1961 v aktuálnom znení závadu v 
schodnosti chodníka v tomto prípade bez prieťahov 
odstraňuje majiteľ priľahlej nehnuteľnosti. Vlastník 
chodníka materiálne túto činnosť  povinných nezabezpečuje. 
Uvedené ustanovenie je prevzaté i do VZN 4/95, § 6.“ 
   Povinnosť zametať nečistoty sneh a posýpať 
poľadovicu tu bola vždy. Čo je na tejto odpovedi 
nesprávne?  
-    Nesprávny a účelový výklad zákona a ustanovenie 
povinností občanom nad jeho rámec.  Nespochybňujem 
kvalitu zákona č. 135/1961. Bol 18 krát aktuálne doplňovaný 
a pozmenený. Považujem ale za nedobré, ak v  roku 
2007  operujeme ustanoveniami všeobecne záväzného 
nariadenia mesta z roku 1995, ktoré ukladajú povinnosť 
vykonávať práce na chodníkoch mesta. Ústava SR  článok 
18 v odseku 1 hovorí, že nikoho nemožno poslať na nútené 
práce alebo nútené služby. Odsek 2 vymedzuje na koho sa 
ustanovenie článku 2 nevzťahuje. Ľudovo povedané, na 
osoby vo výkone trestu, vojakov, osoby vykonávajúce 
službu podľa zákona v prípade živelných pohrôm, nehôd 
alebo nebezpečenstva ohrozujúceho životy, zdravie alebo 
majetkové hodnoty, konanie uložené zákonom na ochranu 
života, zdravia alebo práv iných a osoby vykonávajúce 
menšie obecné služby.  
    Nepredstavujú neošetrené chodníky ohrozenie 
zdravia?  
-   To nepopieram. Ale Ústava v článku 12 odstavec 1 
hovorí , že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti 
i v právach. Rovní, znamená, že občania-vlastníci rodinných 
domov nemôžu byť viazaní povinnosťou čistiť chodníky, 
ktorých vlastníkom je mesto pokiaľ občania-vlastníci bytov 
v bytových domoch nie sú touto povinnosťou viazaní. 
Následne článok 13 hovorí jasne, že povinnosti možno 
ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach 
a pri zachovaní základných práv a slobôd. Prvým právom 
v článku 12 ústavy je rovnosť pred zákonom. Okrem toho 
niektoré ustanovenia VZN 4/1995 sú pri dôkladnej analýze 
neurčité. Príklad: Práce (rozumej čistiace) musia byť 
prevádzané riadne a včas. V zimnom období musí z nich byť 
odstránený sneh a pri poľadovici posypané na zaistenie 
bezpečnosti chodcov.  Ďalej. Hlavné čistenie chodníkov je 
prípustné v skorých ranných hodinách tak, aby boli chodci 
a obyvatelia domov čo najmenej obťažovaní.  

   Čo je na takto danej povinnosti 
neurčité? 
-   V detailoch všetko. Čo je to včas? 
Sneh začne padať o polnoci. Včas 
znamená o 1 hodine rannej, alebo o pol 
tretej? Ktoré sú skoré ranné hodiny? 
Čím má byť chodník posypaný pri 
poľadovici? Pieskom, štrkom, 
popolom, hlinou, soľou, vápnom, 
zmesou piesku a soli? Akej soli, 

v akom množstve?  Čo ochrana životného prostredia 
a spodných vôd? Možno oprávnene a spravodlivo požadovať 
od 80-ročnej dôchodkyne, pred domom ktorej je 15 metrov 
mestského chodníka, aby odmetala sneh a posýpala 
zľadovatelý chodník o 5 hodine ráno, keď sama sotva chodí 
a aj to iba s pomocou francúzskej barly?  
   Akú teda máš predstavu o zabezpečovaní čistoty a 
schodnosti chodníkov.  
 -  Čistota a bezpečný povrch chodníkov sú dve veci. Čistota 
chodníkov pred rodinnými domami je vizitkou  vlastníkov. 
Nejaký ten papierik, či list zo stromu ležiaci na chodníku 
nebezpečenstvo pre chodca nepredstavuje. Toto nie je 
akútny problém. Z  pohľadu komisie verejného poriadku, 
prevencie a ochrany majetku je dôležité riešiť bezpečnosť 
chodníkov v zime. Stav  ich povrchu  ale aj ich schodnosť 
v zimnom období vyplýva mestu  z ustanovenia zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 4 ods. 2 písm. f  
ktoré hovorí, že obec pri výkone samosprávy zabezpečuje 
výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych 
komunikácií. Správcom chodníkov  je mesto. Povinnosť 
správcu uvádza v ustanovení § 9 zákon č .135/1961 odst. 2 
takto: Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na 
miestnych komunikáciách  a prejazdných úsekoch ciest cez 
obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií 
určených výhradne pre chodcov sú povinní odstraňovať 
správcovia miestnych komunikácií. Závady v schodnosti 
chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza 
v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou 
komunikáciou sú povinní bez prieťahov odstraňovať 
vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ 
tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.  
   No ale práve táto posledná veta dáva za pravdu 
stanovisku Ing. Vladimírovi Práznovského, či nie? 
-   Nie. Lebo väčšina chodníkov vedúcich popred rodinné 
domy vôbec nehraničí s cestou alebo miestnou 
komunikáciou, pretože medzi chodníkom a cestou je väčší, 
či menší zelený pás. V tom je práve ten nenápadný, ale 
veľmi podstatný rozdiel. Doteraz si ho  nik z kompetentných 
nevšimol. A nebyť profesionálneho vystúpenia náčelníka 
mestskej polície  Mgr. M. Klenoviča na komisii, neboli by 
sme si to možno všimli ani my ostatní. No ale o tom je 
prístup k problémom a hľadaniu riešení, o tom sú dlhé 
polemiky niektorých členov  komisie deň, dva pred 
rokovaním. A potom je tu výsledok. Návrh na zmenu VZN. 
Vzhľadom na jeho 12-ročnú existenciu možno neskoro, no 
podľa mňa lepšie takto ako nikdy.                                    (sn)                                        

Kto má v zime udržiavať chodníky? 

Každé mesto, jeho zastupiteľstvo spolu s mag-
istrátom sa snaží svoje mesto postupne 
skrášlovať. Nesmie pritom zabúdať aj na 
každodenné spríjemňovanie života svojich ob-
čanov. V tomto smere má mesto ešte rezervy. 
Napríklad chýbajú nám odpočinkové zóny.  
   Je pravda, že mesto má v pláne rekultivovať 
park, prípadne kaštieľ, možno i amfiteáter, ale 
myslím si, že pomaly pre 20-tisícové mesto je 
to stále málo. Chýbajú nám fontánky, okolo 
ktorých by boli lavičky, na ktorých by si najmä 
počas teplých letných dní posedeli občania. 

Fontánky by nielen skrášlili naše mesto, ale by 
aj spríjemnili niekedy “betónové” sídlisko so 
zaschnutou trávou… 
   V poslednom čase, ako huby po daždi rastú 
supermarkety a to aj v strede mesta. Zabúdajú  
ale na hygienické zariadenia a tak okolo nich (a 
nielen pri Lídli, ale aj Bille a inde) vznikajú 
verejné WC. V iných mestách nezabudli kom-
petentní podmieniť súhlas stavby s budovaním 
hygienických zariadení aj pre kupujúcich. 
   Jarné obdobie sa z roka na rok skracuje a už v 
prvých jarných mesiacoch nie sú neobvyklé 28 

až 35 stupňové horúčavy. Stálo by za zváženie, 
či by nebolo vhodné vybudovať pri supermar-
ketoch, ale aj na sídliskách —”napájačky” pit-
nej vody, ako sa to praktizuje inde. Ved nie 
každý občan si môže dovoliť denne nakupovať 
minerálnu vodu.  
  Tak, ako si skrášľujú mnohí občania svoje 
okolie a byty, aj mesto by sa malo skrášľovať. 
Aj s maximálnym pričinením nás všetkých. 
Správať sa k mestu úctivo, ako svojmu by-
dlisku, domovu. 
                     JURAJ JANOŠOVSKÝ, Sereď 

TROŠKU KRÁSY NÁM NEUŠKODÍ! 
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Jožko „Lacný“ 
   Pred vyše polstoročím bol „
nepostrádateľnou“ osobnosťou 
nielen mesta Sereď, ale aj 
okolitých dedín obchodný 
cestujúci, ktorého pomenovali 
Jožkom „Lacným“. V košíku, 
ktorý niesol pred sebou nemal 
len cukríky pre deti, ale aj 
všelijaké mastičky, zrkadielka, 
bižutériu pre dievčinky, či 
koreniny pre gazdinky... 

ĽUDIA A UDALOSTI V HISTÓRII SEREDE 
7. marca 1811 v Dolanoch, okres 
Bratislava –vidiek zomrel spisovateľ a 
kňaz Juraj Fándly (narodil sa 21.10.1750 
v Častej). Ako kaplán pôsobil aj v Seredi. 
Bol priekopníkom osvetovej práce na 
Slovensku. Okrem literárnej tvorby zbieral 
aj liečivé rastliny, ktoré poskytoval aj 
svojim farníkom.  
7. marca 1893 sa v Seredi narodil 
robotnícky funkcionár Rudolf Adamec 
(zomrel 17.7. 1979). Bol účastníkom útoku 
na Zimný palác v Petrohrade. 
15. marca 1814 sa v Križovanoch nad 
Dudváhom narodil náboženský spisovateľ  
Tomáš Jedl ička (16.12.1761 v 
Jacovciach). V rokoch 1772-1795 pôsobil 
ako farár v Seredi. 
11. marca 1941 sa v Seredi narodil 

bábkoherec a dramaturg Jozef Mokoš. 
14. marca 1795 v Seredi zomrel redaktra 
prekladateľ Matej Kyslý (5.2.1750 v 
Trnave). 
19. marca 1916 sa v Seredi narodil 
publicista a prekladateľ Jozef Štefánik 
(17.8.1960). 
21. marca 1973 zomrel seredský rodák, 
sochár Ján Hučko (8.7.1910 v Seredi). 
Venoval sa aj orientálnej monumentálnej 
plastike. 
26. marca 1713 v rakúskom Eisenstadte 
zomrel krajinský hodnostár Pavol 
Esterházy (narodil sa 17.9.1635 v 
Eisenstadte).. V roku 1674 bol kapitánom 
Šintavy. 
28. marca 1864 sa v Seredi narodil operný 
spevák a herec Martin Klein (zomrel 

3.11.1924 v Berlíne). Pôsobil v rakúskych 
mestách, Poľsku aj v Nemecku. 
31. marca 1886 sa v Seredi narodil 
funkcionár robotníckeho hnutia Rudolf 
Kubíček  (zomre l  13.8.1972 v 
Leonardtown, Virgínia, USA). Vyučil sa 
za mlynára, v roku 1906 sa vysťahoval do 
USA, kde sa vyučil za tesára. V roku 1915 
v USA predseda  S lovenského 
robotníckeho spolku. Organizátor akcií na 
podporu boja za oslobodenie Česko-
slovenska, funkcionár Americko-
slovanského kongresu, v roku 1945 člen 
výboru pre pomoc vojnou poškodeného 
Slovenska. 
30. marca 1926 sa v Dolnej Strede narodil 
básnik, prekladateľ Vojtech Mihálik 
(zomrel 3.11.2001 v Bratislave). 
 

   Ako prvá zo škôl  v Seredi -  Základná 
škola  P. O. Hviezdoslava začala 
s besedami o šikanovaní.  Besedy  sa 
uskutočnili vo vybraných  triedach 
a prebiehali v trojhodinových cykloch. So 
žiakmi pracovali psychológovia  Okresnej 
pedagogicko - psychologickej poradne 
v Galante. Využívali najnovšie metódy  
hier, rozhovoru a rozoberania modelových 
situácií, ktoré sa bežne odohrávajú 
v triedach hlavne cez prestávky. 
   Besedy neobišli ani pedagógov, ktorí to 
majú v tejto dobe veľmi ťažké, pretože 
agresivita žiakov  z roka na rok rastie. 
Učitelia sa oboznamovali  s výsledkami  
testovania agresivity na školách 
a rozoberali možnosti a postupy pri riešení  
šikany na školách. Je veľmi dôležité, 
podchytiť prvky  ubližovania spolužiaka 
spolužiakovi hneď v zárodku, aby sa 

šikanovanie nerozmáhalo. Žiaci potrebujú 
zdravé a pokojné ovzdušie pre vzdelávanie 
a všestranný rozvoj osobnosti. K učiteľom 
boli prizvaní okrem psychológov aj kpt. 
Machejová a sociálny kurátor. Rozoberali 
rôzne situácie, ktoré sa bežne  v škole 
stávajú a v pracovnom ovzduší si učitelia 
zaznamenávali vzácne rady odborníkov 
a nové poznatky, ktoré by im mali v ich 
ďalšej práci pomôcť.   
    Medzi učiteľov zavítal aj primátor mesta 
Sereď Mgr. Vladimír Vranovič, ktorý  sa 
vyjadril k problematike šikanovania na 
školách a poprial učiteľom veľa síl pri 
prevencii a riešení  zložitých  vzťahov 
medzi žiakmi a ich správaní.   Treba len 
veriť, že besedy o šikanovaní splnili svoj 
účel a pomôžu zlepšiť správanie žiakov. 
   
                       Mgr. Ružena Serhauferová 

DNES NA AKTUÁLNU TÉMU: ŠIKANOVANIE  

Drogy a kriminalita mládeže, ale aj šikanovanie v školách. Aj to tlačí našu spoločnosť. Je to 
otázka výchovy v rodinách a následne aj ďalšej prevencie v školách. 

Privilegálna listina 
   Doteraz najstarším 
písomným prameňom, v 
ktorom sa nielenže po prvý 
krát spomína Sereď (Zereth), 
ale ktorý naznačuje, aké 
cirkevné pomery v nej mohli 
byť, je privilegálna listina 
ostrihomského arcibiskupa 
Tomáša, vydaná 12. marca 
1313 v Dolnej Strede. 
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Školenie komisií MsZ 
   V snahe skvalitniť rozhodovanie 
komisií a zvýšiť ich odbornosť  sa 
na Mestskom úrade v Seredi dňa 
11.apríla 2008  uskutoční 
vzdelávanie predsedov a členov 
stálych komisií Mestského 
zastupiteľstva (MsZ). Takéto 
školenie sa uskutoční po prvýkrát 
a bude zamerané hlavne na 
postavenie komisií, plnenie funkcií 
a vzťahy k iným orgánom mesta 
v súvislosti s pripravovaným 
rokovacím poriadkom. Externým 
lektorom bude Mgr. L. Briestenský 

    Región JE Jaslovské Bohunice pripravuje 
vydanie publikácie o záujmovo umeleckej činnosti 
v mestách a obciach regiónu.  
   Aby bol tento dokument vhodnou prezentáciou a zároveň 
hodnotnou z hľadiska informácií a máte záujem, aby sa  váš 
kolektív, súbor, jednotlivec  prezentoval v uvedenej publikácii, 
potrebná je aj vaša pomoc a spolupráca.  
   Na internetovej stránke Mesta Sereď www@sered.sk 
nájdete dotazník “Nositelia tradícií”, ktorý treba vyplniť a 
poslať na doluuvedenú adresu.  
   Dotazník obsahuje základné údaje: Obec, názov kolektívu, 
jednotlivca, dátum vzniku, počet členov, zriaďovateľa, zak-

ladateľa-vedúceho (od vzniku po súčasnosť), charakteristika 
kolektívu a dosiahnuté úspechy, obsah programu a minutáž, 
Meno vedúceho a kontakt (e-.mail, telefón). 
    Prihlásiť sa môžu aj remeselníci. Do dotazníka treba 
napísať: zameranie, druh remesla, meno-priezvisko, adresu-
kontakt, prezentáciu výrobkov (konkrétne uviesť, napríklad jar-
moky, festivaly, výstavy). 
   Dotazník v elektronickej podobe spolu s foto zasielajte do 8. 
apríla 2008 na e-mailovú adresu: mu@sered.sk. 
   Prípadne sa telefonicky informujte na telefónnom čísle: 789 23 
52, 789 23 53 - Oddelenie vnútornej správy Mestského úradu v 
Seredi.  
              Kvetoslava Funtalová, vedúca Vnútornej správy  MsÚ 

Hudobníci, speváci, folkloristi, remeselníci, chcete byť v knižke? 

Zlodej na cintoríne 
   Posvätné ticho cintorína  
v Seredi asi vyhovovalo 
zlodejovi,  ktorý ukradol 
vodovodné ventily z rozvodov 
na polievanie hrobov. Mestu 
tak spôsobil škodu vo výške 
5000 Sk. Nech mu je suchá 
zem ľahká....a výčitky ťažké.  
Podobne  zlodej poškodil dvere 
na kaplnke v Strednom Čepeni. 
Že by sa na jar zobúdzali  
zlodeji spoločne s prírodou? 

    Vo februárovom vydaní 
Seredských noviniek 
(č.2/2008) som sa zamyslel 
pri čítaní článku História je 
učiteľkou nášho života , 
ktorého autorom je  Juraj 
Janošovský. Vážim si jeho 
myšlienky a návrhy, týkajúce 
sa významných osobností 
nášho národa , po ktorých sú 
pomenované ulice a školy 
v našom meste. Za  jeho 
podnetný článok mu 
ďakujem. 
    Je  pravdou , že mnohí občania 
sa pozastavili nad chýbajúcimi 
bustami Juraja Fándlyho a Štefana  
Moyzesa na budove Múzea 
v Seredi. Ako poslanec MsZ som 
dostal kladnú odpoveď od 
riaditeľa Múzea Júliusa Matisa na 
riešenie tejto otázky. 
     K článku. Juraja Janošovského 
len dodávam , že história by mala 
byť aj trvalou učiteľkou života 
súčasných aj budúcich generácií, 
v každej dobe. Nie som človek 
nábožensky orientovaný, ale nič 
mi nebráni, aby som nemal úctu 
k sochám svätých, kostolom 
a bustám všeobecne. Vidím v nich 
v prvom rade prácu zručných 
majstrov a staviteľov, ktorí žili 
dávno pred nami a učia nás 
spoznávať históriu svojimi 
výtvormi. 
     Nech mi čitatelia prepáčia, že 
vyslovím názor nielen môj , ale aj 
mnohých občanov Serede. 
Ako poslanec MsZ som v mojej 
interpelácii (MsZ 29. január 2008) 
tlmočil požiadavku (znovu) 
umiestnenia busty Františka 
Kubača  na pomník, ktorý bol 
slávnostne odhalený v máji 1975 
na ulici Dionýza Štúra. 

     František Kubač (1887 – 1958) 
bol organizátorom triednych bojov 
proti  vykorisťovaniu, komunista, 
účastník ilegálneho 
protifašistického odboja a SNP, 
člen povstaleckej Slovenskej 
národnej  rady. Od roku 1950 
predseda SNR...a bol náš rodák – 
Seredčan. V tomto roku si 
pripomenieme  50. výročie jeho 
úmrtia (15. júna 2008) 
     Po novembri 1989 busta F. 
Kubača „zmizla“ z pomníka a je 
niekde v depozitári MsÚ v Seredi. 
Protagonisti „nežnej“ sa tak 
vysporiadali s históriou – 
učiteľkou nášho života... 
     Juraj Fándly, Štefan Moyzes 
a František Kubač žili síce 
v rôznych obdobiach vývoja 
spoločnosti, ale napriek tomu mali 
jedno spoločné – vlastenecké 
myslenie a konanie v prospech  
slovenského národa. V tomto 
zmysle im patrí  aj naša úcta ! 
      Z historického hľadiska 
považujem za dôležitú aj obnovu 

sochy „Legionára“ (ak sa náhodou 
nenájde), ktorú si pamätám 
z detstva. Aj táto socha bola 
symbolom vzdoru Slovákov proti 
rozpínavosti bývalých 
predstaviteľov a ich nasledovníkov 
po rozpade Rakúsko – Uhorska 
v roku 1918. 
     História je len jedna 
a nezabúda. Pripomína časy 
minulé a pre súčasnosť poučné.     
Som presvedčený, aj v mene 
občanov, že predstavitelia mesta 
a kolegovia poslanci správne 
pochopia a podporia návrh 
umiestnenia busty Františka 
Kubača  na jeho pomník, aby 
nebol prázdny ešte ďalšie 
desaťročia, bez busty  nášho 
rodáka. Inak by to svedčilo o tom, 
že história prestáva  byť učiteľkou 
života v tomto období demokracie, 
humanity, lojality a objektivity 
posudzovania histórie v našom 
meste.                                                                                                
            RSDr. Jozef Kovarovič 
           poslanec MsZ v Seredi 

POZNÁME ICH? 

Spomienky na minulosť 
   Radi uverejníme vaše 
zaujímavé spomienky a 
príbehy, ktoré ste počuli, 
prípadne zažili vaši rodičia, v 
minulosti vo svojom meste 
Sereď. Aké zvyky a tradície 
vám ešte utkveli v pamäti, s 
akými zaujímavými 
osobnosťami ste sa stretli a 
podobne. Napíšte nám o nich. 

Kubačov pomník odhalili dňa 7. mája 1975. 
 

                                                    Foto: Archív OZ Vodný hrad 

RODÁCI: 
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Rozlúčili sme sa: 
s Milanom Junasom, 
Jozefom Korošom, 
Teréziou Halušitskou, 
Alžbetou Černou, 
Miroslavom Valkom, 
Annou Ičovou, 
Helenou Tokovicsovou, 
Magdalénou 
Moravčíkovou, 
Máriou Krivosudskou. 

DOM KULTÚRY 

TVORIVÉ DIEĽNE 
   Dňa 18. marca 2008 
(utorok) pred OD COOP 
Jednota v Seredi sa žiačky ZŠ 
P. O. Hviezdoslava v Seredi 
prezentovali svoju činnosť v 
krúžku TVORIVÉ DIELNE.  
   Krúžok je zameraný na 
udržiavanie ľudových tradícií 
a aktívne trávenie voľného 
času. Teraz konkrétne to bola 
výroba kraslíc vŕtaním a 
voskovaním a príprava 
veľkonočných dekorácií. 
Nemalou čiastkou na túto 
činnosť prispela COOP 
Jednota projektom „Nech sa 
nám netúlajú“.  
 
              Mgr. M. Šimáková 
              Mgr. Z. Krajčovičová  

NAPÍŠTE NÁM! 
  Majú vaši najbližší a priatelia 
okrúhle jubileum, alebo oslávili 
nejakú inú významnú udalosť vo 
svojom živote? Alebo poznáte vo 
svojom okolí človeka niečím 
výnimočným a podobne? Ak 
chcete, aby to vedeli aj iní, nielen 
vo vašom dome, či na vašej ulici, 
ale v celej Seredi, tak nám 
napíšte, alebo nás na nich 
upozornite, radi  to potom 
uverejníme.   

Manželstvo uzatvorili: 
Miloš Chatrnúch a Petra 
Užovičová Robo Kazík v Seredi 

  Dom kultúry v Seredi 
pozýva dňa 30. marca 2008 
o 19. hodine na koncert 
populárneho speváka Roba 
Kazíka. Hosťom programu 
bude Marcela Laiferová. 
Vstupné 150 Sk. 

DIAMANTOVÁ SVADBA 
    V sobášnej sieni Mestského úradu v Seredi dňa l6.2.2008 
privítali členky ZPOZ-u, manželský pár  Helenu a Antona 
Debnárových,  ktorí slávili " Diamantovú svadbu", 60 rokov 
manželstva. Sobášiaca poslankyňa Božena Vydarená, v príhovore 
manželom pripomenula 14. február 1948, kedy si povedali 
spoločné "áno" v Rímsko - katolíckom kostole vo Vysokom Mýte. 
Zároveň si spečatili sľub spred 60 rokov v prítomnosti dcéry 
Aničky, syna Antona, 5 vnúčat, 8 pravnúčat, príbuzných a 
známych. 
   Jubilantom, manželom Debnárovým do ďalších rokov 
spoločného manželstva, želáme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti 
v kruhu svojej rodiny. 

www. sered.sk od marca po novom  
   Používatelia internetu iste postrehli od 1. marca 2008 nový formát seredskej webovej 
stránky. V čom spočívajú zmeny  informuje zástupca primátora  Serede Mgr. Peter 
Rampašek:. 
   - Reagovali sme na vývoj v oblasti informatiky. Na  úvodnej strane sa vymenili  tri statické 
fotografie mesta za dvadsať dynamických, ktoré sa po každom otvorení stránky menia, 
doplnený bol mestský erb, elektronická úradná tabuľa, informácie o meste v nemeckom 
a anglickom jazyku s dôrazom na prípadných zahraničných investorov v priemyselnom parku. 
V sekcií „samospráva“ sa postupne uverejňuje hlasovanie poslancov a zápisy z komisií MsZ.  
   Oznamy pre občanov sa  delia na oblasti  záujmu a je ich možné selektovať jednoduchým 
klikom podľa záujmu návštevníka stránky. Dôraz kladieme aj na historickú pamiatku nášho 
mesta - kaštieľ na záchranu, ktorého sa orientuje aj OZ Vodný hrad ktorý má samostatný 
banner. Dôležité informácie pre občanov na našej stránke poskytuje už aj Daňový úrad 
v Seredi. V sekcií  „pošta“  je možné adresovať elektronickú poštu už aj jednotlivým komisiám 
MsZ. V diskusnom fóre nastala podstatná zmena pretože už je možné reagovať priamo na 
konkrétneho prispievateľa  a systém umožňuje pri otvorení stránky vidieť, kto poslal posledný 
príspevok a k akej téme. Doplnené boli tiež praktické odkazy na iné linky potrebné pri hľadaní 
práce, dopravného spojenia  či  nehnuteľnosti. Naša stránka sa aj naďalej bude upravovať, tak 
aby spĺňala požiadavky občanov mesta. Privítame každý konštruktívny návrh na zlepšenie. 
Krátka anketa na našej stránke potvrdzuje správnosť krokov, ktoré robíme na zlepšenie stavu,  
pričom si, ale uvedomujeme, že všetkým požiadavkám nemôžme vyhovieť.                         (sn) 

   Najdôležitejšie nie je 
miesto, na ktorom stojíme, 
ale smer, ktorým kráčame. 

SPOMIENKA 
Dotĺklo srdce, stratil sa Tvoj hlas, 
spomienky na Teba zostanú 
navždy v nás..... 
  Dňa 27. marca 2008 uplynulo 
prvé smútočné 
výročie, kedy vo 
veku 77 rokov 
dotĺklo šľachetné 
srdce nášho 
drahého manžela, 
otca, dedka a 
pradedka  
 

Františka Pecára.  
 

   Tí, ktorí ste ho poznali venujte 
mu tichú spomienku.  
 

S láskou spomínajú manželka 
Katka a deti Mária, František a 
Kvetka s rodinami. 
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Mesto Sereď 
so sídlom: Mestský úrad 

Sereď, Námestie republiky 
1176/10, 926 01 Sereď 

o z n a m u j e 
p r e d ĺ ž e n i e  termínu 

podávania žiadostí na pracovnú 
pozíciu:  

referent personálnej agendy do 
11. 4. 2008. 
 
Viac www.sered.sk alebo 
Seredské novinky (č.2 -
február 2008) 

    Mesto Sereď  
           ponúka  
do prenájmu voľný priestor—
miestnosť nachádzajúcu sa na 
Pažitnej ulici 1036 (objekt 
bývalých detských jaslí) vo výmere 
39 m2, na dobu určitú od l. apríla 
2008 do 28. februára 2009. 
Miestnosť nemá sociálne 
zariadenie, vodu. Záujemcovia sa 
môžu prihlásiť do 31.3.2008 do 
12.00 hod. Bližšie informácie budú 
záujemcom poskytnuté na MsÚ v 
Seredi, oddelenie správy majetku 
mesta. 
Kontaktná osoba: Darina Nagyová, 
č. t. 031789/23-92,3, kl. 237.  

   V mesiaci január a február sa všetky ročníky Základnej 
školy P.O. Hviedoslava v Seredi v rámci etickej 
a náboženskej výchovy  na tému prevencia drog a drogovej 
závislosti  stretli na besedách  s jedným s rodičov, ktorý 
veľmi pútavým  spôsobom hovoril o problémoch, ktoré mal 
so synom, keď podľahol drogám. Žiaci sa vžívali do 
rozpoloženia rodičov a formou otázok sa oboznamovali, 
ako  tieto  vážne problémy tento rodič riešil. 
   Na ďalšiu hodinu prišli medzi nich  dvaja mladí chlapci, 
ktorí mnoho rokov  drogovali a čo všetko museli urobiť 
preto, aby sa tejto závislosti zbavili. Prešli svojím peklom 
a veľmi otvorene o ňom hovorili. Ich rozprávanie bolo  

pútavé, žiaci  mali veľa otázok a ako  sa aj vyjadrili, 
dozvedeli sa mnoho vecí, hlavne  ako predchádzať 
negatívnym prejavom v živote.  
   Takéto podujatia  sú  veľmi vhodné pre žiakov na 
základnej škole, lebo prevencia  v oblasti drog a drogovej 
závislosti musí začať už v detstve. Je lepšie  začínať skôr, 
ako potom naprávať to, čo sa neskôr stáva veľkým 
osobným aj  spoločenským problémom.  
   Vďaka týmto trom úžasným ľuďom, ktorí boli ochotní  
otvoriť svoje srdce a dať žiakom dobré rady ,sa naša škola 
môže pochváliť   
                                             Mgr. Ružena Scherhauferová 

BESEDY : DÔRAZNÉ KROKY PROTI DROGÁM!  

  Dňa 20. februára 2008 sa na ZŠ 
Juraja Fýndlyho uskutočnil už tretí 
ročník  Majstrovstiev mesta Sereď   
v Sudoku  žiakov  základných škôl 
a osemročného gymnázia. Súťaže 
sa zúčastnilo 42 žiakov        zo 
všetkých  sereďských základných 
škôl a gymnázia. Je obdivuhodné, 
že za časový limit  
60 minút vyriešilo šesť hier 
Sudoku  8 žiakov a najlepšia 
súťažica až sedem hier. 
   Víťazmi v jednotlivých 
kategóriách sa stali: 
   Kategória A, žiaci 3. a 4. 
ročníka  ZŠ: 
1. miesto: Veronika Hančínová, ZŠ 
J.A.Komenského. 
2. miesto:  Lucia  Šušelová, ZŠ J.

Fándlyho.   
3. miesto:  Ivana  Skaličanová, ZŠ 
P.O.Hviezdoslava. 
   Kategórii B, žiaci 5. a 6. 
ročníka ZŠ, primy a sekundy 
gymnázia: 
1. miesto: Michaela  Bieliková, 
Gymnázium. 
2. miesto: Helena  Poláková, ZŠ J.
A.Komenského. 
3. miesto: Tomáš  Stanko, 
Gymnázium. 
   Kategórii C, žiaci 7.-9. ročníka 
ZŠ, tercie - kvinty  gymnázia: 
1. miesto: Martin Demák, ZŠ J.A.
Komenského. 
2. miesto: Lucia Kostolányiová, 
Cirkevná ZŠ sv. Cyr. a Metoda. 
3. miesto: Petra Krajčovičová, ZŠ 

J. Fándlyho. 
   Absolútnou víťazkou a titul  
Majster mesta  v Sudoku  získala  
Veronika  Hančínová zo ZŠ J.A.
Komenského  za vyriešenie 
najväčšieho počtu Sudoku. 
Výhercovia okrem diplomov  boli 
odmenení  hodnotnými knihami, 
ktoré do súťaže venoval Mestský 
úrad každému súťažiacemu pero. 
Aj  Gymnázium venovalo pre 
výhercov tričká a školské pomôcky 
a každému účastníkovi súťaže 

sladkú odmenu. O občerstvenie 
a zdarný priebeh súťaže sa 
postaralo vedenie ZŠ J. Fándlyho 
v spolupráci s organizátormi súťaže 
Mgr N. Chovancovou, Mgr. B.
Petrášovou a Mgr. J. Ujlackým.  
   Výsledky súťaže dokázali, že aj 
v našom meste je veľa 
talentovaných a múdrych detí, 
ktoré sú zmyslom 
a zadosťučineným náročnej 
učiteľskej práce.  
            Mgr. Natália Chovancová 

Majstrovstvá  mesta  v Sudoku: Rozum aj s logikou myslenia 
   Populárna matematickologická hra  Sudoku si našla svojich 
obdivovateľov aj medzi našimi žiakmi. Aj keď riešenie hry  je 
zdanlivo jednoduché, opak je pravdou. Je náročné na logické 
myslenie riešiteľa, číselnú predstavivosť i orientáciu v štvorcovej 
sieti, čo je predpokladom úspechu v matematike a v ostatných 
prírodovedných predmetoch. To si uvedomujú aj naši učitelia 
a preto k hre vedú  svojich žiakov i prostredníctvom súťaží. 

Stretnutie učiteľov - seniorov  
   Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Seredi 
stretávajú bývalí pedagógovia, ktorí sú už 
na dôchodku. Majú aj svoje Združenie 
učiteľov-seniorov Komenium  s 150 
bývalými učiteľmi. Tentoraz sa  sa viacerí z 
nich dňa 31. marca 2008 v seredskej 
Pizzerii AB. 

              Mesto Sereď 
                    príjme 
do pracovného pomeru zamestnanca na 
oddelenie územného plánovania a 
stavebného poriadku s nástupom podľa 
dohody. 
Požiadavky: Ukončené stredoškolské 
vzdelanie stavebného smeru, znalosť práce s 
počítačom. 
   Záujemcovia o pracovnú pozíciu 
zamestnanca stavebného úradu, ktorého 
pracovná náplň bude spočívať hlavne vo 
vydávaní ohlásení drobných stavieb, 
stavebných úprav a udržiavacích prác podľa 
stavebného zákona a jeho vykonávacích 
predpisov, môžu svoju žiadosť spolu s 
profesným životopisom a dokladom o 
dosiahnutom odbornom vzdelaní predkladať na 
Mestský úrad v Seredi, Nám. Republiky 
1176/10, 926 01 Sereď v termíne                   
              do 15. apríla 2008. 

Beseda žiakov na ZŠ P.O. Hviezdoslava v Seredi. 
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- časopis pre občanov mesta Sereď. 
Pre Mestský úrad v Seredi vydal 

vydavateľ PhDr. Bohuš Hrušovský.   
Za Mestský úrad v Seredi 

zodpovedá Ing. Eva Hanusová, 
prednostka MsÚ Sereď. 

 Adresa redakcie: Mestský úrad, 
Námestie republiky 1176/10,  

926 01 Sereď.  
Príspevky: v podateľni MsÚ v 

Seredi alebo na adrese  
mu@sered. sk.  

Vychádza raz mesačne. 
Registrované OÚ Galanta 4/2003. 

FLORBALISTKY: 
V semifinále extraligy! 
   Ženský tím florbalového klubu 
FBC Insport Sereď Strikes 
vstúpil po základnej časti 
najvyššej slovenskej Extraligy do 
bojov v play off z piateho miesta. 
Hrací kľúč im pridelil FBC 
Grasshoppers Slávia Žilina, kde 
pôsobí silná enkláva 
extraligových hokejistiek. 
I   ch pozícia už pred sezónou 
nebola ľahká, po zisku 
majstrovského titulu a úspešnom 
vystúpení na septembrovej 
kvalifikácií Ligy majstrov v Ríme 
každý očakával hladký priebeh 
sezóny. Z tímu však odišlo 7 
skúsených hráčok, takže družstvo 
začali budovať takmer od 
základov. Dieru v zostave vyplnila 
hosťujúca pätica hráčok FBC 
Tvrdošín. Navyše hlavný pilier a 
kapitánka Zuzana Javorová mala 
dlhodobé zdravotné problémy. 
Trénerského kormidla sa ujal 
PaedDr. Jozef Berčík. 
Navyše tréningové podmienky sa 
takmer vôbec nezmenili. Mesto 
nám výrazne pomohlo kúpou 
florbalových mantinelov, ktoré 
zapadajú prachom v hale na OA. 
Tú využívať nemôžeme, keďže pre 
Majsterky SR, mužský druholigový 
tím a 3 mládežnícke družstvá 
zostalo po basketbalovej invázií 
ohromujúcich 1,5 hodiny v 
absolútne nevhodnom čase o 
15:00. Tréningy sa preto stále 
realizujú „len“ v priestorovo 
nevhodnej telocvični na Gymnáziu 
a pred play off si prenajímajú a 
cestujú do haly SPU v Nitre. V 
takýchto „podmienkach“ je 
úspechom ich účasť v záverečných 
bojoch Extraligy. Ich domácou 
arénou sa v tomto najťažšom 
období ligy stala hala SPU v 
Nitre... 
http://florbalsered.sk  

   V nedeľu dňa 24. februára 2008 za 
krásneho skoro letného počasia sa v 
keampingu uskutočnil už tradičný zraz 
občianskeho združenia "Ľadové 
medvede" z Bratislavy.  
   Teplota vody vo Váhu, ale bola len štvor- 
stupňová, takže regulárne podmienky pre 26 
zimných plavcov medzi ktorými sme videli aj 
odvážne ženy. Jozef Makai - premožiteľ kanála 
La Manche spolu s viceprimátorom Petrom 
Rampašekom po úvodných slovách a klubovej 
hymne nekompromisne poslali prítomných 

otužilcov do kalných vôd rieky Váh., medzi 
ktrorými bol aj Ivan Gazdík pripravujúci sa na 
preplávaniae kanálu La Manche.  
Prítomným divákom tak pripravili nevšedný 
víkendový zážitok.  
   Po odplávaní povinných metrov na udelenie 
diplomov si všetci účastníci pochutili na 
vynikajúcom guláši a teplom čaji, ktorý dalo 
pripraviť naše mesto. Všetci prítomní sa zhodli, 
že akcia sa vydarila aj napriek tomu, že nevideli 
svoju snehovú perinu. Azda nabudúce....  
                                                                (pera) 

ĽADOVÉ MEDVEDE VO  VÁŽSKYCH VLNÁCH 

   Často sa občania rozprávajú, alebo píšu na 
diskusnom fóre, koľko mesto prispieva finančných 
prostriedkov na dotácie  športovým klubom. Myslím, 
že je to normálna vec, aby občan vedel, koľko peňazí 
z ich daní bolo schválených pre šport. Väčšina to 
uvíta, lebo sú radi, že ich deti sa venujú športu a 
nechodia po reštauráciách, alebo neholdujú drogám. 
     V roku 2007 bola dotácia na šport 2 827 900.- sk.
Z toho pre TJ Lokomotíva: 616 700.-sk, TJ Slávia: 
293 600.-sk, ŠKF Sereď: 1 355 600.-sk, ŠKF „
B“ (ZIPP) : 139 500.-sk, Taekwon-do klub: 73 
000.-sk, Tenisový klub: 10 000.-sk,  CK  (AB) : 
150 000.-sk, Cyklo-tour: : 49 500.-sk, Interliga:  33 
500.-sk, Florbalový klub:  60 000.- sk, 
Stolnotenisový klub: 46 500.-sk. 
     Okrem dotácie na činnosť, Tenisovému klubu 

zakúpený nahrávací stroj v hodnote 63 800.-sk, 
Florbalovému klubu - mantinely za 154 560.-sk, 
taktiež mobilný basketbalový kôš za 35 000.-sk na 
basketbal. ŠKF Sereď boli poskytnutých 731 078.-
sk na prevádzku štadióna (:energie, oprava a údržba, 
domovník). Vklad mesta na vybudovanie miniihriska 
bol 248 000.-sk. 
    Či boli finančné prostriedky z mesta správne 
investované a prerozdelené pre jednotlivé športové 
kluby,  musí občan zhodnotiť sám. 
    Na rok 2008 Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
schválilo dotáciu pre šport vo výške 3 100 000.-sk. 
Ako boli peniaze prerozdelené pre jednotlivé 
športové kluby, budem informovať v budúcich 
číslach SN. 
         Božena Vydarená, poslankyňa MsZ v Seredi 

Plavecký výcvik 
  Deťom a mládeži ponúkame 
možnosť prihlásiť sa na plavecký 
výcvik v dvoch vekových 
kategóriách: od 6-10 rokov a od 
10-15 rokov 
V prípade záujmu o plavecký 
výcvik kontaktujte MsÚ v Seredi, 
K. Marcinkechovú na tel. č: 789/ 
20-94 najneskôr do 31. 3. 2008 
   Podľa zisteného záujmu bude 
určený vhodný termín a čas 
výcviku. 

DOTÁCIE ŠPORTOVCOM: SÚ AJ EFEKTÍVNE VYUŽÍVANÉ?  

Žiačky zo Serede o titul 
POD DERAVÝMI KOŠMI 
   Mladé basketbalové nádeje-žiačky 
seredskej Lokomotívy si dvoma 
víťazstvami na súperovej pôde - v 
Šamoríne (68:61 a 61:60) vybojovali 
účasť na májových Majstrovstvách SR v 
Banskej Bystrici. 
   O tento úspech sa zaslúžil i : 
K r i v o s u d s k á ,  V a l a c h o v i čo v á , 
Moravčíková, Pašteková, Marcová, 
Krajčovičová, Králiková, Halabrínová, 
Kurilová, Gubáňová a Hanusová.  
 
                                                           (ik) 

   Funkcionári seredských športových klubov sa  nedávno 
uchádzali o tohtoročné finančné dotácie z mestského 
rozpočtu. A už aj vedia, kto a  koľko dostal. 


