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Pre Seredské novinky: 
Rozhovor s poslancom MsZ 

a bývalým riaditeľom polikliniky 
MUDr. T. Plézelom 

 a poslancom MsZ Ing. Ľ. Kyselým

VÚC pomáha 
Mestu Sereď

V minulom čísle som spo-
mínal prístup občana k po-
litike. Hovoril som o po-
rážke nášho mesta okres-
ným mestom v pomere 9:0 
v zastupiteľstvách vyššie-
ho stupňa. To ale v žiad-
nom prípade neznamená, 
že sme všetky zbrane hodi-
li do žita. Naša spolupráca s VÚC graduje na vyso-
kej úrovni. Možno povedať, že výborné vzťahy a spo-
luprácu udržiava aj samotný predseda VÚC Trnava  
Tibor Mikuš, ktorý sa k nášmu mestu správa ako  
seriózny partner. 

Okrem doterajších drobných dotácií, vynikajúcich 
spoločných podujatí (výročie SNP a Deň obetí holo-
kaustu), pokračujeme 8 miliónovou dotáciou do okruž-
nej križovatky na Šulekovskej ulici (v dnešných dňoch 
začína jej realizácia). Na moju žiadosť sa majú v krát-
kej dobe začať rekonštrukčné práce na nebezpečnej 
komunikácii od kaplnky do Horného Čepeňa. Pripra-
vujme aj ďalšie projekty pod patronátom VÚC. 

Určite prinesú nové hodnoty do regiónu nášho  
mesta.

Primátor Mgr. Vladimír Vranovič
Na fotografii: Predseda VÚC Ing. Tibor Mikuš

Matka príroda nás obdarovala  
krásnym Váhom...

...správame sa k svojmu  
životnému prostrediu rovnako?

(vaše príspevky a reportáž v budúcom čísle)



Ako hodnotíte činnosť krízového manažmentu?
V minulosti sa dlhodobo neuhrádzali dodávateľké faktúry,  

dodávatelia faktúrovali vysoké penále a hrozili exekúciami. Firma 
Lotes zabezpečila činnosť polikliniky, limity pre jednotlivé ambu-
lancie a celú polikliniku. Dali do poriadku dodávateľsko-odberateľ-
ské vzťahy a vzťahy s poisťovňami. Vytvorili oveľa lepšie pracov-
né podmienky pre zamestnancov. Dostali polikliniku z červených 
čísiel do čiernych čísiel, čo znamená vytváranie zisku! Realizo-
vali sa investície z vlastných zdrojov. Priemerné platy lekárov sa 
v priebehu roka 2007 dostali z 20.900 Sk na úroveň 33.100 Sk. 
Priemerné platy ostatného personálu polikliniky sa dostali z 15.100 
Sk na úroveň 21.200 Sk. Poliklinika je teraz ekonomicky zdravým 
subjektom

Dokedy bol termín pre podanie projektov?
Do 19. 9. 2008 do 15.00 hod. bolo treba odovzdať záväzné 

ponuky. Komisia MsZ 23. 9. prijala ponuky o privatizáciu ob-
chodného podielu od týchto záujemcov: ProCare, a. s., Bratisla-
va, Ganatrade, a. s., Bratislava, Cityfarma Slovakia, a. s., Nové 
Mesto n/Váhom, Unipharma Prievidza, a. s. Ponuka zo stra-
ny lekárov neprišla. Termín bol riadne vypísaný a oznámený. 
Zo súťaže bola vyradená firma Unipharma Prievidza, a. s., pre-
tože nepredložila ponuku, ale podala žiadosť o odklad. Bolo to 
v rozpore s podmienkami výberového konania. Vyhodnocovali 
sa tri ponuky. Ponuka, ktorá sa umiestnila až na treťom mieste, 
bola kvalitatívne lepšia, ako ponuka od združenia lekárov. Ponu-
ky boli vyhodnotené 9-člennou komisiou z radov vedenia polikli-
niky a poslancov MsZ. Po ich preštudovaní sme previedli bodo-
vé vyhodnotenie, z ktorého vyplynulo, že najlepšiu ponuku dala 
firma ProCare, a. s., tá v súčasnosti prevádzkuje 15 polikliník  
na Slovenku.

Aké požiadavky mali lekári na vedenie mesta a MsZ?
Združenie lekárov požadovalo umožnenie prenájmu ambulancií 

za účelom zriadenia súkromných ambulancií, bez prevzatia zodpo-
vednosti za celú polikliniku. Vedenie mesta a poslanci požadovali 
zabezpečenie chodu celej polikliniky.

Môžete uviesť presnejšie, čo sa predáva a čo nie?
Predáva sa stopercentný obchodný podiel na prevádzkovanie 

Mestskej polikliniky Sereď, s. r. o. Víťazná firma ponúkla mestu 
16.000.000 Sk za predaj tohto obchodného podielu a investíciu 
15.800.000 Sk do vybavenia ambulancií. Budova, pozemok a celý 
hnuteľný majetok ostáva majetkom mesta. Informácia, ktorá bo-
la podaná a podporovaná lekármi, že sme predali celú polikliniku  
je lož. Opakujem: účelová lož. 

Viacerí účastníci a kompetentní sa odvolávajú na jednania, 
ale neexistujú žiadne písomné záznamy...

Faktom je, že záznamy z jednaní sa nerobili. Ukazuje sa, že 
v budúcnosti je potrebné pri akýchkoľvek zásadných rokovaniach 
písať zápisnice a nechať ich potvrdzovať obomi stranami.

Čím viac je nepresností v informáciách, tým viac je priesto-
ru na dohady o tom, ako to bolo a prečo. Čo by ste ako posla-
nec odkázali šíriteľom týchto  „zaručených správ“? Aj Vy sám 
môžete byť napadnutý za postoj k veci...

Poslanci konali v súlade so zákonom a v prospech občanov mes-
ta. Sledovali sme jeden cieľ - zlepšenie zdravotnej starostlivosti. 
Nikto z poslancov, pri rozhodovaní o výbere nepolitikárčil, nikoho 
neosočoval, nikoho nezvýhodňoval. Každý mal rovnaké možnosti. 
Niekto ich využil, niekto nie.

Ako hodnotíte priebeh a výsledok hlasovania MsZ?  
Prevažná väčšina poslancov odsúhlasila návrh predať obchod-

ný podiel MsPk firme ProCare, a. s., (14). Jeden hlas bol proti, šty-
ria sa zdržali hlasovania. Ťažko k tomu zaujať jednoznačné stano-
visko. Každý má právo 
vyjadriť svoj názor. 
Nielen v tomto prípade, 
ale aj v iných prípadoch 
hlasovanie „zdržal som 
sa“, nechápem. Osob-
ne som túto formu za-
tiaľ nevyužil a ani ju 
neuznávam.

Ďakujem za rozhovor
 Marcel Kováč

Pán poslanec, v akom stave bola poliklinika v roku 2007 
po nastúpení nového vedenia mesta a poslancov?

Poliklinika vtedy nespĺňala zákonné náležitosti príspevkovej  
organizácie, ale ňou stále bola. Museli sme zosúladiť právny stav 
so skutočnosťou a pretransformovať ju na Mestskú polikliniku  
Sereď, spoločnosť s ručením obmedzeným. 

Veľa lekárov pracujúcich na poliklinike si hľadalo priestory 
pre privátne ambulancie...

Pripomínam, že proti prenájmu ambulancií lekárom a vytvorenie 
si súkromných ambulancií v prenajatých priestoroch polikliniky, bol 

práve bývalý riaditeľ 
polikliniky MUDr. T. 
Plézel. Našiel pod-
poru vo vtedajšom 
vedení mesta a spo-
ločnými silami pre-
nájmu ambulancií 
zabránili. 

Aj bývalé vede-
nie a poslanci vied-
li jednania s lekár-
mi a personálom 
MsPk... Osobne si 

myslím, že ak by sa 
lekárom umožnilo 
zriadiť si súkromné 

ambulancie, nemal by MUDr. T. Plézel komu „riaditeľovať“ a prišiel 
by o veľmi lukratívny post. Tomu sa snažil zabrániť. Je to možno iba 
môj subjektívny názor, ale podopretý faktami a činmi týchto ľudí... 
Možný odchod z pozície riaditeľa sa mu nepáčil, mal oporu v MsZ  
a vedení mesta. 

Aké opatrenia muselo prijať Mestské zastupiteľstvo? 
Poliklinika sa nachádzala v katastrofálnej ekonomickej situácii, 

bolo nutné vybrať do vedenia schopný manažment, aby odvrátil jej 
zánik. Po oboznámení sa poslancov a primátora so situáciou, bolo 
najlepším riešením vybrať do vedenia polikliniky krízový manaž-
ment (firma Lotes). Ten pretransformoval príspevkovú organizáciu 
na spoločnosť s ručením obmedzeným a po vybavení všetkých 
náležitostí, začal ekonomickú stabilizáciu. 

Hovorili ste o priamej škode spôsobenej MUDr. T. Plézelom...
MUDr. T. Plézel nám pri odchode z funkcie riaditeľa daroval „bon-

bónik“ vo forme prehratého pracovno-právneho sporu. V minulosti 
protiprávne vypovedal pracovný pomer MUDr. Hvižďákovej, ona 
výpoveď neakceptovala a urobila príslušné právne kroky. MUDr. 
T. Plézel bol viac krát upozornený právnikmi, aby spor ukončil, 
lebo nebola šanca vyhrať ho. V spore pokračoval a výsledkom bol 
prehratý súd. Poliklinika musela zaplatiť na začiatku roka 2007 
sumu vo výške cca 1.400.000 Sk. Nie klebety, ale fakty hovoria 
za všetko. 

Ako to bolo s oslovovaním záujemcov?
Prvýkrát sme zisťovali záujem možných investorov v máji 2008 

pred prerokovaním „Analýzy súčasného stavu a možných scenárov 
ďalšieho vývoja“ na MsZ. Ako jedna z alternatív bola možnosť pre-
daja podielu strategickému investorovi a bolo treba overiť, či by bol 
záujem. Začiatkom júla 2008 na pracovnom zasadnutí MsZ, prezen-
toval ProCare, a. s., svoj zámer. Na zasadnutí MsZ 7. 7.2008 dostali 
konatelia za úlohu osloviť záujemcov a rokovať s nimi o možnosti 
odkúpiť podiel v MsPk, s. r. o. V tomto zmysle boli 11. 7. 2008 listom 
oslovení záujemcovia vrátane skupiny lekárov a zamestnancov. 

odpredaj obchodného podielu, 
Mestská poliklinika, s. r. o., Sereď
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Ing. Ľ. Kyselý (uprostred) v rozhovore  
s Bc. Ľ. Veselickým (vľavo) počas mimoriadneho  
jednania MsZ dňa 7. 10. 2008, Mgr. M. Tóth (vpravo)

Nedávno v našom meste zdvihla hladinu verejného  
záujmu NEPRESNÁ informácia o údajnom „celom pre-
daji polikliniky“, šírená medzi občanmi najmä ústnym 
podaním. MsZ odsúhlasilo predaj 100% obchodné-
ho podielu MsPk, s. r. o., ale NIE budovy a pozemku 
polikliniky. Problém má svoju „históriu“, preto Vám 
k tejto udalosti prinášame niekoľko rozhovorov a vy-
jadrení. Prvé presnejšie informácie poskytol redak-
cii časopisu „Seredské novinky“, člen výberovej ko-
misie MsZ, predseda dozornej rady MsPK, poslanec  
Ing. Ľubomír Kyselý.



To bol najexpresívnejší výrok, aký sa mi dostal do uší po tom, čo sme 7. 10. 2008 odhlaso-
vali predaj 100% podielu obchodnej spoločnosti Mestská poliklinika, s. r. o., firme ProCare, 
a. s., za 16 mil. Sk. Polikliniku, ktorá bola pred viac ako 10 rokmi v účtovnej hodnote cca 
53 mil. Sk bezodplatne prevedená do majetku mesta, sme predali za 16 miliónov. Takto to  
prezentovali obrazové i tlačové médiá, takto to pochopili a „spapkali“ diváci. Prvé čo obča-

nov Serede napadlo bolo, že primátor i poslanci 
sú podplatení. Preto máme na DF (diskusné fó-
rum mesta) odkaz od pána Nového, že primátor  
a štrnásti, čo sme boli „za“, jeho hlas stratili.  
Dúfam, že ostatní voliči skôr ako začnú robiť 

uzávery, na rozdiel od pána J. N., budú najprv rozmýšľať. Pán towneye bol diplomatickejší. 
Tvrdí, že „celé počínanie primátora bolo minimálne podozrivé“. V príspevku rubriky sociál-
no-zdravotné problémy z 10. 10. 2008 bol už odvážnejší a oznámil nám, že máme maslo  
na hlave. Legino položil v DF otázku: „Čo sú to za skutočné dôvody, že odrazu lekári sú tí 
poslední, ktorí majú šancu rozhodovať?“ 

Tak páni, poďme po poriadku. Skutočnosť je takáto: Poliklinika ako nehnuteľnosť zostala 
majetkom mesta. Inak by sme nemohli žiadať dotáciu z eurofondov na jej celkovú rekon-
štrukciu v odhadovanej cene cca 200 mil. Sk, ktorú máme v pláne europrojektov ako prioritu  
č. 1. Lekári neboli poslední, čo mali šancu rozhodovať. Naopak! Boli prví, s kým sme  
uvažovali ako o majetkovom nástupcovi podielu v Mestskej poliklinike, s. r. o., ale s podmien-
kou vytvorenia obchodnej spoločnosti a predloženia projektu. Spoločnosť založená nebola 
a projekt nebol predložený v termíne. Združenie lekárov, ktoré bolo založené pred dvomi rok-
mi, v predmete činnosti nemalo a nemá riadenie zdravotníckeho zariadenia. Projekt predlože-
ný lekármi neuvažoval o priamom zabezpečení dopravnej služby. Pýtam sa: Bude mať lekár 
ako podielnik s. r. o., záujem na zisku spoločnosti a teda čo najvyšších príjmoch z prenájmu 
ambulancií, alebo ako nájomník vlastnej s. r. o., zaplatiť na nájomnom a energiách čo naj-
menej? Budú chcieť všetci lekári, ako spoluvlastníci s. r. o., poskytovať zdravotnícke služby  
v čo najširšom rozsahu vrátane pohotovostných služieb, alebo ako vykonávatelia služieb, 
budú chcieť slúžiť čo najmenej? 

A teraz..., čo doposiaľ nik nepovedal naplno a pravdepodobne je v tom jadro celého 
problému: Podiel obchodnej spoločnosti Mestská poliklinika, s. r. o., je nehmotný majetok – 
licencia na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v konkrétnych obvodoch polikliniky, ktorú 
udeľuje Ministerstvo zdravotníctva. Ak by bol lekár držiteľom licencie, po skončení lekárskej 
praxe ju musí „odovzdať“. Nešpekulujem za koľko. Zubársky obvod „stojí“ v okolí viac ako 
1.000.000,- Sk. Ak bude držiteľom licencie pre obvod spoločnosť ProCare, a. s., lekár môže 
odísť kedykoľvek, ale obvod a licencia ostane vo firme ProCare viazanej na prenajatú bu-
dovu polikliniky. Kde je záruka, že v konflikte záujmov by sa jeden, či piati lekári nerozhodli, 
že radšej ako prispievať do spoločného hrnca vlastnej „eseróčky“, odídu z polikliniky a budú 
praxovať v individuálne nadobudnutých nehnuteľnostiach? Čo potom s poliklinikou? Pokús-
te sa odpovedať úprimne na uvedené otázky a zamyslite sa! Nebolo odovzdanie vedenia 
polikliniky firme, ktorá v republike riadi činnosť 15 zdravotníckych zariadení menšie riziko,  
ako odovzdanie polikliniky odborníkom v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, ale neskú-
seným v oblasti manažovania zdravotníckeho zariadenia?

Ľubomír Veselický
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Zločin 
 storočia...

K téme „poliklinika“ sme položili niekoľko otázok  
bývalému primátorovi mesta pánovi Jánovi Lehotovi  

a bývalému viceprimátorovi Ing. A. Pančíkovi:
 V akom stave bola poliklinika pri Vašom nástupe do funkcií? Prečo nedošlo  

k predaju obchodného podielu polikliniky počas Vášho pôsobenia?  
K akým výsledkom ste dospeli v jednaniach s lekármi a vedením polikliniky?  

V akom stave bola poliklinika, keď ste úrad MsÚ opúšťali?
Pri našom nástupe do funkcií v roku 2003 bola MsPk stále mestskou príspevkovou orga-

nizáciou. Z rozpočtu mesta bolo vyčleňovaných cca 2 mil. Sk ročne na bežnú prevádzku. 
V rôznych výškach boli v jednotlivých rokoch schvaľované finančné prostriedky na nákupy, 
najmä prístrojového vybavenia. Časť lekárov fungovala privátne - v prenájme, ale väčšia 
časť lekárov boli zamestnanci polikliniky. Tento stav sme považovali za kontroverzný.

Poliklinika bola mestskou príspevkovou organizáciou do apríla 2007, kedy uznesením 
MsZ č. 66/2007 (17. 4. a 18. 4. 2007) bola schválená zakladateľská listina Mestská po-
liklinika Sereď, s. r. o. Potreba zmeny právnej formy sa intenzívne riešila v roku 2006, 
keď na základe ekonomickej a právnej analýzy, bola mestu odporučená forma neziskovej 
organizácie, resp. obchodnej spoločnosti – s. r. o. Lekári a zamestnanci polikliniky v tom 
čase tieto alternatívy odmietali, a ich cieľom bolo prevzatie ambulancií do privátnej praxe 
formou prenájmu. Túto alternatívu sme považovali za nevhodnú, vzhľadom na potrebu rie-
šenia komplexných problémov polikliniky. Iste si mnoho občanov pamätá na obdobie, keď 
sa na jeseň 2006 popísalo mnoho článkov najmä v MOST-e. Vedenie polikliniky i mesta 
bolo „obviňované“ z presadzovania osobných záujmov pri riešení tejto situácie. „Kauza“ 
vyústila hlasovaním poslancov v novembri 2006. Hlasovanie za neziskovú organizáciu bolo 
neúspešné. Zriadenie neziskovej organizácie by mestu umožnilo uchádzať sa o nenávratný 
finančný príspevok z fondov EÚ. Za zriadenie s. r. o. hlasoval jediný poslanec - viceprimátor   
Ing. A. Pančík.

Ján Lehota, Ing. Anton Pančík
Plné znenia uznesení MsZ sú umiestnené na webových stránkach mesta: www.sered.sk 
- samospráva/volené orgány mesta/uznesenia/rok 2006 (21., 23., a 30. 11. 2006)

zľava: vedúca odd. správy majetku mesta 
JUDr. Z. Pastuchová,  

vedúca vnútornej správy MsÚ p. K. Funtalová,  
primátor Mgr. V. Vranovič,  

jednanie trvalo dlho a bolo náročné...

poslanec JUDr. M. Irsák pri právnej porade s primátorom  
a vedúcou odd. vnútornej správy p. Funtalovu

zástupcovia Združ. lekárov, Ing. J. Levková (druhá sprava)

poslanec MsZ p. Pavol Kurbel

Ing. Marek Balážik, člen predstaventstva ProCare, a. s.
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Pán doktor, vzťah Mesto 
Sereď a lekári na MsPk sa 
„ťahá“ už dlhú dobu. V čom 
vidíte najväčší problém v mi-
nulosti a teraz?   Poslanci 
MsZ často nevenujú dosta-
točnú pozornosť dôležitým 
dokumentom, ktoré sú svojím 
obsahom rozsiahle. Málokedy 
ich naštudujú úplne a tak im 
uniká podstata veci. Neskôr pri 
rozhodovaní nedokážu zaujať 
adekvátne stanovisko a tak je 
to aj s touto situáciou.

Mohli by ste poskytnúť 
niekoľko stručných informá-

cií o histórii MsPk od Vášho nástupu do funkcie jej riaditeľa? 
Do funkcie riaditeľa MsPk, vtedy štátneho zdr. zariadenia, som 
nastúpil v roku 1993 po riadnom výberovom konaní. Vtedy začali 
vznikať zdravotné poisťovne a skúšali sa rôzne modely zdravo- 
tníctva. Tieto zariadenia mali udelené finančné kvóty, z ktorých 
mohli čerpať na svoju prevádzku, až neskôr sa prešlo na bodovací 
systém. Na začiatku (v roku 1995) bola hodnotu bodu 18 halie-
rov. MsPk Sereď bola vybraná medzi šesť polikliník, na ktorých 
sa skúšal modelový systém privatizácie. V dobe, keď bol primátor 
p. V. Beno, Mesto Sereď podalo žiadosť o privatizáciu polikliniky 
a od apríla 1996 prešla pod správu mesta. Po nej sme sa stali ne-
štátnym zdr. zariadením. V tom čase poliklinika spravovala aj zdr. 
zariadenia v okolí, celkom asi sto ambulancií. 

Ako by ste komentovali odchody lekárov do privátnych am-
bulancií?   Toto sa začalo za ministrovania p. T. Šagáta, ten vydal 
nariadenie umožňujúce lekárom poskytovať svoje služby privátne. 
Výška nájmu ambulancií bola limitovaná. Ministerstvo zdravotníc-
tva SR umožňovalo v tej istej budove dva typy zdravotných služieb: 
privátnych aj zamestnaneckých, čo považujem za chybu. Niektorí 
lekári si vybavili vlastné licencie a vtedy vznikli dve cesty, taký 
„kočkopes“. Tento proces prebiehal až do roku 1996, kedy MsZ 
svojím rozhodnutím zastavilo ďalšie privatizácie ambulancií. V tom 
čase bola hodnota bodu 32 halierov a splatnosť faktúr 120 dní. 

Ako na tom bola MsPk „ekonomicky“?   Ak sa zistila chyba 
vo faktúre, tak sa čas jej úhrady predĺžil, poisťovne s radosťou vra-
cali faktúry na prepracovanie. Využívali túto možnosť maximálne 
- vyrábali si tak kapitál z našich peňazí. V tom čase dochádzalo 
k zmenám bodovacieho systému odborností a k viacerým nespra-
vodlivostiam. Problém sa vyriešil po zvýšení hodnoty bodu a pre-
chode poisťovní na akciové spoločnosti. Ekonomika polikliniky sa 
zlepšila a svoju prevádzku bola schopná zabezpečiť z vlastných 
zdrojov. Tým, že príspevok mesta bol nižší ako päťdesiat per-
cent z hrubého objemu, musela sa organizácia pretransformovať 
na systémovo inú. Najprv boli úvahy pretransformovať polikliniku 
na neziskovú organizáciu. To na MsZ neprešlo a neprešiel ani ná-
vrh založiť s. r. o., (na konci roku 2006). Za celé obdobie existencie 
MsPk pod správou mesta, od apríla 1996 až do decembra 2006, 
dotovalo mesto chod mestskej polikliniky celkom sumou 24,5  
milióna. Táto suma predstavuje ročne dotáciu 2,23 milóna. 

Aký bol hlavný dôvod dotácií mesta do rozpočtu MsPk?
Hlavným dôvodom bola nízka hodnota bodu a dlhá doba splatnosti 
faktúr, ktorá spôsobovala trvalú druhotnú platobnú neschopnosť 
MsPk. Peniaze sme mali, ale permanentne na účtoch poisťovní. 
Na konci roku 2006 bola poliklinika zisková 2,6 milióna Sk. 

Ako by ste komentovali chod MsPk v Seredi pod Vaším  
vedením?   Osobne som vždy sledoval cieľ udržať chod polikli-
niky, aby pacient nemusel chodiť od jedného doktora k druhému 
krížom cez mesto. Lekári aj zdravotný personál súhlasili s fungo-
vaním pod jednou strechou. Sú výkony, ktoré sú závislé na budo-
ve MsPk, napr. röntgen.

Aký je Váš názor na jednania Združenia lekárov v Seredi 
s Mestským zastupiteľstvom a vedením mesta?
Vedenie mesta nechcelo rokovať s lekármi napriek mojim opako-
vaným požiadavkám na primátora a kompetentné osoby. Primá-
tor bol iba na jednom stretnutí s lekármi, na ktorom doporučoval 
všetkým privatizáciu ambulancií. Pripomienkoval aj dôležitosť 
vyriešenia Ados-u, LSPP a dopravy. Pred zasadaním MsZ 27. 5. 
2008 som osobne požiadal primátora o možnosť diskusie na té-
mu privatizácie ambulancií, ale moju ponuku odmietol.

MsZ na svojom zasadnutí rozhodlo vykonať nový výber 
záujemcov o kúpu obchodného podielu Mestská poliklinika 
Sereď, s. r. o. Dňa 11. júla 2008 boli zaslané listy s výzvou pre 
záujemcov, vrátane Združenia lekárov v Seredi (ZL). Tieto 
projekty bolo nutné odovzdať najneskôr 19. 9. 2008 do 15:00 
hod., ale projekt združenia lekárov chýbal. Prečo ZL nepo-
dalo projekt opätovne, ale opieralo sa o svoj prvý projekt 
podaný na Mesto Sereď zo dňa 11. júna 2008?
V projekte ZL boli zakomponované mnohé konštruktívne prv-
ky, ktoré by zabezpečili funkčnosť polikliniky. Doplnky projektu 
ZL, vedeniu mesta a MsZ nestačili. JUDr. M. Irsák pripomenul 
na mimoriadnom zasadaní MsZ, že sa používa nesprávny termín 
„odštátnenie“, pričom ten istý termín používalo a použilo MsZ 
vo svojom uznesení. Je to síce iba hra so slovami, ich význam 
bol  zúčastneným zrejmý, ale nemali by mať zásadné dokumen-
ty MsZ právnu kvalitu? V našom projekte sme predložili dve al-
ternatívy zamestnaneckej spoločnosti. Je pravda, že Združenie  
lekárov nemá vo svojom obsahu podnikanie v oblasti zdravotníckej  
starostlivosti.

Mohli by ste objasniť dôvod, priebeh a výsledok sporu 
s MUDr. Hvižďákovou?   MUDr. Hvižďáková sa dopustila hrubé-
ho porušenia prac. disciplíny tým, že bez žiadosti a dovolenia 
ako zamestnankyňa polikliniky, opustila svoje pracovisko a odišla 
do kúpeľov. To, že je v kúpeľoch, prišiel oznámiť jej manžel za ňu. 
Takýto spôsob komunikácie so zamestnávateľom je neprípustný. 
S MUDr. Hvižďákovou som okamžite zrušil pracovný pomer výpo-
veďou. Súdny proces prebiehal asi šesť rokov a jeho výsledok bol 
rozhodnutý rozsudkom súdu v neprospech MsPk.

Kedy ste požiadali o prenájom chirurgickej ambulancie?   
O prenájom som požiadal na záver svojho obdobia ako riaditeľ 
polikliniky. Osobne som sa domnieval, že to bude umožnené 
všetkým lekárom a zdravotnému personálu, lebo som mal súk-
romnú informáciu, že začiatkom januára dôjde k prenajatiu am-
bulancií všetkým lekárom na poliklinike. Nájomná zmluva mi bola 
novým vedením - krízovým manažmentom zrušená. Zrušil som aj 
licenciu na výkon súkromnej ambulancie. 

Aký je Váš názor na zloženie komisie MsZ a priebeh vý-
beru strategického partnera na kúpu podielu polikliniky?    
V komisii MsZ, ktorá vyberala ponuky na privatizáciu MsPk, ne-
mal zastúpenie žiaden odborník zo zdravotníctva, napr. z lekár-
skej komory alebo z ministerstva zdravotníctva. Je mi jasné, že sa 
predával stopercentný podiel vo firme Mestská poliklinika Sereď, 
s. r. o., a nepredávala sa budova ani pozemok. Že sa predáva 
budova a pozemok som ja nikdy nikomu netvrdil. Osobne sa do-
mnievam, že ak kupujúca firma v priebehu dvoch rokov dospeje 
k názoru, že poliklinika je nerentabilná, tak z budovy MsPk odíde 
do iných priestorov s licenciou aj lekármi, licenciu predajú naspäť 
mestu, alebo inému záujemcovi. 

Ste ochotný hovoriť o Vašich súčasných príjmoch a plate?
V súčasnosti svojím výkonom zarobím pre MsPk cca 130.000 
Sk mesačne. Niektoré úkony lekárskych služieb sú definitívne  
naviazané na existenciu budovy polikliniky, ale niektoré odbornosti 
možno prevádzkovať v súkromných ambulanciách. V súčasnosti 
môj hrubý plat predstavuje 26.000 Sk. Chcem poukázať na jeden 
problém, ktorý nastane: Aký vzťah k budúcemu prevádzkovate-
ľovi polikliniky budú mať zamestnanci a ako sa budúci majitelia 
vysporiadajú s terajšími prenájomcami ambulancií? Podľa môjho 
názoru by mal byť vzťah lekár - poliklinika pre všetkých rovna-
ký: buď zamestnanci alebo prenájomcovia polikliniky, nie tento  
„kočkopes“. Vo vzťahu lekár - prevádzkovateľ polikliniky, panuje 
veľká nerovnosť.

Ďakujem za rozhovor  Marcel Kováč

O probléme privatizácie ambulancií a priebehu 
predaja obchodného podielu MsPk Sereď, sme sa 
zhovárali s chirurgom MUDr. Tiborom Plézelom, 
poslancom Mestského zastupiteľstva a bývalým 
riaditeľom Mestskej polikliniky v Seredi.



Dňa 24. októbra 2008  
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SEREĎ.

Vyjadrenie Združenia lekárov v Seredi 
ku kauze „Poliklinika“

V januári 2008 lekári a zdravotnícky personál zamestaný v MsPk, 
po štvrtýkrát od roku 1997, adresovali primátorovi Serede, poslan-
com MsZ a manažmentu polikliniky žiadosti o prenájom priestorov 
v budove polikliniky za účelom poskytovania privátnej zdravotnej 
starostlivosti. Takto ju poskytuje 99% ambulantných lekárov a ve-
dúcich oddelení na Slovensku a tak ju poskytuje 27% privátnych 
lekárov na poliklinike v Seredi. V marci a apríli sa uskutočnili stret-
nutia lekárov a iných zdravotníckych zamestnancov s primátorom 
mesta a poslancami MsZ, na ktorých lekári vysvetľovali, že umož-
nenie privátnych praxí dá občanom mesta širšiu paletu zdravotnej 
starostlivosti a stane sa dostupnejšou. 

Výsledkom týchto stretnutí bolo súhlasné vyjadrenie takmer 
všetkých poslancov a primátora, ktorý povedal: „Stretáme sa nie 
preto, či to dáme lekárom, ale ako im to dáme“. Viacerí poslanci sa 
vyjadrili, že navštívili polikliniku Družba v Trnave, ktorá im slúžila 
za príklad, ako by poliklinika v Seredi mohla fungovať. Dňa 27. 5. 
2008 prijalo MsZ uznesenie č. 78, kde v časti B schválilo alterna-
tívu „umožniť lekárom ekonomický prenájom MsPk, s. r. o., ako 
právnickej osobe založenej zamestnancami polikliniky“. V časti C 
tohto uznesenia, žiadali lekárov MsPk do 15 dní (šibeničná leho-
ta!) „vypracovať projekt odštátnenia ambulancií, kde zástupcom 
lekárov bude právnická osoba, ktorá bude vystupovať v ďalších 
rokovaniach so zástupcami mesta Sereď“. Rozumiete tomu uzne-
seniu? My sme mu nerozumeli, preto Združenie lekárov v Seredi 
(právnická osoba založená zamestnancami polikliniky, registro-
vaná na Ministerstve vnútra SR 21. 4. 2006) konzultovalo znenie 
uznesenia č. 78 s obchodným právnikom JUDr. Š. Bugalom, ktorý 
nám vysvetlil, že slovenský právny poriadok termín „ekonomický 
prenájom obchodnej spoločnosti“ nepozná. Súčasne nám potvr-
dil, že existujúce Združenie lekárov v Seredi je právnická osoba, 
má právnu subjektivitu a môže vykonávať obchodnú činnosť. Žia-
dali sme vysvetliť obsah uznesenia od predsedu Dozornej rady 
MsPk Ing. Ľ. Kyselého.

Po tejto konzultácii sme vypracovali „Projekt odštátnenia ambu-
lancií zamestnaneckou spoločnosťou polikliniky“, ktorý sme v 15. 
deň stanoveného termínu v počte 20 výtlačkov odovzdali na sek-
retariáte primátora. V projekte sme presne po činnostiach popi-
sovali, ako rozšírime poskytovanú zdravotnú starostlivosť a ako 
zlepšíme jej dostupnosť. Písomnú odpoveď na náš projekt sme 
dodnes neobdržali. Dňa 24. 6. 2008 sme na zasadnutí Dozornej 
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Uznesenie č. 78/2008
A. Berie na vedomie 1. Analýzu súčasného stavu a možných scenárov ďalšieho vývoja 
Mestskej polikliniky v Seredi predloženú zástupcami spoločnosti Lotes Centrum Brati-
slava B. Schvaľuje 1. Alternatívu A/ odporučenú Mestskou radou v Seredi - umožniť 
lekárom – ekonomický prenájom Mestskej polikliniky Sereď s. r. o., ako právnickej oso-
be založenej zamestnancami polikliniky C. Žiada lekárov Mestskej polikliniky v Seredi  
1. Do 15 dní vypracovať projekt odštátnenia ambulancií, kde zástupcom lekárov bude 
právnická osoba, ktorá bude vystupovať v ďalších rokovaniach so zástupcami Mesta 
Sereď. Hlasovanie: prítomných 19, za 15, proti 0, zdržali sa 4.

Výzva z eurofondov  
pre našich 

podnikateľov. 
Využijú ju?

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 
republiky v spolupráci so Slovenskou 
agentúrou pre cestovný ruch, vyhlásilo 
dňa 16. septembra 2008 výzvu na pred-
kladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok v rámci operačného progra-
mu: Konkurencieschopnosť a hos-
podársky rast – kód výzvy 31 SP 
– 0802. „Podpora podnikateľských 
aktivít v cestovnom ruchu“. Cieľom 
poskytnutia pomoci je vytváranie pod-
mienok na rast konkurencieschopnosti 
v cestovnom ruchu prostredníctvom 
komplexnosti poskytovaných služieb 
s ich celoročným využitím. Zmyslom je 
obnova a rozvoj kultúrneho, historické-
ho a prírodného dedičstva súvisiaceho 
s aktivitami v cestovnom ruchu. Opráv-
nenými žiadateľmi sú podnikatelia. 
Výška financií na túto výzvu je 1 miliar-
da Sk. Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok musia byť podané najneskôr 
16. januára 2009. 

Mgr. P. Rampašek

zľava: 
JUDr. Drahomíra Miháliková,  
hl. št. radca reg. sekcie MŠ SR 
RNDr. I. Galus,  
podpredseda TTSK Ing. A. Pullmann,  
riaditeľka gymnázia Ing. Eva Jakubcová

rady MsPk, s. r. o., boli primátorom mesta ústne vyzvaní, aby sme 
projekt doplnili v zmysle uznesenia. Z vyjadrení primátora vyply-
nulo, že mesto nám chce dať do prenájmu celú budovu polikliniky 
s nevyužívanými priestormi, ako aj s priestormi využívanými iný-
mi prenájomcami. Preto sme dňa 27. 6. 2008 odovzdali na sek-
retariáte primátora „Doplnenie projektu“, kde sme detailne popí-
sali spôsob fungovania polikliniky Družba v Trnave, vrátane kópií 
zmlúv o spolupráci podpísaných medzi Družstvom lekárov Aescu-
lap, mestom Trnava a mestskou správcovskou spoločnosťou, kto-
rá túto polikliniku spravuje. Po istom čase, poslanci zmenili ná-
zor a skutočne, na stretnutí 30. 6. 2008 nás opäť, nie písomne, 
ale ústami primátora požiadali, aby sme doplnili projekt v zmysle 
starostlivosti o celú budovu polikliniky. Hovorili o výmene okien, 
o výmene kotla... Po tejto výzve sme dňa 15. 7. 2008 odovzdali 
na sekretariáte primátora, Doplnenie projektu II., kde sme presne 
uviedli našu predstavu, ako sa bude budova polikliniky prevádzko-
vať bez akýchkoľvek dotácií z rozpočtu mesta. Všimli ste si, že sa 
úplne stratil hlavný cieľ sprivátnenia ambulancií a oddelení – kva-
litnejšia a dostupnejšia zdravotná starostlivosť občanom Serede? 
Primátora a niektorých poslancov zaujímala výhradne starostli-
vosť o budovu. Primátor opakoval, že za 10 rokov správy, mesto 
investovalo zo svojho rozpočtu do MsPk 30 miliónov korún. Suma 
dotácií iných inštitúcií v meste však každý rok niekoľkokrát prevy-
šovala výšku dotácie na polikliniku. Polikliniku navštívi snáď každý 
občan Serede viackrát za rok, tak prečo zo strany primátora také 
pomýlené priority? Od 15. 7. do 30. 7. sa zástupca lekárov opako-
vane pokúšal stretnúť s primátorom, ktorý ho však v telefóne vždy 
odbil tým, že dnes nemá čas, snáď zajtra... Ale také zajtra ešte 
nebolo. A tak sme čakali na odpoveď na náš projekt. Do mimo-
riadneho zasadnutia MsZ dňa 7. 10. 2008 sme sa odpovede ne-
dočkali, preto sme považovali podobu nášho projektu pre primá-
tora a poslancov za akceptovateľnú. Mimoriadne MsZ dňa 7. 10. 
2008 odsúhlasilo predaj 100% podielu obchodnej spoločnosti  
MsPk, s. r. o., firme ProCare, a. s.

Čo dodať na záver? Poslanci MsZ svojím rozhodnutím odmietli 
sprostredkovať občanom ambulantnú starostlivosť v kvalite, aká 
je poskytovaná 99% občanom na Slovensku. Združenie lekárov 
v Seredi sa k poslancom a primátorovi správali vždy korektne. 
Jednaním primátora a rozhodnutím väčšiny poslancov sa cítime 
podvedení. Poslanci a primátor Serede neplnia svoje sľuby. To je 
naša skúsenosť z tejto kauzy.

Za Združenie lekárov v Seredi Ing. J. Levková



*Na základe oznamu MsP zadržala 36-ročného občana 
z Hájskeho, ktorý sa pokúsil na ul. Vonkajší rad, z budovy 
patriacej železniciam, odcudziť železný materiál. Páchateľ 
bol predvedený na MsP a z dôvodu príslušnosti skutku bol 
odovzdaný príslušníkom železničnej polícii.

*Pri kontrole mestského parku zistila hliadka porušenie 
VZN č. 2/2006. Partia 4 mládencov vo veku 18-32 rokov po-
píjala na verejnom priestranstve alkoholické nápoje. Za prie-
stupok im boli udelené blokové pokuty.

*76-ročná dôchodkyňa Helena R., bola v potravinách Jed-
nota prichytená pri krádeži tovaru v hodnote 290,-Sk. Odcu-
dzený tovar mala ukrytý v taške. Hliadka jej udelila blokovú 
pokutu.

*Na základe oznamu hliadka MsP zadržala 17-ročného 
mládenca, ktorý za OD Jednota po predchádzajúcej výmene 
názorov udrel 77-ročného občana mesta. Za uvedený skutok 
mu bola udelená bloková pokuta.

*51-ročná Helena T., v podnapitom stave budila v potravi-
nách Lidl verejné pohoršenie, z toho dôvodu bola predvedená 
na MsP, kde jej bola udelená bloková pokuta.

*Ako nepoučiteľnosť, možno hodnotiť konanie 24-ročnej 
občianky mesta Šaľa, ktorá napriek tomu, že v predchádza-
júcich 12-tich mesiacoch už raz bola sankčne postihnutá 
za priestupok proti majetku, opätovne odcudzila z predajne 
Lidl tovar. Keďže v danom prípade už išlo o konanie posu-
dzované ako trestný čin krádeže, hliadka osobu predviedla 
a odovzdala štátnej polícii. 

*Pri vykonávaní kontroly areálu základných škôl na Komen-
ského ul. hliadka zistila, že dvaja chlapci popíjali tvrdý alko-

hol. Uvedeným konaním porušili VZN č. 2/2006. Boli im ude-
lené blokové pokuty. 

*Obdobného skutku sa dopustil taj 22-ročný Róbert N., kto-
rý VZN č.2/2006 nerešpektoval na Nám. Slobody v malom 
parku. Bola mu udelená bloková pokuta, za požívanie alko-
holu na verejnosti.

*Užívanie verejného priestranstva bez povolenia resp. bez 
zaplatenia miestnej dane sa neoplatila podnikateľovi mesta, 
ktorý toto priestranstvo využíval na prezentáciu svojich vý-
robkov. MsP mu udelila blokovú pokutu 500,-Sk, za nezapla-
tenie miestnej dane.

*MsP zistila znečistenie areálu Komenského školy. VP zne-
čistil 17-ročný muž, ža čo mu bola udelená bloková pokuta.

*Zrejme rodinné pomery a výchova donucujú 13-ročnú Má-
riu L. z Cukrovarskej ul. k sústavnému kradnutiu v potravinách. 
Hliadky MsP v tomto roku už po 5-krát riešili maloletú Máriu, 
ktorá bola prichytená pri krádežiach. Potrestaniu sa vyhýba iba 
z toho dôvodu, že pre svoj vek nie je zodpovedná za svoje ko-
nanie. Pri všetkých prípadoch bola odovzdaná rodičom, ale na-
koľko napomenutia nepomáhajú, mestská polícia oznámi danú 
skutočnosť na sociálny úrad.

*Policajti v mesiaci október zistili a zaevidovali celkovo 11 prie-
stupkov na úseku porušenia VZN č. 3/05 o miestnych daniach. 
Jednalo sa o nezaplatenú daň v súvislosti s užívaním verejného 
priestranstva, skladovaním rôzneho stavebného materiálu pred 
rodinnými domami, buď na chodníkoch alebo verejnej zeleni. 
Majiteľ takejto skládky je povinný si na MsÚ vybaviť povolenie 
na užívanie verejného priestranstva na počet dní v ktorých chce 
mať skládku na VP. Zároveň skládka musí byť ohradená, aby ne-
dochádzalo k jej rozptýleniu po ceste a chodníku.

peso

Mestská polícia hlási...

Na slovíčko, občania !
V minulom čísle som sa zaobe-

ral bezpečnosťou občana a ochra-
nou majetku. Verím, že som mno-
hých inšpiroval, aby sa zamysleli 
nad tým, čo urobia v tejto oblasti 
sami. Akú prevenciu, či akú aktivi-
tu konajú, ako prispievajú k vlast-
nej bezpečnosti a ochrane svojho 
majetku. Určite je nad sily mnohých 
z nás, aby sa zaoberali cudzími 
problémami... a to je na škodu veci, 
lebo potom sa nám to vracia, a naše 
problémy sú cudzie iným! Snáď 

už dosť tejto témy a poďme na ďalšiu.
Čistota, likvidácia odpadu, či údržba verejných 

priestranstiev, sú veľmi dôležité momenty na po-
súdenie kvality života občana. Často sa stáva, že 
kritici čistoty v meste, nepreložia krížom slamy a 
sami sú mnohokrát aj príčinou tohto stavu. Naši tra-
ja uniformovaní „čističi“, pozná ich určite väčšina obča-
nov mesta, neúnavne likvidujú odpad po „frajeroch“, kto-
rým rovno „od  riti odpadne“ na verejné priestory. Aj usadlí 
nájomníci dokážu zvýšiť čistotu svojich bytov - vyhodením 
vrecka s odpadom, rovno oknom z jedenásteho poscho-
dia... Veď oni „šetria“ elektrickú energiu, ktorú by spotrebo-
val výťah, ak by sa ich odpad viezol do odpadového koša! 
A my im to vyčítame... Sídlisko „Garbiarska“ dokáže čas-
to rekordne znečistiť za 24 hodín (po úplnom vyčistení) 
takmer tri hektáre zelenej plochy. Na taký trávnik je ne-
chutný a zúfalý pohľad, ale to je realita. Niektorí ľudkovia 
majú odpor k odpadovým nádobám pri chodníkoch, a pre-
to hádžu obaly po chodníkoch a na  parkové plochy, iní ich 
prevracajú, aby sa následne rozbili. Sú aj takí, ktorí ich mi-
lujú... Obyčajne ráno, či za nočnej tmy, prinesú z bytu, ro-

dinného domu, (a zistil som v dvoch prípadoch) aj z podni-
ku, vo vreci toľko odpadu, že prevyšuje odpadovú nádobu. 
Najradšej cez víkend.

Mnohí občania si pri čistení potrpia na obslužný servis 
až po prah ich kuchyne. Chodba bytového domu, chod-
ník, trávnik a verejné priestranstvá sú pre nich priestory, 
ktoré sa musia nachádzať vždy v ideálnom stave. Upo-
zorniť znečisťovateľa pri akcii, zastaviť ho vlastnou rukou,  
či nedajbože, pomôcť vlastným pričinením k odstráneniu 
nečistoty, to je nad ich sily! Priestory a chodníky v pria-
mom dotyku rodinných domov, bytových domov, či podni-
kateľských priestorov sú ako od macochy. To, čo je vo sve-
te normou, u nás je tabu. Čakáme na „servis mesta“.  
V meste máme cca 35 hektárov zelených plôch, desiatky 

kilometrov chodníkov a miestnych kumunikácií. Máme vy-
tvorené primerané podmienky na udržiavanie čistoty 
a poriadku v meste. No oproti iným mestám, máme 
veľa občanov, ktorým sa nechce tieto podmienky 
využívať. Jarný a jesenný zber veľkoobjemového 
odpadu a orezov zo stromov bol toho názorným 
príkladom. Ako „zbesilí“ ku nim prichádzali mnohí 

nedisciplinovaní občania a veľkoobjemný, stavebný 
i komunálny odpad miešali s orezanými konármi. Do 

toho šikovne namiešali zhnité ovocie, kapustu a zeleninu. 
Toto všetko, samozrejme, vedľa kontajnerov. Prosto - kva-
lita!  Podľa množstva špeciálnych obalov a odpadu rovna-
kého zloženia, každý uvažujúci skonštatoval, že na účet 
mesta sa priživili mnohí podnikatelia a živnostníci. Ulo-
ženie takého odpadu z podnikateľskej činnosti, zaplatíte  
aj vy - občania platiaci dane.

Chyba je aj na našej strane. Zber a čistenie nemáme 
dobre zorganizované. Zberný dvor nie je efektívne využí-
vaný. Sme „na ťahu“ - zabrániť javom, o ktorých som písal. 
Ale dobrý výsledok nedosiahneme bez Vašej pomoci!

Teším sa na spoluprácu pri riešení všetkých Vašich prob-
lémov. Vladimír Vranovič, primátor Mesta Sereď
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Pán poslanec, ako hod-
notíte funkčnosť a činnosť 
Mestského úradu, resp. 
jeho oddelení? V čom by 
ste chceli zjednať nápra-
vu, či poradiť pracovní-
kom úradu v prospech 
oboch strán vzťahu: ob-
čan - mesto a naopak? 

Pokiaľ občania majú ne-
jaké sťažnosti na prácu za-
mestnancov, je potrebné 
ich riešiť okamžite, priamo 
na mieste, teda na úrade. 
Ťažko sa riešia a vyhodno-
cujú informácie typu „jedna 
babka povedala“,bez adek-

vátnych faktov a dôkazov. Preto mi neprichodí hodnotiť 
činnosť zamestnancov Mestského úradu, na to je kom-
petentné jeho vedenie. 

Na druhej strane často počuť tvrdenia, že zamestnan-
ci MU sú veľmi zaneprázdnení, majú príliš veľa práce. 
Z toho dôvodu som rád, že sa konečne schválil nákup 
notebookov, ktorý finančná komisia navrhla ešte v mi-
nulom roku. V každom prípade sa odbúra to nekoneč-
né kopírovanie materiálov pre potreby nielen poslancov 
Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva, ale doklady 
v elektronickej podobe môžu obiehať aj medzi jednotli-
vými oddeleniami. Už za jeden rok sa môže ušetriť nie-
koľko desiatok (možno stovák) kíl kancelárskeho papie-
ra, množstvo tonerov do tlačiarní a kopírok, ale hlavne 
sa ušetrí obrovské množstvo času zamestnancov 
na túto neefektívnu činnosť.

Poplatok...

„Tri otázky...  
      ...tri odpovede“
Na otázky odpovedá poslanec MsZ  
Ing. Bystrík Horváth.

Keď som prvýkrát počul o ná-
vrhu zákona, ktorý by umožnil 
za poplatok získať prednostné 
vyšetrenie u lekára, dúfal som, 
že takáto nehoráznosť nemô-
že byť uzákonená. Stopäťde-
siatčlenný národný ansámbel 
ale „nesklamal“. Podporil ná-
vrh a hľa, zrazu máme mož-

nosť stať sa vyvolenými (oficiálne zatiaľ aspoň u lekára), 
ak na to máme. Aká je skutočnosť? Posťažovala sa mi 
nedávno jedna pani, ktorá vyskúšala účinnosť tohto „vy-
nálezu“ v praxi. Pred ambulanciou bolo asi 15 pacientov. 
Po dvoch hodinách sa rozhodla priplatiť si 200 Sk za pred-
nostné vyšetrenie. Pretože takto platiacich pacientov bolo 
viac, lekárka začala striedať vyvolených s nevyvolenými. 
A tak vstúpil raz ten, čo zaplatil, a po ňom ten, čo nezapla-
til. Výsledok? Pani, s ktorou som rozprával, sa po zaplatení 
poplatku za prednostné vyšetrenie dostala do ordinácie až 
po ďalších dvoch hodinách...

Naši zákonodarcovia si zrejme vôbec neuvedomili, že 
zlegalizovali konkrétny druh úplatku z minulosti, tzv. všim-
né. Aj keď ústava hovorí o rovnosti pred zákonom, náš zá-
konodarný zbor oficiálne urobil majetnejších rovnejšími.  

To je jedna vec. Druhou nemenej závažnou je postreh 
vodiča autobusu pri mojej ceste do práce. V rozhovo-

re mi povedal, že lekár za tie peniaze v skutočnosti vôbec 
nič nespravil. Len sestrička otvorila dvere niekomu, kto iba 
pred chvíľou prišiel. Nejeden z nás musí za 100 Sk na ho-
dinu tvrdo „makať“. Lekár v tomto prípade zarobí dvojnáso-
bok za 3 sekundy. Zaujímavá situácia by nastala, keby sa 
všetci (povedzme desiati čakajúci pacienti) rozhodli zapla-
tiť poplatok za prednostné vyšetrenie naraz. Lekár by bol 
o 2 tisícky bohatší a „pacoši“ by pochodovali do ambulan-
cie presne v tom poradí, ako prišli... 

Ak by som požiadal vodiča autobusu, aby mi za 10 Sk 
zastavil pred pracoviskom, dopustil by som sa podpláca-
nia, lebo by som za určitú hodnotu získal neprimeranú vý-
hodu. Vodič by samozrejme tiež neobišiel nasucho, lebo 
by „bakšiš“ prijal. V čakárni u lekára je to ale iné. Pred účin-
nosťou spomínanej právnej normy, by to úplatok bol. 

Po jej schválení a nadobudnutí jej účinnosti to už úplatok 
nie je. Život priniesol, parlament odklepol. A keďže tých 
príležitostí ponúka život viac, očakávam, že náš slovútny 
zákonodarca uzákoní aj poplatky za rýchlejšie a miernej-
šie objasňovanie trestnej činnosti, zhovievavejšie posu-
dzovanie trestných činov, alebo urýchlenie kolaudačných 
konaní na príslušných úradoch. 

Ľubomír Veselický

Aká udalosť, či aktivita Vás ako občana a poslan-
ca MsZ v poslednom období zaujala alebo oslovila? 

V poslednom čase v povedomí ľudí veľmi rezonoval 
„predaj polikliniky“. Ako som sa dozvedel od viacerých 
občanov, „Mesto predalo polikliniku za 16 miliónov“. 
Stretol som sa aj s názormi, že len pozemok pod budo-
vou má väčšiu hodnotu. To nikto nepopiera. Treba však 
upresniť, že celá budova polikliniky ako aj pozemok zo-
stávajú majetkom mesta, odsúhlasil sa predaj obchod-
ného podielu v spoločnosti Mestská poliklinika Sereď 
s. r. o., čo je vlastne vstupenka na možnosť vykonávania 
zdravotnej činnosti.  

Takisto som sa niekoľkokrát stretol s pochybnosťami 
občanov o tom, podľa akého kľúča boli vlastne opravo-
vané ulice a chodníky. Môžem povedať, že komisia, kto-
rá mala za úlohu vybrať cesty, ktoré majú byť opravené, 
zodpovedne posudzovala stav a vzhľad komunikácii. 
Viem, že každý by chcel, aby sa opravili všetky cesty 
a chodníky, ide však o veľmi nákladnú činnosť, ktorá po-
trebuje svoj čas. Rozpočet mesta nie je bezodné vrece, 
preto prosím o trpezlivosť. 

Ako vy ako poslanec vidíte perspektívu mesta, aké 
sú Vaše návrhy na jednanie do MsZ. Čím by sa pod-
ľa Vás malo MsZ a Mestský úrad zaoberať akútne 
a v budúcnosti? Čo by sme v meste potrebovali? 

Bodov, ktorými sa musí Mestské zastupiteľstvo zaobe-
rať, je veľmi veľa a zo všetkých oblastí. Ide o beh na  dl-
hú trať, ktorá je limitovaná nielen finančnými zdrojmi, ale 
i potrebou dostatku času, a v neposlednom rade i vôle. 
Môžeme si povedať, že riešenia, ako napríklad rekon-
štrukcia kaštieľa, revitalizácia parku, budovanie cyklotra-
sy, termálny geovrt, veterný park, budovanie penziónu 
pre starších občanov, plynulý prechod na EURO, chod-
ník do Horného Čepeňa, riešenie križovatiek a veľa-veľa 
ďalších, ešte nedoriešených problémov a investícií, si 
bude vyžadovať obrovské množstvo úsilia, financií a ča-
su. Napĺňanie týchto programov môže byť úspešné iba 
za predpokladu, že sa všetci pričiníme o úspešné zdolá-

vanie prekážok, ktoré sú pred nami.
Ďakujem za rozhovor  Marcel Kováč
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Veterný 
park

Energetická kon-
cepcia Európskej 
únie a tým aj Slo-
venska, preferu-
je využívanie ob-
noviteľných ale-
bo alternatívnych 
zdrojov energie, 
ku ktorým patrí aj využitie veternej energie. EÚ má toľko 
inštalovaných zdrojov využívajúcich vietor, že táto energia 
zabezpečuje spotrebu 30 miliónov domácností EÚ (15% 
všetkých domácností EÚ) a zároveň šetrí produkciu približne 
91 miliónov ton emisií CO2. Je to asi toľko emisií, koľko uro-
bí 46 miliónov automobilov. V blízkosti veterných elektrární  
dlhodobo žije viac ako 20 mil. ľudí.

Plánovaný Veterný park Sereď je situovaný v katastrál-
nom území mesta Sereď, obcí Križovany nad Dudváhom 
a Vlčkovce. Je umiestnený na ornej pôde mimo zastavané-
ho územia. Investorom je spoločnosť je CE Energy, s. r. o., 
so sídlom v Bratislave. O zámere vybudovať pri Seredi ve-
terné elektráne sa hovorí od roku 2005. Investor pripra-
vuje výstavbu podľa platných právnych predpisov a pred-
kladá tri varianty. Použité  budú najnovšie veterné elek-
trárne typu Nordex N90 alebo Vestas V90. Ide o turbíny 
s výkonom 2,0 MW, s priemerom rotora 90m a  výškou 
stožiara 100m (105m), maximálna výška jednej veternej 
turbíny bude 150m. Odporúčaný je variant s 13 turbínami 
z toho 6 je v katastri mesta Sereď v území medzi diaľnicou  
a Horným Čepeňom, v dostatočnej vzdialenosti od obyt-
ných zón mesta, ktorý je najlepší vo vzťahu k životnému 
prostrediu a  obyvateľstvu. 

Proces posudzovania (EIA) je pred ukončením, MŽP SR 
v blízkej budúcnosti vydá záverečné stanovisko, o ktorom 
bude verejnosť informovaná na úradnej tabuli a webovej 
stránke mesta. Investor požiadal o zosúladenie svojej in-
vestičnej aktivity s ÚP mesta a obstaranie zmien a dopln-
kov ÚPD. Mesto ako orgán ÚP začalo proces obstarania.

V súčasnosti je tento na stupni prerokovania návrhu.

Územný plán (ÚP) je najdôležitejší rozvojový dokument 
v meste. Určuje funkčné využívanie územia, prípustnosť jednot-
livých stavieb a činností na území mesta. ÚP sa dotýka všetkých 
vlastníkov pozemkov v meste, pretože každá činnosť (napr. sta-
vebná) musí byť v súlade s týmto dokumentom, aj keď ju občan 
vykonáva na svojom pozemku. Ak je pozemok podľa ÚP určený 
na výstavbu viacpodlažnej bytovej zástavby – bytový dom, 
vlastníkovi pozemku nemôže byť vydané stavebné povolenie 
na rodinný dom. Teraz je veľmi vhodná doba na pripomienky 
a diskusiu o ÚP. Mesto Sereď plánuje v najbližšej dobe obstarať 
nový ÚP. Požiadavky na funkcie v území je možné podať už teraz, 
nový plán by mohol byť schválený do dvoch rokov. ÚP je verejný 
dokument, ktorý je odsúhlasovaný orgánmi štátnej správy, samo-
správnym krajom, ďalej sa k nemu vyjadrujú správcovia verejného 
technického vybavenia územia (VTV) a verejnosť (vlastníci pozem-
kov). Po prerokovaní návrhu riešenia je ÚP schválený uznesením 
MsZ, ako voleným orgánom samosprávy. 

Do procesu vstupujú tri zložky: štát, správcovia VTV a verej-
nosť. Oznámenie o obstarávaní ÚP alebo jeho doplnkov sa robí 
verejnou formou. Informácia sa zverejňuje na úradnej tabuli, na in-
ternetových stránkach mesta, v médiách a pod. Viac sa môžete do-
zvedieť na oddelení ÚPaSP (územného plánovania a stavebného 
poriadku) MsÚ. Iba obec je príslušným orgánom územného pláno-
vania. Občan nemôže svojvoľne zasahovať do ÚP, môže však 
požiadať o jeho zrevidovanie a vykonanie zmeny. Od poda-
nia požiadavky do prerokovania zmeny ÚP je to najmenej pol roka 
a môže to trvať až rok a pol. Naše odd. pripraví informáciu o poda-
nej žiadosti na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve. MsZ sta-
noví podmienky zabezpečenia zmien a doplnkov územného plánu. 
Potom nasleduje proces obstarania, prerokovania a schvaľovania 
zmien a doplnkov ÚP, ktoré zabezpečuje naše oddelenie. Keď je 
požiadavka v súlade s územným plánom, nasleduje územné roz-
hodovanie, pri ktorom sa stavba alebo činnosť umiestňuje v úze-
mí. Orgánom ÚP je obec, t. j. Mestské zastupiteľstvo. Tento orgán 
schvaľuje ÚP a jeho zmeny a doplnky. Pred schválením je návrh 
riešenia prerokovaný v komisiách, ktoré pracujú pri MsZ a tiež je 
odsúhlasený oddeleniami tunajšieho úradu, hlavne odd. investičnej 
výstavby a odd. životného prostredia. Územné rozhodovanie vyko-
náva mesto (obec) ako príslušný stavebný úrad. Je to prenesený 
výkon štátnej správy, tu mesto koná ako štátny orgán, používa štát-
nu pečiatku, nadriadeným a odvolacím orgánom je Krajský staveb-
ný úrad v Trnave. Do tohto procesu vstupujú dotknuté orgány štát-
nej správy, napr. Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Krajský 
pozemkový úrad, Krajský pamiatkový úrad, Krajský úrad dopravy, 
Krajský úrad životného prostredia, Obvodný úrad ŽP, Regionálny 
úrad zdravotníctva... V rámci územného konania (ÚK) preveruje-
me, či činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 
Z. z., „o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“. Ak navrhova-
teľ neurobí kroky podľa tohto zákona pred podaním návrhu na ÚK, 
my ho v rámci vedeného správneho konania vyzveme, aby pred-
ložil stanovisko príslušného orgánu, či je potrebné činnosť posu-
dzovať alebo nie. Po vyjadrení kladného stanoviska vydáme územ-
né rozhodnutie. Ak by sme ako príklad uviedli výstavbu golfového 
ihriska, ide o územné rozhodnutie typu „rozhodnutie o využívaní 
územia“. Ak má golfové ihrisko aj budovu, tak zlúčime rozhodnutie 
o využívaní územia s rozhodnutím o umiestnení stavby. Tam, kde 

umiestňujeme stavbu, postupuje-
me v konaní aj do druhého stup-
ňa. Druhým stupňom je stavebné 
povolenie. Ak územné rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť, môže 
stavebník podať žiadosť o sta-
vebné povolenie. K žiadosti o sta-
vebné povolenie predkladá doku-
mentáciu pre stavebné povolenie, 
doklad o vlastníctve, stanoviská 

dotknutých orgánov, ktoré si 
vyhradili posúdiť ďalší stupeň, 
zoznam účastníkov konania 
(vlastníci susedných pozemkov 
a stavieb). Pri jednoduchých 
stavbách, ktoré sú v súlade 
s územným plánom je možné 
zlúčiť územné konanie so sta-
vebným konaním. Ak nadobud-
ne stavebné povolenie právo-
platnosť, t. j. žiadny z účastní-
kov konania nepodá odvolanie, môže sa stavba začať realizovať.  
Toto sú jednotlivé fázy stavebného postupu: 
Územné plánovanie – zosúladenie činnosti s územným plánom 
Územné rozhodovanie – umiestnenie činnosti v území, na pozemku 
Stavebné konanie – rozhodovanie o povolení stavby, stanovenie 
podmienok pre realizáciu.
Kolaudačné konanie – povolenie stavbu užívať. Stavebný zákon 
v celom svojom znení (§1-§145) ustanovuje aj iné dôležité skutoč-
nosti súvisiace so stavbami a s činnosťami v území, napr. definuje 
základné pojmy týkajúce sa stavieb, určuje vybrané činnosti vo vý-
stavbe, povolenia týkajúce sa terénnych úprav, reklamných a infor-
mačných zariadení, výkon štátneho stavebného dohľadu a taktiež 
aj ukladania pokút za porušenie ustanovení tohto zákona.

Ing. Anna Halabrínová, vedúca odd. územného plánovania  
a stavebného poriadku MsÚ

Ing. Anna Halabrínová

fotografia veternej turbíny v susednom Rakúsku

Oddelenie územného plánovania  
a stavebného poriadku

O najdôležitejšom rozvojovom 
dokumente mesta
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Vodné dielo 
Sereď – Hlohovec

bude umiestnené v území 
Váhu, v úseku vymedzenom 
na južnej strane líniou konca ná-
drže VD Kráľová pod Sereďou 
a na severnej strane vyústením 
odpadového kanála od vodnej 
elektrárne Madunice, do Váhu 
pri Hlohovci. Navrhované tech-
nické riešenie je jednostupňový 
derivačný variant. Vodohospo-
dári a energetici ho považujú 
za optimálny. 

Hlavné účely stavby sú: 
1. energetické využitie – hyd-
roenergeticky využiteľný spád 
predmetného úseku je 19,10 m 
a z toho vyplývajúci hydroener-
getický potenciál je asi 50 MW. 
Navrhované riešenie predpo-
kladá sústredenie uvedeného 
spádu do jednej vodnej elektrár-
ne nad Sereďou, s priemernou 
ročnou výrobou 182/95 GWh 
elektrickej energie, 2. zabezpe-
čenie plavby – v úseku medzi 
VD Kráľová a VD Madunice, 
3. protipovodňová ochrana úze-
mia, 4. ďalšie prínosy – možnosť 
chovu rýb, zabezpečenie závla-
hovej vody, ťažba štrkopieskov, 
minimálne kolísanie vody na Vá-
hu, rekreačno-športové využitie, 
zlepší sa nepriaznivý režim pod-
zemných vôd. V súčasnosti túto 
investičnú akciu pripravuje štát 
prostredníctvom š. p. Vodohos-
podárska výstavba Bratislava. 
Termín začatia rok 2010 a skon-
čenia výstavby rok 2015 (doba 
výstavby cca 62 mesiacov). 
Začatie prevádzky: rok 2016 
Dňa 13. 10. 2008 bolo na MsÚ 
v Seredi doručené záverečné 
stanovisko z procesu posudzo-
vania činnosti „Vodné dielo Se-
reď – Hlohovec“, ktoré vydalo 
MŽP SR. Záverečné stanovis-
ko k navrhovanému vodnému 
dielu odporúča jeho realizáciu 
za predpokladu splnenia pod-
mienok a opatrení uvedených 
v tomto stanovisku. Stanovisko 
je prístupné verejnosti k nahliad-
nutiu na odd. územného pláno-
vania a stavebného poriadku 
MsÚ v Seredi.

Pre rozvoj mesta má vybu-
dovanie Vodného diela Sereď 
– Hlohovec veľký význam. Jeho 
vybudovaním sa zmení funkcia 
súčasného územia za hrádzou 
(zátopové územie pre odve-
denie povodňových veľkých 
vôd) a vytvoria sa podmienky 
pre viacúčelový rozvoj územia. 
Územný plán tomuto územiu 
pripisuje viaceré funkcie: býva-
nie, šport, rekreácia ako i mož-
nosti obnovy oblasti s budúcim 
významom pre širšie okolie  
Serede – rieky Váh. 

úpasp

Získavanie energie z geotermálnych vrtov je na vzos-
tupe. Budúce generácie sa „sporeniu“ nákladov  
na energie nevyhnú. V našom meste sa o takomto 
projekte nielen hovorí, ale sa na ňom aj pracuje.  
Prinášame Vám niekoľko informácií z rozhovoru  
s p. R. Áčom, riaditeľom Mestského bytového podni-
ku, ktorý nás informuje v akom „stave“ sú prípravy 
budúcej realizácie.

Na základe realizovaných prieskumov a výsledkov  
geotermálnych vrtov môžeme konštatovať, že geoter-
málne vody sa v širšom okolí Serede môžu získať vrtom  
na južnom okraji mesta hlbokým asi 1600 - 1800 m s oča-
kávanou výdatnosťou pravdepodobne 5 l/s. Maximálna 
výdatnosť by mohla byť okolo 10 l. Predpokladaná teplo-
ta 54 až 57°C, mineralizácia 5 až 7 g/l. Na základe tohto  
záveru bola na MsZ zaradená úloha využívania geotermál-
nych vôd ako úloha na projekt do štrukturálnych fondov. 
Na tomto podklade bolo výberové konanie, kde vybrali 
Slovgeoterm Bratislava ako generálny dodávateľ v pro-
jektovej úlohe. Prvé štádium je spracované - t. j. projekt  
geologickej úlohy, štúdia využitia, projekt ochrany život-
ného prostredia. Na základe predložených materiálov  
na Ministerstve životného prostredia nám bolo vydané 
rozhodnutie o pridelení prieskumného územia. 

Vrt chceme realizovať pri Zbernom dvore vedľa betó-
novej plochy, ktorá patrí Krajskému úradu. Je tam sklad  
civilnej obrany, vedľa neho sa nachádza pozemok - maje-
tok mesta. Zároveň je to blízko ku kotolni K5. Na ústí vrtu 
sa osadí „strom-
ček“ z ocele, kde 
budú preplachové 
armatúry, špeciál-
ne čerpadlo, ktoré 
s 50 - 100 m dlhým 
hriadeľom. Pod ze-
mou bude umiest-
nených množstvo 
špecializovaných 
zariadení, kto-
rých súčasťou je 
aj odplyňovacia 
nádrž na metán.  
Celé „horné“ zariadenie bude položené na ústi vrtu vo veľ-
kosti jednej garáže. Bezkanálovým vedením pôjde potrubie 
do kotolne K5. Tam bude výmenník. Voda nepôjde priamo 
do kúrenia, ale bude odovzdávať teplo vode v systéme. 
Studenú vodu vrátime do Váhu. Varianty sú tri. Pri najlac-
nejšom s najmenším využívaním tepla, by sme museli 40l 
vody púšťať späť do Váhu. Druhý variant je s tepelnými 
čerpadlami, 3 alebo 4ks. Sú to zariadenia, ktoré „prečer-
pávajú teplo“. To je ako chladnička, ale s opačným prin-
cípom. Chladnička chladí a teplo je odpad. Pri tepelnom 
čerpadle vodu ešte viac ochladíme a teplo prečerpáme 
z nízkeho potencionálu do vyššieho. V tomto prípade by 
sme mali tri tepelné čerpadlá. Tretia možnosť je najdrah-
šia, ale tá sa nám aj najskôr „vráti“. V tomto variante zapo-
jíme ešte jednu kongeneračnú jednotku. Je to zariadenie, 
ktoré už máme. V spaľovacom vznietovom motore spaľuje 
namiesto benzínu zemný plyn, na druhej strane poháňa 
generátor, ktorý vyrába prúd. Teplo, ktoré tvorí 60 - 70% 
celkovej energetickej bilancie, sa využíva do vykurova-
nia. Je to kombinovaná výroba tepla a elektriny, ktorá by 
sa využívala na pohon čerpadiel a iných zariadení.Cena  
poplatkov za teplo zostane rovnaká, pretože sa namiesto 
odpisov bude splácať úver. Keďže je toto najväčšia  
kotolňa v Seredi, cena by sa mohla udržať. Ďalšou alter-
natívou je prepojenie dvoch kotolní (K4 a K5). Pod Mean-
drom už máme kanál. V lete nie je kam dávať teplo. Toto 
je jediná cesta, pri ktorej môžeme ako výrobcovia ovplyv-
niť cenu. Tepelné hospodárstvo bolo veľmi zanedbávané,  
čo si teraz vyžaduje veľké investície.

Sekundárne sa dá teplá voda využiť na rekreáciu, 
šport a iné aktivity. Blízko zberného dvora je Váh a je tam  
aj dosť miesta na výstavbu aquaparku.

Róbert Áč, riaditeľ MsBp Sereď

Geotermálny vrt v Seredi

mapka s bodom umiestnenia vrtu

Simulácia ekologickej 
havárie: 

„Teroristický útok na ropovod“ 
- nebezpečenstvo pre obyvateľ-
stvo v podobe ekologickej ha-
várie so simuláciou poškodenia 
ropovodu Družba, v dôsledku 
„teroristického útoku“ a násled-
ného úniku ropy do Váhu, si ako 
tému taktického cvičenia vybrali 
hasiči. Nebezpečná látka „unikla“ 
vo štvrtok 25. septembra 2008 
do Váhu. Hasiči postavili dve 
norné steny na zachytávanie ro-
py. Taktické cvičenie preverilo 
súčinnosť hasičských jednotiek 
Hasičského a záchranného zboru 
nášho kraja, Záchrannej brigády 
v Malackách, polície, Transpetro-
lu, Povodia Váhu v Šali a ďalšími 
špeciálnymi službami na mieste 
vzniku mimoriadnej udalosti. Vy-
skúšala sa pripravenosť riadiace-
ho štábu pri zdolávaní následkov 
teroristického útoku za účasti  
viceprimátora, vedúceho krízové-
ho štábu nášho mesta a vedúcich 
zamestnancov mesta Sereď.

Mgr. Peter Rampašek

Mesto Sereď podalo 
žiadosti o eurofondy

Na Ministerstve výstavby a regi-
onálneho rozvoja v rámci Regi-
onálneho operačného programu 
– Infraštruktúra vzdelávania, boli 
podané dve žiadosti o nenávrat-
ný finančný príspevok pre naše 
dve základné školy, a to ZŠ J. A. 
Komenského a ZŠ J. Fándlyho, 
vo výške spolu cca 78 miliónov Sk. 
Vypracované projekty riešia zlep-
šenie priestorov škôl pre vzdelá-
vací proces s realizáciou zateple-
nia škôl a aj výmenu okien. V prí-
pade úspechu sa bude riešiť i pla-
váreň v ZŠ J. Fándlyho. Výsledky 
posudzovania žiadostí o financie 
by sme mali vedieť koncom tohto  
roku a s realizáciou prác  sa počí-
ta v roku 2009. Treťou žiadosťou 
je projekt v operačnom programe 
– Životné prostredie, je na Minis-
terstve životného prostredia. Ten-
to projekt rieši výstavbu stanovíšť, 
separáciu odpadu a envirovzdelá-
vanie, jeho finančný rozpočet je 
cca 6 miliónov Sk.

Mgr. Peter Rampašek

Rozvíjanie spolupráce 
s Tišnovom

Na pozvanie starostu Ing. J. Svobo-
du sa viceprimátor Mgr. P. Rampa-
šek zúčastnil mestských slávností 
partnerského mesta Tišnova, ktoré 
sa konali v dňoch 26. - 28. 9. 2008. 
Spolu s ostatnými predstaviteľmi 
partnerských miest poľského Sule-
jowa a východoslovenskej Moldavy 
n/B, konzultovali budúcu spoluprácu. 
Českí priatelia sa tešili na koncert 
bratov Danišovcov v Tišnove, pri prí-
ležitosti výročia vzniku spoločného 
štátu. Obyvatelia Serede budú môcť 
v januári 2009 vidieť a počuť Tišnov-
ský chrámový zbor. Viceprimátor sa 
stretol na neformálnom rozhovore aj 
s hejtmanom Juhomoravského kraja 
Ing. Juránkom.          pera
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týchto odpadov sa podobal vyrábaniu divokých skládok! 
V kopách odpadov boli vyhodené aj nebezpečné látky, 

ktoré môžu ohroziť zdravie a veľmi poškodiť životné 
prostredie. Také odpady je nutné zaviezť do Zberného 
dvora! Likvidácia takýchto „divokých skládok“ nám všetkým 
zvyšuje finančné náklady (cca 600.000 Sk info-žp), ktoré 
by sme mohli využiť omnoho účelnejšie. 

Kvôli vlastnej nedisciplinovanosti budeme musieť platiť 
za odpady viac. Tento stav môžeme zmeniť k lepšiemu. 
Veď všetci chceme mať naše mesto pekné a čisté!

Michal Noskovič, poslanec MsZ

Čistota, pol života...
Tak nám to v škole často prízvukovali naši učitelia, 

tak nás to učili naši rodičia. Dnes hovoríme o životnom 
prostredí a ekológii. Tieto pojmy hovoria o vzduchu, vode, 
potravinách o čistom prostredí doma, v škole na ulici -  
v našom meste.

Sereď patrí medzi prvé mestá na Slovensku, ktoré sa 
začali vážne venovať životnému prostrediu a triedeniu 
odpadov. Naše deti sú nami vedené k základným návykom 
hygieny, ako dôležitej povinnosti v ich živote a pre 
zachovanie čistého životného prostredia sa na školách učia 
triediť odpady, aby sa im táto nutnosť stala celoživotným 
zvykom. Fotografie z posledného zberu veľkoobjemných 
odpadov ma zarmucujú a nútia k zamysleniu: Máme radi 
svoje mesto? Vieme si vážiť čistý vzduch, vodu, čisté 
prostredie?

V meste máme 39 zberných miest na triedený odpad. 
V auguste t. r. mesto požiadalo Ministerstvo životného 
prostredia SR o uvoľnenie nenávratných finančných 
prostriedkov na „dobudovanie infraštruktúry odpadového 
hospodárstva“. Na Cukrovarskej ulici máme ZBERNÝ 
DVOR, kam môžeme odpady bezodplatne vyviezť 
a nešpiniť tak svoje okolie, či humná „kôpkami bordelu“.

Dvakrát ročne mesto zabezpečuje rozmiestnenie 18 
veľkoobjemných kontajnerov na ťažký, či rozmermi 
objemný odpad. Tohto roku bolo možné taký odpad 
umiestniť do kontajnerov od 6. do 19. 10. Posledný zber 

Cieľom vypracovania dokumentu bolo vytvorenie úplnej zá-
kladne vedomostí a údajov o celkových ekologických pome-
roch katastra Mesta Sereď. V procese rozhodovania o inves-
tičných zámeroch mesta, najmä pri výstavbe, sa potrebujeme 
riadiť dokumentom, ktorého dodržiavanie zabezpečí rovnová-
hu s ekologickými poznatkami o danom území. Riešené je úze-
mie vymedzené hranicou katastrálneho územia mesta Sereď, 
Horný Čepeň, Dolný Čepeň a Stredný Čepeň. Spolu 3045,36 
ha. „MÚSES“ predstavuje komplexnú geografickú analýzu za-
meranú na prírodnú časť krajiny - chránené územia, faunu, 
flóru, ekologicky významné časti krajiny, prirodzenú vegetáciu 
a pod. Vytvára základ pre ochranu rozmanitosti podmienok 
a foriem života na miestnej úrovni a stáva sa z pohľadu životné-
ho prostredia (environmentálnou) súčasťou textovej a grafickej 
časti územného plánu a projektov pozemkových úprav. MÚ-
SES možno považovať za nosný dokument v oblasti životného 
prostredia nášho mesta. Má štyri časti: analytickú, syntézovú, 
návrhovú a grafickú. 

Analytická časť mapuje prírodné pomery územia, chránené 
druhy fauny a flóry národného a európskeho významu, súčas-
nú krajinnú štruktúru. Vyjadruje súlad s územným plánom mes-

Životné prostredie - dôležité informácie 
„Miestny územný systém ekologickej stability - MÚSES“ 

ta, popisuje pozitívne a negatívne javy v území, a iné.
Syntézová časť obsahuje hodnotenie a výpočet ekologickej 

stability územia, hodnotenie a zaradenie všetkých, v našom ka-
tastri nachádzajúcich sa rastlín, zvierat a živočíchov, krajinný 
obraz, ráz krajiny a pod. 

Návrhová časť zahŕňa a navrhuje všetky prvky miestneho 
systému ekologickej stability v intraviláne aj v extraviláne mes-
ta Sereď. 

Grafická časť obsahuje mapy súčasného stavu krajiny, na-
riadenia ÚPD a návrhy MÚSES v katastri mesta Sereď. Vyme-
dzené územie je zdokumentované v grafickej časti. 

Oddelenie životného prostredia mesta Sereď v uplynulom 
období roku 2008, intenzívne spolupracovalo s odbornou pro-
jekčnou spoločnosťou na tvorbe nového strategického doku-
mentu mesta Sereď s názvom „Miestny územný systém ekolo-
gickej stability mesta Sereď“. Do MÚSES-u je možné nahliad-
nuť na našom oddelení životného prostredia Mesta Sereď a  je 
tiež zverejnený v elektronickej forme na webovej stránke mes-
ta. V prípade záujmu môžu odborní pracovníci nášho oddelenia 
poskytnúť konkrétne informácie priamo občanovi pri osobnom 
stretnutí.    viac na www.sered.sk         žp

fotografia z miesta zberu za hrádzou

Na parkovisku pri poliklinike... bez komentára Mlynárčania „pochopili“ a na zbernom mieste bol poriadok
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sme ani v ostatné dni, kedy sme organizovali pre deti det-
ský bazár, športové hry, ping-pongový turnaj, opekačku 
a pobavili sme sa aj na maškarnom plese, alebo pri sto-
ličkovom či metlovom tanci. Radosť detí z diplomov, slad-
kých odmien alebo z cien získaných v bazári bola nefal-
šovaná a potešila každého. 

Za úspešnú realizáciu našich programov patrí poďako-
vanie tým, ktorí nám prispeli finančne alebo vecnými dar-
mi: Mestský úrad v Seredi, VÚC Trnava, ZF Boge Elastme-
tall Slovakia, a. s. Trnava, T-press Trnava, HIT Slovensko 
s. r. o., Sereď, Alcatel Bratislava, Hartmanm-Rico, s. r. o., 
pekáreň Vančo - Dolná Streda a Ing. R. Horský. 

Viac informácií o činnosti združenia si môžete pozrieť 
na webovej stránke www.777.wbl.sk.

Mgr. Silvia Adamčíková, tajomníčka výboru

spolužitie  
s nepostihnutými, 
preukaz ZŤP

Aktivity Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých detí a ml.
V našom meste už 15 rokov pôsobí Slovenský zväz 

zdravotne postihnutých detí a mládeže, ktorý je od roku 
2005 registrovaný na Ministerstve vnútra SR ako občian-
ske združenie. SZZP DaM je nepolitickou organizáciou 
a združuje deti a mládež so zdravotným postihnutím, ale-
bo zdravotným obmedzením a ich rodičov. 

Pre rodiny poskytujeme sociálne poradenstvo a progra-
my zamerané na rehabilitačnú, resocializačnú, liečebno-
ozdravnú a kultúrno-spoločenskú činnosť. Organizujeme 
rôzne výlety, opekačky, „Stretnutie s Mikulášom“. V tomto 
roku sme zorganizovali kúpanie v termálnom parku Ga-
landia, výlet do Moravského krasu, ktorý sa konal pri prí-
ležitosti MDD a kde sme si pozreli priepasť Macocha, 
Punkevnú jaskyňu ale aj westernové mestečko Boskovi-
ce, v auguste sme sa boli kúpať v Štúrove, zorganizovali 
sme opekačku na ramene Váhu pri príležitosti začiatku 
školského roku. Medzi organizačne aj finančne najnároč-
nejšie akcie patril 3-dňový výlet do Prahy a hlavne týž-
dňový rekondično-rehabilitačný pobyt, ktorý sme zorga-
nizovali v mesiaci júl v penzióne LIMBA. 

Deti, ale aj ich rodičia si v prekrásnom prostredí Níz-
kych Tatier užili nielen krásy Liptovského Jána, kde sa 
rekondično-rehabilitačný pobyt konal, ale vybrali sme 
sa aj na výlety do westernového mestečka Šikluv Mlyn 
pri Liptovskom Mikuláši, plavili sme sa loďou po Liptov-
skej Mare, navštívili sme Demänovskú jaskyňu Slobody 
a vyviezli sme sa lanovkou na Chopok. Ale nezaháľali 

Vážení spoluobčania!

V mojich príspevkoch by som sa 
chcela pravidelne zaoberať prob-
lematikou života zdravotne postih-
nutých a objasňovaním základných 

pojmov, ktoré sa týkajú problémov občanov zápasiacich 
so zdravotným postihnutím. Jedinec trpiaci nejakým dru-
hom trvalého telesného, zmyslového, mentálneho, alebo 
rečového poškodenia, má nevýhodu v spolužití s nepostih-
nutými ľuďmi. Napriek snahám o čoraz väčšiu integráciu 
v celkovom živote a postupným vytváraním bezbariérových 
prístupov, je táto skupina občanov stále ohrozená sociál-
nym znevýhodnením. Poškodenie nejakého životne dôleži-
tého orgánu, štruktúry, či jeho funkcie, vedie k sociálne ne-
gatívnym dôsledkom. Možno ich zmierniť kompenzáciami 
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. 

Občanovi je možné vydať preukaz občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím. Tento preukaz oprávňuje jeho 
držiteľa na niektoré výhody. Ako si vybaviť preukaz ob-
čana s ťažkým zdravotným postihnutím? Prvý krok je 
navštíviť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Galante, 
Staničná č. 5, č. tel.: 2444 674 – oddelenie posudkových 
činností. Na tomto oddelení s vami spíšu záznam, dajú 
vám tlačivo pre lekára na posúdenie zdravotného stavu 
a stanovenie miery funkčnej poruchy. Na základe posúde-
nia sa vydáva posudok, ktorý stanovuje mieru funkčnej po-
ruchy a obsahuje aj vyjadrenie, či ide o občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím a či obsahuje aj sociálne dôsled-
ky ťažkého zdravotného postihnutia. Súčasťou posudku 

je aj návrh formy kompenzácie. Je potrebné zdôrazniť, že 
na jednotlivé druhy kompenzácií nie je právny nárok. Záleží 
preto vždy na posúdení konkrétneho prípadu a príslušného 
úradu, aké kompenzácie žiadateľovi prizná. Podľa platného 
zákona o soc. pomoci č. 195/1998 Z. z., je kompenzácia  
určená na prekonanie, alebo zmiernenie soc. dôsledkov 
ťažkého zdravotného postihnutia. Formami kompenzácie 
sú sociálne služby, peňažné príspevky a peňažný príspe-
vok na opatrovanie. Na účely kompenzácie sa u občana 
posudzuje miera funkčnej poruchy podľa druhov zdravot-
ného postihnutia. Miera funkčnej poruchy sa stanovuje 
v percentách. Za občana s ťažkým zdravotným postih-
nutím sa považuje ten, ktorého miera funkčnej choro-
by je najmenej 50%. Ak má občan viac funkčných porúch, 
miera funkčnej poruchy sa ohodnotí podľa najvyššej z nich. 
Stanovené percento možno zvýšiť až o 20%, a to s prihliad-
nutím na ďalšie funkčné poruchy, ktoré vzájomne súvisia 
a spôsobujú znevýhodnenie. Na účely sa tiež posudzujú 
osobnostné predpoklady, rodinné prostredie a prostredie, 
ktoré ovplyvňuje jeho integráciu do spoločnosti.

Hodnota ľudského života sa neurčuje tým, či je človek 
mladý, alebo starý, zdravý, či chorý, alebo zdravotne postih-
nutý. Preto, ak sa človek z dôvodu zdravotného postihnutia 
dostane do nepriaznivej sociálnej situácie, má právo rie-
šiť svoju situáciu 
tak, aby mohol 
byť rovnocen-
ným a plnohod-
notným obča-
nom spoločnosti 
v ktorej žije.

Mgr. Gabriela 
Vyhlídalová
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Listujeme v kronike 
Hudobnej školy v Seredi 

(pokračovanie z minulého čísla)
K obdobiu rokov 1948 – 1953 treba spomenúť, 

že na škole pôsobil 140-členný detský zbor pod ve-
dením p. M.Bukovskej a orchester dospelých, ktorý 
dirigoval najprv p. O. Štefko, neskôr dr. Ján Fischer-
Kvetoň. Členmi orchestra, ktorý sa v tom období 
úspešne reprezentoval na verejnosti, boli H. Šev-
číková, M. Bukovská, Š. Hoja, F. Kudlač, A. Benák, 
S. Brosch, dr. H. Sedlák, Q. Faludy, D. Karmažín, 
T. Jankuj, H. Vivodík, A. Hruškovičová, M. Lukačo-
vič a dr. V. Kratochvíl s manželkou.

Po pretrvávajúcich problémoch s umiestne-
ním Hudobnej školy v Seredi, bola nakoniec ško-
la umiestnená od 1. 9. 1953 do bývalého kaštie-
ľa. Aj vedenie školy sa zmenilo. Riaditeľom sa stal 
p. Imrich Gažovič. Boli založené ďalšie odbory. Vý-
tvarný odbor (vznikol v roku 1964) viedol J. Balogh, 
tanečný odbor viedla E. Pepichová a po nej S. Ja-
sanová, dramatický odbor viedol M. Valúšek. Ne-
skôr sa zmenil aj názov školy na Ľudovú školu ume-
nia. V rámci odborov bola už táto škola kompletná. 
Ani Galanta, ani Trnava v tomto čase nemali všetky 
odbory. V roku 1987 sa škola opäť sťahovala do ne-
vyhovujúcich priestorov Sokolovne v Seredi.

Postupne sa menili aj posty riaditeľov. Od roku 
1973 prevzal miesto riaditeľa p. Jaroslav Červenka, 
v roku 1989 p. Ľudovít Urban, v roku 1990 p. Soňa 
Matušková a od roku 1992 je ZUŠ pod mojim vede-
ním. V roku 1995 sa pričinením Mesta Sereď, Škol-
skej správy v Galante a riaditeľstva školy podarilo 
školu znova presťahovať do dôstojnejších priesto-
rov bývalých jaslí na ul. Komenského, kde pôsobí 
dodnes. Na škole sa vystriedali stovky žiakov, ktorí 
pokračovali v štúdiách na konzervatóriách, peda-
gogických školách, fakultách umeleckého zamera-
nia. Mnohí už pracujú ako kvalifikovaní učitelia, pro-
fesionálni umelci, či konzumenti umenia.

Vážení  priatelia hudobného, tanečného či 
výtvarného umenia, milí naši bývalí absolventi, 
rodičia, žiaci, verejnosť Mesta Sereď!

V týchto dňoch si pripomíname 60. výročie zalo-
ženia umeleckej školy v Seredi.

Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame  
na GALAVEČER, dňa 22. novembra 2008 
o 17.00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Se-
redi, a na výstavu absolventov výtvarného odbo-
ru s názvom ZRKADLENIA, od 6. decembra 2008 
do 31. janára 2009, v Mestskom múzeu v Seredi. 
Vernisáž výstavy bude 5. decembra 2008 o 17.00 
hod.   

Dagmar Šajbidorová 
riaditeľka školy
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Výchova naša každodenná
Včera ráno som pred materskou školou svojho syna videl ob-

raz, ktorý je z času na čas možné vidieť pred každou zo slo-
venských škôlok. Matka v chvate ťahá uplakané dieťa, ktoré sa 
silou mocou chce vymaniť z jej zovretia. Nechce byť v škôlke 
ani za svet, chce svoje. Tvrdohlavo, napriek láskavému vysvet-
ľovaniu, dohováraniam a sľubom, zaťato nechce prekročiť prah 
dverí. Bojuje - kto z koho. Bráni sa pred rodičovskou vôľou. Vie 
o matkinej presile, preto zosilňuje svoj plač do kriku až vresku, 
kedy aj statočná matka stráca trpezlivosť a hneď zavčas rána 
používa svoju dlaň ako „vyplácací nástroj“ na „výplatnú plochu“ 
ratolesti – na zadok. 

Deň ešte nebol pred večerom, keď som v centre mesta  
posiatom butikmi a obchodíkmi so značkovým oblečením narazil 
na „násťročného“ na nákupoch s matkou. Tvár mladého „skoro 
muža“ bola naplnená hnusom, odporom a protestom. Jeho vkus 
bol nestotožniteľný s maminým. Komunikácia prebiehala takmer 
nonverbálne, len samé úsečné skratky. Pozérsky gestikuloval, 
a kým si všimol usilovne presviedčajúcu maminu, pohľadom  
odsledoval celé okolie. Snažila sa... Bezúspešne. Šlo sa zjav-
ne domov. Matkino výchovné pôsobenie bolo v koncoch. Nákup 
sa odkladá. Súboj bude pokračovať pri ďalšom nákupnom kole,  
tentoraz aj s otcom.

Poviete si: „Jasné, to poznám, to zažívam!“. Výchova naša 
každodenná, strastiplná. Tak ako na to? Ak máte chuť a čas, tak 
neleňošte a skúste to spolu s nami. 

Občianske združenie Život a Zdravie v spolupráci s Mestským 
úradom v Seredi vás pozývajú na stretnutia rodičov s témou 
„RODIČOVSTVO S LÁSKOU A LIMITY“, ktoré sa uskutočnia 
v Dome kultúry Sereď na 1. poschodí č. d. 44, so začiatkom 
vždy o 18.00 hod.

- 13. 11. 2008 (štvrtok) Rodičovský štýl - Akí ste rodičia: autori-
tatívni, zanedbávajúci, povoľní, alebo dôslední? Má to dôsledky 
na vaše vzťahy s deťmi?

- 20. 11. 2008 (štvrtok) Vaše dieťa je jedinečné - Aký tempera-
ment má vaše dieťa? Viete ako jedinečne vníma okolie? Poznáte 
jeho svet? Rozumiete jeho správaniu?

- 27. 11. 2008 (štvrtok) Poslušnosť a jej tvorivé uplatnenie.  
Ako prirodzene viesť dieťa k sebakontrole a samostatnosti?

- 4. 12. 2008 (štvrtok) Motivácia a usmernenie. Viete ako vylú-
čiť zbytočné sekírovanie, napomínanie a trestanie? MaMo

Základné školy obvodu Galanta súťažili
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu 

v Galante dňa 9. 10. 2008 usporiadal 15. ročník obvodného kola 
súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany. V areáli ZŠ Z. Ko-
dálya s VJM Švermova ul. v Galante, sa zúčastnilo 12 družstiev. 
Riaditeľ súťaže JUDr. Miloš Hanus, vyslovil odhodlanie úspešne 
obstáť v boji o Putovný pohár prednostky OÚ v Galante. Jeho 
držiteľom bola Základná škola J. A. Komenského v Seredi. Žiaci 
si preverili testom svoje vedomosti a praktické zručnosti v šiestich 
disciplínach. Pod vedením učiteľov absolvovali serióznu prípravu 
v problematike sebaochrany, vzájomnej pomoci a v špecifických 
branných prvkov. Na republikovom finálne v Tajove sa zúčastnilo 
víťazné družstvo krajského kola - ZŠ Pusté Úľany. Opätovné ví-
ťazstvo tohto roku dokazuje, že na tejto škole venujú pozornosť 
uvedenej problematike, za čo patrí vďaka vedeniu základnej ško-
ly. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ J. Fándlyho v Se-
redi a na treťom mieste družstvo ZŠ J. A. Komenského v Seredi. 

Súťaž sledovali aj vzácny hostia: pani PaedDr. Anna Piláriková 
(prednostka Obvodného úradu v Galante), Ing. Alexander Mézeš 
(primátor mesta Galanta), Ing. Jozef Kluka (vedúci odboru civil-
nej ochrany a krízového riadenia obvodného úradu v sídle kraja) 
a ďalší hostia. Ich účasť povzbudila súťažné družstvá a motivova-
la k dosiahnutiu lepších výsledkov. 

Dovoľte mi poďakovať súťažným družstvám, pedagógom zá-
kladných škôl, rozhodcom a organizátorom, za vytvorenie výbor-
ných podmienok k súťaži.

JUDr. Miloš Hanus, ved. odb. CO a KR OÚ Galanta

dole: tablo bsolventov 
ĽŠU 1965-66
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Mestské múzeum -
Fándlyho fara v Seredi

Ul. M. R. Štefánika 1177/8

Stále expozície
Prehistória seredského regiónu

Hrad Šintava
Výstavy

Archeologický výskum hradu Šintava
Milka Urbanová - Obrazy

výstava potrvá
od 5. 11. do 29. 11. 2008

Atrakcie
Model kaštieľa s parkom - vízia budúcnosti

Zbierkový predmet mesiaca:
Medený ingot z 18. storočia nájdený

v koryte Váhu pri kempingu.
(zo zbierky Vlastivedného múzea v Galante)

Otváracie hodiny
utorok - sobota od 10.00 do 18.00 hod.

(Informácie a objednávky pre organizované  
skupiny na t. č. 789 4546)

www.sered.sk e-mail: muzeum@sered.sk

Kaštieľ - záchrana identity mesta
Nerád polemizujem o súvislostiach, ktoré sú nepodstatné, zvlášť  

v takých prípadoch, ktoré sú zavádzajúce a tendenčné. V „Seredských 
novinkách“ č. 4/2008 som sa o tom presvedčil pri čítaní článku: „Kaštieľ - 
čo sa všetko doteraz urobilo pre jeho záchranu“, ktorého autorom je pán 
Ján Fačkovec. Autor uvedeného článku bol v rokoch 1990 - 1994 posla-
nec MsZ v Seredi a zároveň aj zástupca primátora (primátor bol p. Vla-
dimír Beno). Keby autorovi na tom viac záležalo a prezrel by si materiá-

ly týkajúce sa kaštieľa, zistil by, 
že sa hlboko mýli. Nesúhlasím  
s tým, keď v článku uvádza:  
„K zdevastovaniu tohto objektu 
došlo ešte za komunistického 
režimu...“ Podľa môjho názoru, 
aj verejnej mienky, je to klam-
stvo. Autor tu podsúva občanom 
i čitateľom komunizmus, akoby 
nevedel, že komunizmus ako 
spoločensko-ekonomická formá-
cia nikdy-nikde na svete - neexis-

toval! Po II. svet. vojne, u nás (aj v ďalších krajinách), to bolo obdobie 
socializmu - až do roku 1990. Preto nech si autor nemýli dojmy s pojmami 
a doplní si informácie o historických danostiach.

Do decembra 1989 som bol poslanec vtedajšieho Mestského národ-
ného výboru v Seredi. Mám dostatok vedomostí a informácií týkajúcich 
sa archeologického prieskumu bývalého Šintavského hradu na nádvorí 
kaštieľa. Tiež sú mi známe technické a finančné súvislosti týkajúce sa 
rekonštrukcie kaštieľa. Mnohí z občanov si dobre pamätajú, že v kaštieli 
(po roku 1960) boli umiestnené: Hudobná škola, Mestská knižnica, Dom 
pionierov, Vináreň, Stredná škola (tzv. niklovácka), sklad vína z JRD  
Šoporňa (v tzv. bastióne) a konali sa tam ďalšie aktivity Spoločného zá-
vodného klubu ROH a MsNV. 

Po schválení projektov a zabezpečením financií na plánovanú opravu, 
museli byť tieto priestory uvoľnené. Opravy začali robiť Pamiatkostav Žili-
na a Pozemné stavby Nitra. Plánovaný finančný náklad na opravu kaštieľa 
bol 220 mil. Kčs. Začalo sa s opravou strechy, odkvapových žľabov, spev-
ňovaním stropov (keramické stropy), sondážami do základov (proti vlhnu-
tiu) a ďalšími prácami. Nemám presné informácie o vynaložených finan-
ciách od začiatku opráv do novembra 1989. Zodpovedne však môžem 
uviesť, že devastácia kaštieľa začala po „nežnej“ - od 17. novembra 
1989 a v ďalších rokoch až donedávna!

Po r. 1989 nastalo rabovanie nových strešných krytín (škridle), odkvapo-
vých rúr, žľabov a všetkého čo rabovačom prišlo vhod... Vzniknutá sociálna 
situácia splodila bezdomovcov, ktorí dvere a rámy z okien používali na kúre-
nie v rôznych častiach kaštieľa... A pán Fačkovec uvedie v článku alibistické 
vysvetlenie... „to bolo za komunistického režimu!“ Dvere do kaštieľa zamu-
rovali a okná na prízemí tiež. To bol „humánny“ prístup predstaviteľov vede-
nia mesta po vtedajšej „nežnej“ v našom meste k historickým pamiatkam!  
Archeologické nálezy Šintavské-
ho hradu boli zahrnuté zeminou, 
hoci sa uvažovalo s ich konzer-
váciou a sprístupnením verejnos-
ti. Využitie turistickej atrakcie 
a spoznávanie histórie nášho 
mesta je pod zemou. Pánovi 
autorovi len pripomeniem, že 
za jeho pôsobenia začal kaštieľ 
chátrať. Čas pôsobí tak isto ako 
božie mlyny, či sa to týka ľudí ale-
bo stáročných múrov kaštieľa

Ako poslanec MsZ som 
v komisii pre obnovu kaštieľa. Poznám okolnosti, úvahy konkrétnej ob-
novy kaštieľa z fondov, časove však nikto neupresní realizáciu ob-
novy. A na počkanie to nepôjde. Občianske združenia Vodný hrad 
a Fotoklub Váh, pripravujú iniciatívy na úpravu častí kaštieľa. Prisľú-
bil som osobnú pomoc a rád sa s pánom Fačkovcom stretnem pri uži-
točnej práci. Bude to najlepší prejav vzťahu k historickej pamiatke -  
kaštieľa v Seredi. Vyzývam k činom aj ďalších spoluobčanov, ktorým 
na tejto pamiatke záleží!               

RSDr. Jozef Kovarovič, poslanec MsZ
(kontakt pre záujemcov o spoluprácu pri obnove kaštieľa - pozri inzerát vedľa) 

Výučný list holičského 
majstra z roku 1926

 Výučný list pána Karola Ježku zo Serede pochádza 
z roku 1926. Mestskému múzeu v Seredi ho darovala 
jeho dcéra, p. Skýpalová, momentálne žijúca v čes-
kom Znojme. 

Pán Ježka nastúpil v ro-
ku 1923 k Leopoldovi  
Weissovi - známemu se-
redskému holičovi a kader-
níkovi. Tu sa počas troch 
rokov vyučil za holičského 
a kaderníckeho „výpomoc-
níka“, o čom svedčí jeho 
výučný list. Tento graficky 

veľmi zaujímavý dokument je napísaný v slovenskom 
a maďarskom jazyku. V múzeu môžete uvidieť aj do-
bovú fotografiu zo spomínaného holičstva, ktoré bolo 
na Hlavnej ulici (dnes ul. M. R. Štefánika) v mieste 
dnešného vchodu do predajne potravín v obchodnom 
dome. Zbierkový predmet 

mesiaca október je vy-
stavený pri príležitosti 
100. výročia narodenia 
seredského holičského 
majstra pána Ježku.

Zlatica Gregorová  
lektorka múzea

Pohľadnica zo zbierky Mgr. arch. Rastislava Petroviča. 
Hlavná ulica v Seredi okolo r. 1930 s malým holič-
stvom a kaderníctvom (prízemný domček, tretí zľava).

Foto nádvoria - pohľad na bastión - 
možno budúcu galériu Mesta Sereď
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DK ponúka do prenájmu:
NEBYTOVÉ PRIESTORY 

40 m2  v nákupnom centre NOVA 
vhodné na obchodnú, 

alebo kancelársku činnosť 
NEBYTOVÉ PRIESTORY  
v starej budove DK - 54 m2  

vhodné na kancelársku činnosť

Informácie a rezervácie  
na tel. číslach:  

031/789 2027, 031/789 5104

Programový 
mesačník

Domu kultúry 
v Seredi

10. 11. 2008 o 18.00 hod.,
v banketovej sále DK

otvorenie kurzu  
spoločenského tanca

„Prv, kým začnú plesy“
Prihlášky v DK 
č. t. 789 5104.

11. 11. 2008 o 16.30 hod.,
v učebni č. 50  

otvorenie kurzu 
„Práca s počítačom“

Prihlášky v DK 
č. t. 789 5104.

14. 11. 2008 o 8.15 hod., 
v divadelnej sále  DK,

 divadelné predstavenie
„Pokrvné puto“

Na motívy  
rovnomennej hry

A. Fugarda.

15. 11. 2008 o 19.00 hod., 
v divadelnej sále DK

„Recitál Lenky Filipovej“
Vystúpenie populárnej

českej speváčky.

19. 11. 2008  
o 9.00 - 13.00 hod., 

v klubovni č. 46
„Seminár  

o archívnictve“
Povinnosti organizácií,  

firiem, právnických  
a fyzických osôb, škôl,

ako aj živnostníkov  
vyplývajúcich zo zákona  

č. 395/2002. Seminár 
 vhodný aj pre školy.

22. 11. 2008 o 20.00 hod., 
v estrádnej sále DK

Katarínska
„Tanečná zábava nielen  

pre osamelých“
Do tanca hrá skupina  

NOVUM.

24. 11. 2008 o 13.00 hod.,
v banketovej sále DK
„Mihálikova Sereď“ 

 4. ročník súťaže  
v prednese  

poézie a prózy  
v troch kategóriách -  

ZŠ I. stupeň,
ZŠ II. stupeň  

a SŠ nad 15 rokov.

www.dk.sered.szm.sk
dk.sered@szm.sk

PROGRAM KINA NOVA 
NA NOVEMBER 2008

7. 11. piatok o 17.00 a 19.30 hod., „BATHORY“ 
Historická dráma o Alžbete a jej nenaplnenej láske 
k slávnemu talianskemu maliarovi, o manželskom pute 
najmocnejších uhorských rodov a intrigách... H.: An-
na Friel, Vincent Regan R.: Juraj Jakubisko DS: TAT-
RA FILM SR/ČR/UK/HU ŠUP, 140 min., MP 15, vst.: 
80,- Sk / 2.66 € www.tatrafilm.sk
8. - 9. 11. sobota - nedeľa o 19.00 hod., 
„MOJE ČUČORIEDKOVÉ NOCI“ (My Blueberry Ni-
ghts) Aká vzdialenosť delí zlomené srdce od nových 
začiatkov? Romantický/dráma H.: Norah Jones, Jude 
Law, R.: Wong Kar-Wai, DS: PALACE PICTURES HK/
FR/Čína ŠUP, T, 95 min., MP 12, vst.: 80,- Sk / 2.66 €, 
www.palacepictures.net
11. - 12. 11. utorok - streda o 19.00 hod., 
„AKO UKRADNÚŤ NEVESTU“ (Made of Honor) Je 
schopný všetkého pre svoju tajnú lásku... Romantická 
komédia H.: Patrick Dempsy, Michelle Monaghan R.: 
Paul Weiland, DS: ITAFILM USA, ŠUP, T, 101 min., MP 
12, vst.: 80,- Sk / 2.66 €,   www.itafilm.sk
                                                                                     13. - 14. 11. štvrtok - piatok o 17.00 hod., 
„WALL-E“ Čo ak ľudstvo muselo narýchlo opustiť Zem 
a niekto zabudol vypnúť posledného robota? Animova-
ná rodinná komédia z produkcie štúdií PIXAR a DIS-
NEY DS: SATURN USA ŠUP, 103 min., slov. dabing, 
MP, vst.: 60,- Sk / 1.99 €,   www.saturn.sk
          15. - 16. 11. sobota – nedeľa o 19.00 hod., 
„U MNĚ DOBRÝ“ Komédia o prvých rokoch našej no-
vej kapitalistickej reality... H.: B. Polívka, L. Vlasáková 
R.: J. Hřebejk DS: SPI ČR, 102 min., MP 12, vst.: 65,- Sk 
/ 2,16 €,   www.spi-film.sk
18. - 19. 11. utorok - streda o 19.00 hod., 
„ZAMILOVANÉ ZVIERATÁ“ (Animals in Love) Delfíny, 
levy, dravé ryby, vtáky, kengury, opice, kraby a hmyz, 
všetci sa snažia o udržanie druhu a darovanie života... 
Dokumentárny film vracia človeka do prírody, kam patrí 
spolu s ostatnými druhmi živočíchov.
Z každej vstupenky do kina prispejete na chov kengúr v zoo 
Bratislava 1,- Sk ! R.: L. Charbonnier, DS: SPI INTERNA-
TIONAL,   www.spi-film.sk Franc., ŠUP, 85 min., tit., MP 
12, vst.: 66,- Sk / 2,19 €
21. - 22. - 23. 11. piatok - sobota - nedeľa  o 17.00 hod., 
„STAR WARS: THE CLONE WARS“ Hviezdne vojny 
dostávajú prvým celovečerným animovaným filmom z diel-
ne Lucasfilm Animation úplne novú podobu. Animovaný, 
dobrodružný, sci-fi R.: D. Filoni, DS: CONTINENTAL FILM   
www.continental-film.sk USA/Singapur ŠUP, 98 min., tit., 
MP 12, vst.: 70,- Sk / 2.32€
25. - 26. 11. utorok - streda o 19.00 hod.,  
„BOBULE“ Jedna fľaška pre ňu, nech je povoľnejšia. 
Druhá pre mňa na guráž! Nevinne o víne... Komédia 
H.: K. Hádek, L. Langmajer R.: T. Bařina DS: MAGIC 
BOX ČR, 90 min., MP 12, vst.: 65,- Sk / 2.16 €   www.
bobule.cz
27. - 28. 11. štvrtok - piatok o 19.00 hod., 
„FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ“ Komédia o psychiatrovi 
Františkovi, ktorému sa (vlastnou vinou) rozpadne celý 
život a on musí urobiť všetko pre to, aby z jeho zbytkov 
zachránil to, čo je najpodstatnejšie... H.: J. Polášek, E. 
Lehotská, Réžia: J. Prušinovský, DS: MAGIC BOX ČR, 
81 min., MP 12, vstupné: 65,- Sk / 2.16 €   www.euse-
bius.cz
    29. - 30. 11. sobota - nedeľa o 19.00 hod., 
SUPERHRDINA (Superhero Movie) Má superschop-
nosti a nebojí sa ich použiť... Akčná komédia/paródia 
H.: L. Nielsen, P. Anderson R.: Craig Mazin DS: SPI 
INTERNATIONAL USA, 85 min., tit., MP 12, vstupné: 
60,- Sk / 1.99 €   www.spi-film.sk

Kondičné cvičenie žien pri hud-
be, zamerané na redukciu hmot-
nosti a zlepšenie stavu chrbtice. 

Každý utorok a štvrtok 
o 19.00 hod., 

v estrádnej sále DK.

DK PRIPRAVUJE  
NA DECEMBER
Príchod Mikuláša: 

„Tešíme sa a vítame ho...“
Vianočné trhy

Radošinské naivné divadlo s hrou  
„Veľké ilúzie“ 

Silvestrovská zábava

Mestská knižnica  
v Seredi

Výber z noviniek
Literatúra pre dospelých

náučná literatúra
Detoxikácia organizmu

Pozvanie do znalostnej spoločnosti
Dejiny slovenskej literatúry

Alternatívne školstvo
Výživa ako zbraň proti rakovine

beletria
A. Eschbach - Vyhorení
Ch. Mooney - Nezvestné

T. R. Smith - Dieťa 44
Z. Jirotka - Saturnin
T. Schwartz - Travič

P. Cornwellová - Kniha mŕtvych

Literatúra pre deti a mládež
Zmätené dvojičky zo slepej uličky

Charlie a továreň na čokoládu
Princezná Mia

4 kosti pre Flipra
Chcem byť milovaná

Po 10.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Ut zatvorené 13.00 - 18.00
St 10.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Št 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Pi 10.00 - 12.00 13.00 - 18.00
So 8.00 - 12.00
Ne zatvorené



Narodeniny
Dňa 5. októbra sa dožila 89 rokov 

pani Matilda Kyselá. K narodeninám 
jej veľa zdravia a pohody želá syn Ľuboš  

s rodinou.

Manželstvo uzatvorili:
Tibor Pista a Eva Šériková

Boris Blaho a Mgr. Nikola Hudecová
Milan Rajský a PaedDr. Jana Kurucová

Peter Vindiš a Zuzana Zacharová
Tomáš Václavík a Žaneta Duchovičová

František Pecár a Mária Gálová
Jozef Babindai a Andrea Fialová
Ján Kýpeť a Michaela Štefancová

Ivan Jamrich a Viera Virágová
Richard Kósa a Alena Ščípová

Milan Kubala a Anna Rumanovská
Matúš Plaštiak a Eva Regenová

Peter Šujdák a Erika Kozsuchová
Rafael Papp a Mária Trojáková

Ján Mile a Gizela Baraková
Marek Hromada a Zuzana Gálová

K významnému životnému  
jubileu srdečne blahoželáme:

pani Margite Súdinovej,  
Márii Mondekovej, Márii Šimákovej  

a pánovi Františkovi Lovászovi 

Rozlúčili sme sa:
s pani Máriou Královičovou, Zlaticou 
Laluhovou, Máriou Škromachovou, 
s pánom Stanislavom Brázdovičom, 

Ladislavom Maderkom,  
Jozefom Ešmírom, Antonom Pišim  

a Jánom Ščípom
informácie poskytla matrika MsÚ Sereď

„Bližšie k sebe“ 
Vážená pani, vážený pán,

pozývame Vás na spoločensko-kultúrne 
podujatie, dňa 27. 11. 2008 o 16.00 hod., 
ktoré Mesto Sereď a Sociálno-zdravotná 

komisia pri MsZ v Seredi pripravili  
v divadelnej sále DK v Seredi.

Free Time Club
Kino Nova pozýva deti, mládež aj 
dospelých na 1. poschodie do foy-
eru kina. Môžete si tu zahrať stolo-
vý futbal, billiard, „človeče“, scrable 
a iné. Pri chutnej káve môžete zá-
roveň sledovať TV programy. Otvo-
rené: st, pia, so od 17.00 do 21.00 
hod.  Super hra - stolový hokej!  
Tešíme sa na Vašu návštevu!

Memoriál Dr. T. Ševečku
Už XXXI. ročník Memoriálu Dr. Te-
odora Ševečku v atletickom trojboji 
žiakov usporiadali dňa 15. 10. 2008 
Centrum voľného času a ZŠ J. A. 
Komenského. V športovom areáli 
ZŠ J. A. Komenského si svoje špor-
tové sily zmerali žiaci základných 
a stredných škôl nielen zo Serede, 
ale i zo Šoporne. Súťažilo sa v behu 
na 60 m, skoku do diaľky, hode kri-
ketovou loptičkou a hode granátom. 
Víťazi boli odmenení medailami  
a diplomami.

Prázdniny s divadlom
Štvrtkový prázdninový deň vyu-
žili deti z CVČ Junior na návštevu  
Trnavského divadla, kde videli pred-
stavenie Budkáčik a Dubkáčik. Deti 
tak strávili prázdninové dopoludnie 
kultúrnym podujatím, ktoré sa im 
veľmi páčilo.

Pripravujeme na mesiac 
november

Dňa 12. 11. 2008 popoludnie s krí-
žovkami a sudoku, 19. 11. 2008 
súťažné popoludnie pre žiakov 
štvrtých ročníkov základných škôl, 
26. 11. 2008 memoriál Jána Rezmü-
veša v streľbe zo vzduchovej pušky, 
3. 12. 2008 Mikulášske popoludnie  
s kúzelníkom.

Mgr. Erika Šušlová, riad. CVČ
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„Jubileum“
Dňa 26. novembra sa do-
žíva krásneho jubilea pán 
Anton Ulehla. Všetko naj-
lepšie, veľa zdravia, šťastia 
a rodinnej pohody mu že-
lajú manželka Gizela, deti 
Ľubka a Miloš s rodinami!

Blahoželáme  
k narodeninám 

otca arcibiskupa, 
Mons. Jána Sokola!

Čas plynie, roky 
pribúdajú... od pria-

teľov milé priania  
prichádzajú...

Do ďalších rokov 
života Vám prajeme, aby Vás dobro-
tivý Boh obdaril pokojom, radosťou 
a trpezlivosťou. Veľa Božej lásky 
Vám vyprosujú...

veriaci „sereďania“.

Strednočepeňania na Morave
Jednou z akcií občianskeho zdru-
ženia TJ ROZKVET (pod vedením 
predsedu Ing. Šipoša) zo Stredného 
Čepeňa bola aj návšteva južnej Mo-
ravy. Dvojdňový autobusový zájazd 
do krásneho Valticko-lednického are-
álu naplnil očakávania účastníkov. 
Zámok v Ledniciach (v rozsiahlej re-
konštrukcii) nadchol majestátnosťou 
a krásou. Tropický skleník plný cu-
dzokrajných rastlín a drevín s unikát-
nou konštrukciou, bol v príjemnou oá-
zou výletu. O pár kilometrov severnej-
šie, v dedinke Kobylí, mohli „uličania“ 
degustovať moravské špeciality z pri-
ľahlých svahov. Na spiatočnej ceste 
sa zastavili v Hodoníne a plný zážit-
kov sa šťastlivo dopravili domov.

pera

STRETNUTIE KRESŤANSKÝCH 
RODÍN

Z iniciatívy Hnutia kresťanských ro-
dín, sa v dňoch 24. - 26. 10. 2008 usku-
točnilo stretnutie manželských párov 
v priestoroch Obchodnej akadémie 
v Seredi. Stretnutia sa zúčastnilo 7 
manželských dvojíc zo Serede a blízke-
ho okolia. Bolo zamerané na manželský 
život v duchu evanjelií. Pod vedením 
kňaza a animátorských párov sa mohli 
manželské dvojice oboznámiť nielen 
s poslaním kresťanských manželov ako 
partnerov, ale aj s ich úlohou v rodine 
a spoločnosti. 

Rodina dokáže ovplyvniť dianie 
v spoločnosti, lebo je jej základom. Prí-
tomní skonštatovali, že poslanie rodiny 
a postavenie rodičov je nezastupiteľné. 
Len správne fungujúca rodina dokáže 
naplniť potreby spoločnosti, a tým pri-
spieť k jej správnemu a progresívnemu 
vývoju, podľa odkazu našich predkov 
a cyrilometodskej tradície.

JPS

SLOVENSKO – HOLANDSKO
PRIATEĽSTVO

Začiatkom mesiaca október, sa v rám-
ci spolupráce partnerských miest Serede 
a Alblasserdamu, uskutočnil zájazd spe-
váckeho zboru Gaudete do Holandska.  
Návšteva bola nielen výmenným podujatím 
spevákov zo Serede na základe pozva-
nia partnerského mesta, ale jej súčasťou 
bol aj slávnostný koncert pri príležitosti 
otvorenia nového kultúrneho centra mesta 
Alblasserdam. Návštevy v Holandsku sa zú-
častnilo 45 členov miešaného chrámového 
speváckeho zboru Gaudete pod vedením  
Mgr. Andrey Ruczovej. Koncert sa uskutoč-
nil v novej koncertnej sále, ktorá sa nachá-
dza 1,5 metra pod hladinou mora, čo je asi 
špecifikum využívania pôdy a charakteru 
stavieb Holanďanov. Naše vystúpenie bolo 
zamerané na piesne sakrálne, ľudové a spi-
rituály. Na záver zaznela hymna Európskej 
únie – Óda na radosť, v podaní oboch zbo-
rov. Bolo radosťou vidieť spolu spievať dva 
spevácke zbory, ktoré sa videli po prvýkrát 
a bez spoločného nácviku pod vedením ho-
landského dirigenta spievalo 110 spevákov. 
Holandsko nás prekvapilo nielen svojou roz-
manitosťou, ale aj pohostinnosťou a príveti-
vosťou svojich obyvateľov. Pri pobyte v ho-
landských rodinách, sme nadviazali mnohé 
priateľské vzťahy a tým prezentovali nielen 
náš vzťah k zahraničiu, ale aj vzťah Sloven-
ska k Európskej únii.       JPS



Výsledky októbrových zápasov ŠKF Sereď  
(4. futbalová liga) a zo zápasu odohraného  

dňa 2. 11. 2008: 
Dňa   5. 10. ŠKF Šurany vs. ŠKF Sereď -            1:2
Dňa 12. 10. ŠKF Sereď vs. Demandice -             1:2 
Strelci gólov: Benca, 21. min. - 0:1, Hindák, 34. min. - 
1:1 (efektné nožničky), Megyesi, 41. min. 1:2
Dňa 18. 10. Kollárovo vs. ŠKF Sereď -                 2:2
Dňa 26. 10. ŠKF Sereď vs. Tešedíkovo -               4:1 
Strelci gólov: Polednák, 1:0, 8. min., Polednák, 2:0, 
25. min., Áč, 2:1, 49 min., Javor, 3:1, 69 min., M. Gál, 
4:1, 86 min. Priamym kopom na bránu M. Gál upravil 
skóre na konečných 4:1 pre Sereď. Doma mali naši 
proti Tešedíkovu jasnú prevahu. Adama Polednáka 
delilo od hattricku len málo. Ani Martin Gál nesklamal. 
Z ideálnej streleckej pozície, priamym kopom zo šest-
nástky premenil na konečných 4:1.
Dňa 2. 11. Vieska vs. ŠKF Sereď -       1:2  
Posledný zápas tejto sezóny hráme 9. 11., doma  
proti Komárnu.

Lokomotíva Sereď a basketbal
Najsilnejším článkom Lokomotívy Sereď je basketbalový oddiel, ktorý počas svojej viac 

ako 50 ročnej histórie prekonal veľa prekážok, dosiahol mnoho úspechov a prežil aj neúspeš-
né dni. Organizovaný basketbal bol založený v roku 1957 zásluhou prof. Jána Kolného, vte-
dy pod názvom TJ Slavoj Sereď. To bol začiatok cesty, ktorá priniesla krásne výsledky, ale 
na tejto ceste je veľa potu a odriekania. Vo svojich začiatkoch basketbal začínal v skromných 
podmienkach vtedajšej Sokolovne, potom sa presťahoval do lepších podmienok v ZŠ J. A. 
Komenského, neskôr aj v ZŠ Juraja Fándlyho a v športovej hale Obchodnej akadémie. V ro-
ku 1972 vzniklo dievčenské Školské športové stredisko pri ZŠ Komenského a v roku 1997 
pri ZŠ Juraja Fándlyho vzniklo Školské športové stredisko chlapcov. Bez obetavého prístu-
pu všetkých trénerov, hráčov a funkcionárov by nikdy nebolo dobrých výsledkov Lokomotí-
vy Sereď. Tie možno v stručnosti prezentovať výchovou reprezentantov Slovenska, hráčok 
a hráčov extraligy z voľakedajšej federálnej prvej ligy, slovenských rozhodcov v basketbale 
a trénerov. Basketbalový oddiel Lokomotívy Sereď má v súčasnosti 3 družstvá dievčat a druž-
stvo mladých žien, 5 družstiev chlapcov a družstvo mužov. V minulej sezóne sa do finálových 
turnajov prebojovali až 4 družstvá a to 3 chlapčenské a 1 dievčenské.

Najväčším problémom basketbalu v Seredi je  
„mať vlastnú strechu nad hlavou“. V roku 2003 TJ 
Lokomotíva začala s výstavbou telocvične. Napriek 
finančnej pomoci Mesta Sereď, stavba novej telo-
cvične nie je dokončená. Dostavba telocvične by vy-
riešila nielen  problémy basketbalovej mládeže, ale 
aj iných halových športov. Lokomotíva Sereď nemá 
dostatok finančných prostriedkov na jej dokonče-
nie. Dúfame, že sa nám telocvičňu dokončiť poda-
rí a druhé polstoročie organizovaného basketbalu 
v Seredi bude ešte úspešnejšie ako prvé!

Vladimír Ujlacký

Časopis občanov Mesta Sereď pripravilo a vydalo štúdio MNEWIS, zodpovedný redaktor Marcel Kováč. Príspevky do redakcie: 
Mestský úrad - vnútorná správa, tel.: 031 789 20 94, podateľňa MsÚ alebo elektronicky - seredskenovinky@gmail.com, seredske-
novinky@sered.sk Neoznačené fotografie: M. Kováč  Vychádza raz mesačne.  Registrované OÚ Galanta 4/2003  www.sered.sk

Smolenice Open 2008
Dňa 25. 10. 2008 sa klub Hong Ry-
ong zúčastnil na celoslovenskej 
súťaži s názvom Smolenice Open 
2008. Podujatie organizované tae-
kwon-do klubom ŠK Drako Smo-
lenice a pod hlavičkou Slovenského 
zväzu Taekwon-Do ITF, preverilo 
naše schopnosti na začiatku novej 
sezóny 2008/2009. Do boja v troch 
kategóriách (zostavy, špeciálne 
kopy, sparing) sme tentoraz vys-
lali 16 súťažiacich. Na tejto súťaži 
mohli naši zástupcovia vidieť, ale-
bo sa aj priamo stretnúť v zápase 
s úspešnými slovenskými repre- 
zentantami, čo je pre každého nepo- 
chybne dobrá skúsenosť. Červení 
draci, dračice a dráčikovia hneď 
od začiatku zabojovali a prvé 
úspechy na seba nenechali dlho 
čakať. Radovali sme sa z vi-
acerých cenných kovov. Vyloso-
vanie nám prinieslo neľahkých 
a kvalitných súperov, ale nestratili 
sme sa, a svojimi výkonmi upozor-
nili, že s našim klubom treba rátať. 
Po tvrdých bojoch prišla na rad 
odmena. Hong Ryong Sereď získal 
ocenenie a pohár za tretie miesto 
v úspešnosti klubov! Celkový počet 
získaných medailí je 20. Zlato: 
N. Kovačovičová (zostavy), P. Paulík 
(sparing), T. Žigo (sparing). Strie-
bro: V. Mikulincová (zostavy, spar-
ing, šp. kopy), M. Mužlay (zostavy, 
šp. kopy), M. Kamenár (zostavy), 
N. Kovačovičová (šp. kopy), T. Kuch-
ta (šp. kopy). Bronz: J. Ďuračka 
(zostavy, sparing), M. Kamenár 
(sparing, šp. kopy), R. Kopál (spa- 
ring), N. Kovačovičová (sparing), 
M. Mužlay (sparing), D. Vodička 
(zostavy), T. Žigo (zostavy) J. Ď.

fotografie a text: Tomáš Kubačka 

foto - archív klubu 

foto - archív ŠK Lokomotíva  

Všetkým (26-27)-ročným bývalým žiakom z triedy 5. - 8. E,  
ZŠ J. Fándlyho v rokoch 1992 - 1996

Bývalá žiačka hľadá svojich bývalých spolužiakov, aby sa znovu po rokoch stretli. Prosím, ozvite 
sa mi na adresu ahojkatka@hotmail.com. Ak ste to Vy, alebo poznáte niekoho zo spolužiakov 
(napr. Lenka Micaková, Zuzana Penciaková, Katarína Sojková, Lucia Forgáčová, Anna Belaková, 
Andrea Sláviková, Veronika Vojtechová, Ivana Kubicová, Tomáš Plaštiak, Pavol Králik, Zdeno 
Mondek, Milan Války, Marcel Lukáč, Igor Lancz, Jozef Chatrnúch, Jozef Bombera, a ďalší. 
Rada by som stretla aj našu dobrú pani triednu učiteľku Lukáčovú. Katarína Ruler (Mikulková)

Plavecký bazén na ZŠ J. Fán-
dlyho je otvorený pre verej-
nosť 5 dní v týždni: PO a UT 

17.00 - 20.00, PIA 17.00 - 20.00, 
SO a NE 10.00 - 20.00 Aqua  

aerobik: PO a SO o 18.30 hod.


