
Krátko pred Vianocami 
sa v seredskom 
Detskom domove konala 
slávnosť z príležitosti 
p r i c h á d z a j ú c i c h 
sviatkov. Pracovníci 
domova a zamestnanci  
bratislavskej firmy, ktorá 
predáva výpočtovú 
techniku, rozdali hromadu  
darčekov všetkým deťom. 
Radosti a veselia nebolo 
konca. Na tvárach 
obdarených detí bolo 
vidieť neskrývané šťastie, 
ktoré im pripravili ľudia „so 
srdcom na pravom mieste“. Hore: fotografia z veselého programu.
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Nový rok
začína kalendár
nám i mnohým ľuďom sveta. Niekto oslavuje, niekto smúti... Dôvodov 
je veľa, ako uhlov pohľadu na vec. Istý filozof hovorí: „Nesmúť a neteš 
sa, lebo nemáš z čoho!“

Som rád, že ste Nový rok prežili a ja s Vami. Som smutný, že sa ho 
nedožili iní... Nedávam si predsavzatia na Nový rok, dávam si ich každý 
deň. Sú to deti mojich prianí. 

Prajem si, aby som v tomto roku, 365 krát usínal s pocitom užitočne 
prežitého dňa. To mi úplne stačí. Čo má prísť - príde... Svoju budúcnosť 
si vyrábam sám - tu a teraz!

Prial by som si, aby volení predstavitelia nášho mesta neschádzali 
z dobrej cesty, aby našli dostatok odhodlania a peňazí, uskutočňovať 
veci, ktoré potrebujeme ako v chlebe soľ. Aby sa nikto nepovyšoval 
a nikoho neponižoval. Aby šírené informácie boli vecné a presné. 
Aby sa nikto nebál zverejniť a nehanbil za svoj názor. Aby jednania 
Mestského zastupiteľstva prebiehali v duchu: „Čo chcú a potrebujú 
obyvatelia nášho mesta? Čo pre to môžeme urobiť?“

Roboty je hromada: 
* Rozpadajúci sa kaštieľ s nanosenou špinou a zanedbaný park 

s amfiteátrom, na ktorého rekonštrukciu máme projekty, ale nie 
peniaze...? Je to znak našej nemohúcnosti, neschopnosti, alebo 
neochoty? Čo tak pridať mu hodnotu - život... aspoň trocha začať...

* Chýbajúce detské dopravné ihrisko, aby sa naše malé deti 
naučili dopravným predpisom a nemuseli sme ich kôli tomu vodiť 
do okolitých miest.

* Križovatka pri nák. stredisku, ktorá nám všetkým otravuje život 
a spôsobuje množstvo dopravných nehôd. Niekto ju vymyslel, 
naprojektoval, schválil, ale „pohnojil“. Teraz musíme znova míňať 
čas a peniaze...

* Dokončiť „rozvŕtanú“ križovatku v Strednom Čepeni... Len Pán 
Boh vie, a zopár odborníkov, či sme mali minúť peniaze práve na 
ňu a nie na vyriešenie tej, čo spomínam vyššie.

* Vybudovať mestské námestie, napr. na Nám. slobody, ako majú 
inde, a nerobiť námestie z parkoviska pred nák. strediskom, či robiť 
oslavy príchodu Nového roka na betónovej ploche pred gymnáziom.

* Zabezpečiť čistotu mesta na všetkých uliciach a nie len na hlavných 
ťahoch! Zriadiť mestský podnik na čistenie, alebo najať firmu, ktorá 
by čistotu mesta zabezpečila a nerobiť technické služby z oddelenia 
životného prostredia. (Dôkazov o nečistote mesta mám vo svojom 
archíve dostatok. Kto špinu nevidí sám, tak mu rád zopár fotiek pošlem.)

* Zabezpečiť profesionálneho terénneho pracovníka na prácu 
s bezdomovcami, narkomanmi a letnými „narko-turistami“, ktorí 
„spásajú“ ako mandelínky zemiakové všetko, čo nie je v trezore, 
alebo zabetónované. Aby tí, čo sa pokúšajú vátiť do „normálneho 
života“, dostali šancu... Aby im niekto pomáhal, lebo sami sú slabí. 
Točia sa v jednom kole: „basa-problémy-basa“. Z toho kola bez 
našej pomoci sami nevýjdu!

* Budovať parkoviská s predstihom, pretože áut bude iba pribúdať 
a nie ubúdať. V meste je množstvo zbytočných kusov trávnikov, 
ktoré sú trvale neopatrované, špinavé a mohli by poslúžiť. (foto 
pošlem na požiadanie)

* Budovať chodníky na miestach, kade chodia ľudia a nenútiť ich 
chodiť „do uhla“. Sú miesta, kde tráva nikdy nerástla, ani nebude. 
Keď naprší, tak chodci chodia po kalužiach a blate.

* Vybudovať, alebo aspoň pripravovať (na niektorom školskom 
ihrisku) klzisko pre naše deti, aby sa mali kde korčuľovať a ich 
rodičia sa nebáli, že sa pod nimi prelomí ľad na „Kolene“ alebo 
ramene Váhu. (V detstve som zažil na vlastné oči, ako sa chlapec utopil 
pod ľadom... na tú bezmocnosť nezabudnem nikdy...)

* Vysádzať v meste viac stromov ako ich rúbať. Aby som už nikdy 
nedostal na otázku odpoveď: Ani sa nepýtaj... sto vyrúbaných a 
desať zasadených...

* Aby oslavy príchodu Nového roka boli veľkým šou a nie veľkým 
fiaskom - ukážkou neschopnosti zorganizovať slušné kultúrne 
podujatie...

Ani neviem... Stačí, alebo mám pokračovať? Azda na budúce...
Prajem Vám - ľuďom nášho mesta, aby ste mali sto dôvodov, prečo žiť 
tu a spolu, a ani jeden - prečo nie! Aby to tak bolo, potrebujeme všetci pri 
sebe celý rok nosiť dary z minulých Vianoc: súcit, priateľstvo a lásku.

Všetko dobré v novom roku 2009 Vám praje          Marcel Kováč

Informácie o hospodárení 
Mesta Sereď v období  

2003 - 2006 
(primátor J. Lehota, 

viceprimátor Ing. A. Pančík)

V redakcii časopisu som si zaumienil zistiť a 
zverejniť nasledujúce informácie: 

V rokoch 2003-2006 bolo hospodárenie 
mesta prebytkové s kumulatívnym prebytkom 
hospodárenia vo výške 79 105 tis. Sk. Tieto výsledky 
hospodárenia sú vyššie ako v predchádzajúcom 
volebnom období (primátor V. Vranovič). Rozdelenie 
prebytkov hospodárenia je uvedené v jednotlivých 
uzneseniach za príslušný rok. Hlasovanie poslancov 
MsZ o výsledkoch hospodárenia bolo jednomyseľné 
za každý rok, t. j. všetci prítomní boli za. Rovnako 
aj v roku 2007 za rok 2006 – nový poslanecký zbor. 
Nižšie uvedené údaje hovoria o tom, aká bola finančná 
stabilita mesta. Rating pridelený Slovenskou ratingovou 
agentúrou, a. s. (SRATM), ktorá sa stala integrálnou 
súčasťou European Rating Agency (ERATM) - Londýn 
(je prvou ratingovou agentúrou so zameraním na trhy 
strednej a východnej Európy a Balkánu). 

Výsledky - záverečné účty (oficiálne dokumenty 
mesta) jednotlivých rokov svedčia o tom, že 
nevhodne formulované výroky o „preberaní mesta 
v zlej kondícii“, verejne viackrát vyrieknuté terajším 
primátorom, sú nepresné. Zvádzajú občanov 
k domnienke, že účty mesta po predchádzajúcom 
vedení zostali prázdne. Marcel Kováč

Záverečný účet za r. 2003 - Uznesenie č. 31/2004 
z rokovania MsZ 20. a 22. 4. 2004. A. Schvaľuje: 
1. Záverečný účet mesta Sereď za rok 2003. 2. Prerozdeliť 
výsledok hospodárenia za rok 2003 – prebytok 
vo výške 6 086 tis. Sk do bežných príjmov roku 2004 
a na tvorbu rezervného fondu. Hlasovanie: prítomných 14, 
za 14, proti 0, zdržalo sa 0. B. Súhlasí: 1. S celoročným 
hospodárením mesta Sereď za rok 2003 bez výhrad. 
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0.

Záverečný účet za rok 2004 - Uznesenie č. 32/2005 
z rokovania MsZ 19. 4. 2005. A. Schvaľuje: 1. 
Záverečný účet mesta Sereď za rok 2004. Hlasovanie: 
prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0. 2. Celoročné 
hospodárenie mesta Sereď za rok 2004 bez výhrad. 
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0.

3. Použitie hospodárskeho výsledku za rok 
2004 – prebytku v čiastke 5 148 tis. Sk na krytie 
kapitálových výdavkov a na rezervný fond. Hlasovanie: 
prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0.

Záverečný účet za rok 2005 - Uznesenie č. 
37/2006 z rokovania MsZ 25. 4. 2006. A. Schvaľuje: 
1. Záverečný účet mesta Sereď za rok 2005. 2. 
Celoročné hospodárenie mesta Sereď za rok 2005 
bez výhrad. 3. Použitie hospodárskeho výsledku za 
rok 2005 – prebytku hospodárenia v čiastke 18 698 
tis. Sk na krytie kapitálových výdavkov v roku 2006 a 
na rezervný fond. Hlasovanie: prítomných 13, za 13, 
proti 0, zdržalo sa 0.

Záverečný účet za rok 2006 
Po zapracovaní uvedených zmien predpokladal 

rozpočet mesta Sereď na rok 2006 vo svojej 
príjmovej časti celkové príjmy vrátane príjmových 
finančných operácii v úhrnnej výške 337 217 tis. 
Sk. (rekordná výška príjmov - pozn. redakcie)

Podrobné znenie uznesenia podpísané primátorom 
mesta Mgr. Vladimírom Vranovičom nájdete na strane 
č. 4 v článku p. Ľ. Veselického

Zdroj informácií: oficiálne dokumenty Mesta Sereď - 
Záverečné účty - poskytlo ekonomické odd. MsÚ, Ing. Eva 
Florišová. Informácie sú krátené o výčet podrobností.
Všetky podrobné informácie sú dostupné na webovej 
stránke mesta alebo na MsÚ.      (pozn. redakcie)



Na slovíčko, občania!
Na začiatku Nového roka 

si Vám dovolím vopred 
úprimne zaželať pevné 
zdravie, veľa šťastia a rodin-
nej pohody, úspechy v práci 
i v osobnom živote.

Chcem sa ospravedlniť 
za to, že v minulom mesia-
ci som hovoril o úspešnos-
ti projektu na Fándlyho ZŠ. 
Informácia bola mylná, čo 
určite teraz hlboko ľutujem. 
Z mozaiky náhodných infor-
mácií, ktoré som získal pri 
mojich pracovných cestách, 

v kontaktoch na spoločenských a pracovných stretnutiach, 
a z úspešného podania projektu, bez jedinej pripomienky, 
mi vychádzala jeho úspešnosť. Nestalo sa tak a  mne zostal 
Čierny Peter v rukách. Treba povedať, že jej interpretácia ne-
mala žiaden vplyv na rozhodovanie komisie. Výsledok by bol 
rovnaký aj bez môjho lapsusu.

Konal som tak v čase, keď som bol enormne preťažený 
inými povinnosťami. Príprava predaja a realizácia mimoriad-
neho zastupiteľstva k predaju obchodného podielu Mestskej 
polikliniky s. r. o., dňa 8. 12. 2008. Príprava i realizácia riad-
neho zastupiteľstva, na ktorom sa schvaľoval rozpočet 
mesta dňa 9. 12. 08. Množstvo práce a málo odpočin-
ku mohlo tiež prispieť k môjmu skratovému konaniu 
a želanie sa stalo otcom myšlienky. Samotný pro-
jekt sme museli ešte pred podaním prepracovať. 
Pri podaní projektu, v júli 2008, neboli zo stra-
ny Ministerstva výstavby a regionálneho rozvo-
ja žiadne pripomienky, čo v nás vzbudilo veľké 
nádeje.

Keď som sa osobne informoval o dôvode ne-
úspešnosti projektu, tak som dostal odpoveď, že škol-
ský bazén, ktorý je zakomponovaný do projektu, nie je po-
trebný k bežnému vyučovaniu, je nadštandardný a zvyšuje 
cenu rekonštrukcie. Preto bol náš projekt neúspešný. Také 
bolo vysvetlenie. Zatiaľ bez písomného vyjadrenia. Projekt 
musíme prerobiť, vyňať z neho bazén, a pokúsiť sa o úspech 
v ďalšom kole.

Aj keď Sereď nie je jediná na Slovensku čo neuspela, aj 
keď moja interpretácia nemala vplyv na rozhodovanie komi-
sie, moja unáhlenosť ma mrzí. Možno stojí za to spomenúť, 
že v tomto kole bolo úspešných asi 40% projektov, čo ale ne-
znižuje dôvod a váhu môjho ospravedlnenia. Podobný projekt 
sme podali v auguste pre Komenského ZŠ. V tomto období 
by mali byť vyhlásené výsledky. 

Absencia úsmevu ma z tohto dôvodu sprevádzali počas 
celých sviatkov. Akoby to malo vplyv i na ostatné udalosti, 
ktoré mi aspoň pomohli „odreagovať sa“.

Zúčastňoval som sa riešenia problémov, keď vypadla sve-
telná signalizácia na križovatke a vysoké mrazy poškodili celý 
panel elektroniky. Keď sa mestskej polícii na Silvestra porú-
chalo nové auto, a my sme počítali s nočnou službou 6 poli-
cajtov. Keď pri príprave silvestrovskej laserovej show nárazo-
vý vietor zrazil zo strechy premietacie plátno s konštrukciou 
a mrazy silvestrovskej noci s námrazou zlikvidovali takmer 
85% citlivých aparatúr pre použitie laseru, čo narušilo silves-
trovský program.

Aj keď ráno, na Nový rok, mesto prekvapila poľadovica. 
Snažil som sa byť činný, ale mi to  nepomáhalo. Boli i situá-
cie, ktoré vedia človeka naplniť inak. Naši bezdomovci z útul-
ku iniciatívne začali, o tretej hodine ráno, s čistením územia 
po oslave Silvestra. Ráno na Nový rok, som stretol muža, kto-
rý sa zbavil dlhoročného alkoholizmu. Hovoril, že je zamest-
naný a býva u otca, s ktorým sa po dlhom čase zmieril. Pri 
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jazde mestom som zobral do auta ženu, ktorá s problémami 
kráčala po ešte neposypanej ceste. Spoznal som v nej matku 
nášho „služobne najstaršieho“ bezdomovca. Tá mi s rados-
ťou oznámila, že je šťastná, lebo jej syn je teraz zachránený. 
Z beznádejného alkoholika je znova muž, ktorý si v novej ko-
munite na východe Slovenska, uvedomuje svoju ľudskú hod-
notu. Trikrát sme sa pokúšali o jeho záchranu. Tretíkrát sa to 
podarilo. Teraz nám poslal vianočný pozdrav.

Aj tak som videl sviatky, aj tak som ich prežíval, bohužiaľ, 
aj s nedobrým pocitom za uletenú informáciu.

Vážení spoluobčania !
Úprimne Vám prajem, aby Váš rok 2009 bol plný prijem-

ných dní, s dostatkom prostriedkov pre uspokojenie Vašich 
potrieb, rok bohatý na dobrých priateľov, rok tvorivých činov. 
Nech je tento rok i rokom úspešného vstupu Slovenska s no-
vou menou do eurozóny.

S úctou Vladimír Vranovič, primátor 

Silvester 2008
Po skúsenosti z posledného ohňostroja, 

keď medzi návštevníkmi silvestrovskej oslavy 
vybuchovali nebezpečné petardy a nedalo 

sa tomu zabrániť, sme sa rozhodli pripraviť 
silvestrovskú oslavu inak. Chceli sme, aj keď sa to asi 
nedá úplne, zabrániť ohrozeniu návštevníkov petardami. 
V rozpočte sme na oslavu Silvestra nemali žiadne 
prostriedky.

Mala to byť „laserová šou“, ktorú sa rozhodol financovať 
sponzor. Mala byť veľkolepá. Taká pri akej sme zažili 
jeden večer v Holandsku.

Nebola... Podstatná časť techniky, ako sa vyjadril 
dodávateľ, zamrzla. Mínusové teploty a mrznúce mrholenie 
urobilo s jemnou technikou svoje. Pre mňa to bola rana, 
ktorá mi vôbec nedodala optimizmu.

Aj keď príčinou výpadku techniky boli prírodné činitele, aj 
keď veľa účastníkov vydržalo až do vypuknutia polnočnej 
oslavy, aj keď asi 200 mladých ľudí oslavovalo Nový 
rok tancom pri disco-hudbe pri tých 15% nezmrznutej 
laserovej techniky do druhej rannej hodiny...

...v  mojom mene hovorím, prepáčte!
Mysleli sme to dobre. 

Vladimír Vranovič, primátor
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Ako hodnotíte funkčnosť a činnosť 
Mestského úradu, resp. jeho oddelení? 
V čom by ste chceli zjednať nápravu, či 
poradiť pracovníkom úradu v prospech 
vzťahu oboch strán: občan - mesto 
a naopak?

Občania nám poslancom odovzdali svoj 
mandát. Občania sú aj riaditelia, majitelia, 
podnikatelia, vplyvní - lokálpatrioti mesta. 
Mne chýba „RIADITEĽSKÁ RADA“, teda 
spoločný rokovací stôl s predstaviteľmi 
mesta. Ide o nevyužitý potenciál, ktorý 
mesto má. Dúfam, že v krátkom čase sa 
situácia zmení. 

Európska únia, pri splnení určitých 
kritérií, umožňuje čerpanie nenávratných 
príspevkov. Mesto má vypracovaný 
„Program hospodárského a socialného 
rozvoja“ mesta Sereď na roky 2004-
-2013 (PHSR), čím spĺňa jedno 
zo základných kritérií EÚ. V programe 
je zakomponovaných 31 projektov 
na uspokojenie potrieb občanov nášho 
mesta. Spolu s rozpočtom a územno-
plánovacou dokumentáciou patrí PHSR 
k najvýznamnejším dokumentom mesta. 
Práca s týmto dokumentom, v snahe získať 
čo najviac nenávratných prostriedkov, si 
vyžaduje min. jedného až dvoch 
pracovníkov. Nachádzame 
sa v čase, keď sa pokladnica 
v Bruseli zakrátko zatvorí. 

Od júna 2008 agendu 
projektového manažéra, popri 
svojej funkcii viceprimátora, 
vykonáva Mgr. P. Rampašek. 
Uznesením MsZ č. 111/2008 zo dňa 
17. 6. 2008, bolo uložené prednostke 
MsÚ, okrem iného: obsadenie projektového 
manažéra v termíne do októbrového 
zasadania MsZ. Do dnešného dňa 
je funkcia projektového manažéra 
neobsadená. S úplnou vážnosťou si 
dovolím tento problém nazvať: Usporíme 
MÁLO, ale stratíme VEĽA. 

Aká udalosť či aktivita Vás ako občana 
a poslanca MsZ v poslednom období  
zaujala alebo oslovila?

Dezolátny stav miestnych komunikácii, 
ktorý roky pretrvával, bolo nutné promptne 
riešiť. Za posledné dva roky bola na opravy 
a rekonštrukciu použitá čiastka cca 25 mil. 
Sk. Pre budúci rok sa počíta s ďalšími 
opravami a investíciami MK, vrátane 
ukončenia kruhového objazdu Čepenská-
Šulekovská v hodnote 20 mil. Sk.

Pre vodičov je stálym neuralgickým 
miestom - výjazd na štátnu cestu 
z parkoviska LIDL. Ide o problém, ktorý 
mal byť vyriešený v štádiu stavebného 
rokovania. V minulom roku dopravný 
inžinier pripravil niekoľko variant, ktoré sú 
v štádiu posudzovania.Predpokladám, že 
v tomto roku bude problém odstránený.

Ako Vy, ako poslanec, vidíte perspek-
tívu mesta, aké sú Vaše návrhy na jed-
nanie do MsZ? Čím by sa podľa Vás malo 
MsZ a Mestský úrad zaoberať akútne  
a v budúcnosti? 

Nedá mi, aby som znovu nepodčiarkol 

význam PHSR 
mesta. Áno, sú 
tam i projekty 
s o c i á l n e h o 
významu pre 
ľudí odkázaných 
na cudziu  
pomoc, prípadne 
l ô ž k o v ú 
s t a r o s t l i vo s ť. 
Sú to dlhodobé 
p r o b l é m y 
Serede, len nám 
stále unikajú medzi prstami. Je mi ľúto, 
že v obci Pata našli riešenie a v Šintave 
je daný problém už históriou. Mestské 
zastupiteľstvo uznesením č. 165/2004 
schválilo okrem iných projektov: 

1. VYBUDOVANIE ZARIADENIA 
OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, 
2. VYBUDOVANIE SOCIÁLNO-
ZDRAVOTNO-HOSPICOVEJ SLUŽBY. 

Jedná sa o priority s morálnou 
zodpovednosťou k našim skôr narodeným 
a odkázaným spoluobčanom. Nedá sa 
povedať, že sa v tejto oblasti nepracuje..., 
pracuje sa. No postup prác nezodpovedá 
akútnym požiadavkám nášho mesta.

Od roku 2010 EÚ zaväzuje 
mestá a obce, okrem iného, 
zhodnocovaním bioodpadu. 
Teda i naše mesto stojí pred 
neľahkou úlohou: ako, kde a za 
akých finančných podmienok 
budeme odpad likvidovať. Sú dve 

možnosti: 1. za likvidáciu odpadu 
budeme platiť niekomu inému, 2. 

niekto bude za likvidáciu odpadu platiť 
nám. Poslanci MsZ uznesením č. 179/2008 
jednohlasne prijali alternatívu č. 2. 
V súčasnosti máme ponuky niekoľkých 
dodávateľov technológií. V snahe 
relizovať optimálny model s akcentom 
na produkovaný bioodpad sme navštívili 
niektoré BIO stanice. Mesto doposiaľ nemá 
pre občanov žiadne oddychové, pohodové 
miesto s mestotvornými prvkami. Medzi 
prioritné projekty patrí revitalizácia 
malého parku na Námestí slobody. Týmto 
námestím prechádza cesta I. triedy. Cca 
2/3 Slovákov cestujúcich spojmi SAD 
do Bratislavy i niekoľko medzinárodných 
liniek denne zastavuje na tam situovanej 
stanici SAD. Ide o jedinečnú príležitosť 
vybudovať malý park tak, aby mal 
reprezentatívny charakter nášho mesta. 
Povedomie občana - seredčana by určite 
vzrástlo. Je na čase! Kriminalita, drogy, 
luženec... pôsobia depresívne.

Bezpečnosť chodcov a najmä žiakov 
smerujúcich zo Železničnej ul. cez 
Jesenského ul. do troch základných škôl 
je VÁŽNÝM problémom. Chodci nemajú 
inú možnosť iba uhýbať autám, nakoľko 
musia prechádzať po komunikácii pre 
autá. V čase dažďa, v zime s poľadovicou 
a snehom, je tento prechod hororom.

Ďakujem za rozhovor.     Marcel Kováč

„Tri otázky...  
 ...tri odpovede“

zlá kondíciamesta 
v rokoch 2003-2006

- číry nezmysel -
Najprv v relácii RTV KREA „K téme“, 

potom na stránkach Seredských noviniek 
v decembri 2008, podal pán primátor Mgr. 
Vladimír Vranovič informáciu, že mesto 
bolo začiatkom roku 2007 v zlej kondícii. 

Občan si môže pod týmito slovami 
predstavovať, že na účtoch mesta bola 
nula, výplaty zamestnancov meškali, mesto 
nevedelo splácať účty za elektrinu a plyn, 
otázky realizácie rozvojových impulzov boli 
v nedohľadne...

Na vine boli volení funkcionári z rokov 
2002 - 2006. Osobne by som mohol p. Le-
hotovi a vtedajším poslancom všeličo vyčí-
tať. Na koniec som to aj robil. Pokiaľ sa im 
„podaril“ nejaký prešľap, tak mali 90%-nú 
istotu, že sa v Moste objavila moja konkrét-
na výhrada, ku konkrétnemu kroku. No jed-
na vec je upozorňovať na nesprávne roz-
hodnutie v konkrétnej veci, iná je kritizovať 
zlé hospodárenie. Aká je pravda? V rokoch 
2002 - 2006 mesto zlé hospodárske vý-
sledky nevykazovalo. Dôkazy sú na webo-
vej stránke mesta:

Dôkaz č. 1: 09 November 2006 Mestský 
úrad/Nové ratingové hodnotenie mesta Se-
reď. Slovenská ratingová agentúra ERATM 
Group Member po roku už po štvrtý krát 
mestu Sereď priradila ratingové hodnotenie. 
Výsledný rating zaraďuje mesto medzi bo-
nitné subjekty na komunálnom trhu s dlho-
ročne stabilným finančným hospodárením. 
Rok 2006 z hľadiska rozpočtového hos-
podárenia znamená aj vzhľadom na reali- 
zované rozvojové aktivity krok vpred. 

Dôkaz č. 2: Uznesenie MsZ č. 73/2007 
zo 17. a 18. 4. 2007 MsZ schvaľuje:  
1. Záverečný účet mesta Sereď za rok 
2006. 2. Celoročné hospodárenie mesta 
Sereď za rok 2006 bez výhrad. 3. použi-
tie hospodárskeho výsledku za rok 2006 – 
prebytku hospodárenia v čiastke 49 173 tis. 
Sk nasledovne: 39 585 tis. Sk použiť v rám-
ci príjmových finančných operácií v rozpoč-
te na rok 2007 na krytie výdavkov spoje-
ných s dobudovaním technickej infraštruk-
túry v priemyselnom parku, 86 tis. použiť 
v rámci príjmových finančných operácií 
v rozpočte na rok 2007 na krytie výdav-
kov spojených s výkonom štátnej správy na 
úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľ-
stva, čiastkou 2 846 tis. Sk (príjem z preda-
ja bytov) tvoriť fond rozvoja bývania, čiast-
ku 4 751 tis. Sk použiť v rámci príjmových 
finančných operácií v rozpočte na rok 2007 
na krytie výdavkov a čiastku 2 000,- Sk pre-
účtovať na fondový účet pre spoločný sta-
vebný úrad, čiastkou 1 903 tis. Sk tvoriť re-
zervný fond. Hlasovanie: prítomných 16, za 
16, proti 0, zdržalo sa 0.

Toto uznesenie, tak ako všetky z tohto 
zasadnutia MsZ, je podpísané primátorom 
mesta Mgr. V. Vranovičom. Viac ako 49 mi-
liónový prebytok hospodárenia mesta, ani 
s veľkou dávkou fantázie, nemožno ozna-
čiť ako znak zlej kondície. Ale..., ako vra-
vím, možno mi chýba fantázia, alebo snaha 
upravovať verejnú mienku vo svoj prospech 
za každú cenu. Aj za cenu lži...

Ľubomír Veselický, poslanec MsZ

Na tri otázky odpovedá 
poslanec MsZ  

pán Michal Noskovič 



Ak mám ako poslanec Mestského 
zastupiteľstva zodpovedne rekapitulovať 
uplynulý rok 2008 musím povedať, že 
k spokojnosti mám veľmi ďaleko. Dňa 19. 
februára 2008 som na riadnom rokovaní 
MsZ upozornil, že pri OD PROGRES 
sa vďaka nepoužívateľnej zásobovacej 
rampe za OD na jednom mieste križujú 
cesty ľudí čakajúcich na autobus, cesty  
zásobovateľov OD a cesty dočasne 
parkujúcich vodičov. Žiadal som 

o zabezpečenie príchodu zásobovacích vozidiel len cez 
parkovisko oproti hotelu Hutník a zábrany na vjazd z hlavnej 
cesty pred OD. Po desiatich mesiacoch chodia zásobovacie 
vozy stále cez autobusovú zastávku a vozidlá od OD stále cúvajú 
do protismeru jazdy vozidiel vychádzajúcich z križovatky. 

V septembri 2007 som požiadal o rekonštrukciu povrchu  
streetbalového ihriska  pri bytovom dome na Cukrovarskej 
ulici č.145/3. Vzhľadom na skutočnosť, že  na jednu lavičku 
pripadalo 5 mamičiek a 5 detí vo veku do troch rokov, požiadal 
som aj o vybudovanie sedenia v tvare U a jeho ohraničenie 
živým plotom tak, aby mali matky deti na očiach a deti nemohli 
vybehnúť poza ich chrbát na komunikáciu pred garážami. Povrch 
ihriska bol upravený po viac ako roku v októbri 2008. Keďže sa 
k „sedeniu“ nestihol v r. 2007 ani v r. 2008 vyjadriť architekt 
mesta, požiadal som pred hodovým jarmokom v r. 2008 aspoň 
o lavičku. Dodaná bola po 7 týždňoch a položená o 6 m ďalej, 
než bolo treba. 

Účasť žiakov ZŠ i stredných škôl na rokovaniach MsZ 
považujem za základný krok k živému poznávaniu fungovania  
samosprávy. Na šiestich riadnych rokovaniach MsZ som 
v uplynulom roku prítomnosť žiakov zaznamenal jediný 
raz. Základné školy patria pod obec. Samosprávne orgány 
rozhodujú o živote v obci. No žiaci základných škôl nie sú 
primátorom a riaditeľmi škôl intenzívne vedení k poznaniu chodu 
samosprávy. To je zlé. O úprave povrchu hrádze na inline-
korčuľovanie budeme určite hovoriť ešte aj v roku 2010. 
Sporadické informácie pána primátora o tom, aké kroky v tomto 
smere urobil pri rokovaní so šúrovským starostom, vnímam iba 
ako zahmlievanie. Výsledkom je už druhý rok jedna veľká nula. 
A tou za rok 2008 vyjadrujem aj moju spokojnosť s plnením 
oprávnených požiadaviek občanov, ktoré som predkladal ako 
ich zástupca výkonným funkcionárom a zamestnancom mesta 
Sereď.      Ľubomír Veselický, poslanec MsZ

V roku 2008 sa 
podarilo vyriešiť problém 
mestskej polikliniky, 
priemyselný park, 
opravy ciest a chodníkov 
v meste, kruhový objazd 
na Šulekovskej ulici 
a nová filiálka pošty.

V roku 2009 by som 
bol rád, aby sa vyriešil 
problém dokončenia 
stavby „Sokolovňa“, vyriešenie križovatky 
pri OD LIDL, kde sú problémy s výjazdom 
a zrevitalizovať zámocký park a amfiteáter.

Som rád, že za úspešné môžem považovať 
akcie organizované DK Sereď: Mestský ples, 
Seredský hodový jarmok – kultúrne programy, 
Dychfest - prehliadku dychových súborov, 
akciu Vodníci, Letné koncerty v múzeu 
a Jazzový memoriál Mgr. Jaroslava Červenku, 
nové priestranstvo v parku na námestí pre 
promenádne koncerty i väčší záujem starších 
i mladých o tanečné zábavy „Nielen pre 
osamelých“.

Michal Koričanský
poslanec MsZ

Ak sa mám obzrieť za uplynulým rokom, tak za najdôležitejšie 
považujem zmeny, ktoré sa odohrali v oblasti školstva. Je to 
predovšetkým skutočnosť, že si riaditelia 
škôl, tento rok prvý krát v histórii, pripravili 
a obhajovali rozpočet jednotlivých škôl 
pred poslancami mesta a nie ako to bolo v 
minulosti, keď rozpočet škôl sa schvaľoval 
ako jeden celok. Za posledné dva roky sa 
veľmi významne zvýšili výdavky mesta 
na školské zariadenia. Tento rok prišlo 
k výmene okien a dverí na všetkých 
predškolských zariadeniach a na rok 
2009 zostalo dorobiť iba drobnosti. Ako 
člen školskej komisie sa budem i naďalej 
usilovať o to, aby mesto investovalo do 
školstva čo najviac prostriedkov, aby naši učitelia dosiahli status, 
ktorý im v našej spoločnosti patrí a aby boli za svoju prácu 
náležite odmenení.

Teší ma, že mesto podporuje sumou 199,16€ / 6000 Sk rodiny 
novorodencov. Podpora je prísne viazaná. Získať ju môže každá 
rodina, ktorá sa stará o deti a zároveň nezneužíva podporu našej 
spoločnosti. Som rád, že tento môj návrh podporili všetci poslanci 
zastupiteľstva a je účinný už druhý rok. Ďalšou skutočnosťou, 
ktorá určite poteší mnohých obyvateľov mesta je fakt, že sa začalo 
s budovaním kruhového objazdu na Šulekovskej ceste. Význam 
tohto objazdu vedia najlepšie oceniť obyvatelia tejto časti mesta 
najmä po tom, ako sa spustil do prevádzky automobilový závod 
v Trnave. Aj tento rok mesto vyčlenilo viac ako 10 miliónov korún 
na súvislú opravu ciest a chodníkov, čo taktiež ocenia najmä 
obyvatelia dotknutých ulíc. Tohto roku budeme pokračovať 
v tomto trende. Na záver by som chcel spomenúť nemalé 
prostriedky, ktoré sa vďaka úsiliu vedenia mesta, podarilo získať 
z prostriedkov Európskej únie, ktoré takisto prispejú k zveľadeniu 
mesta a skvalitneniu života jeho obyvateľov. 

Na záver by som chcel požiadať všetkých občanov mesta 
o trpezlivosť pri prácach, ktoré sa v meste budú uskutočňovať 
v nasledovnom období. Nie všetky oprávnené požiadavky 
obyvateľov je možné splniť v priebehu jedného roka či jedného 
volebného obdobia.

Pavol Kurbel, poslanec MsZ

Na zasadaní MsZ sme prerokovali a schválili rozpočet 
na rok 2009. Hodnotím to kladne, hlavne rozpočty pre 
školy boli prijaté bez pripomienok. Mesto môže pokračovať 
v obnove škôl a školských zariadení. Prioritou bolo dať 
školám čo najviac peňazí. Pozorne si všímam prácu 
základných a materských škôl, ktoré formujú mladého 
človeka.

Spolupráca pri riešení požiadaviek občanov je najlepšia 
s oddeleniami životného prostredia a investičného oddelenia. 
Vedúci ŽP Mgr. R. Gablík, na sťažnosť občanov bývajúcich 
na ul. Vonkajší rad a na Fándlyho ulici, promptne zvolal 

rokovanie ohľadom riešenia zápachu z kalových polí za cukrovarom, upravilo sa 
okolie nového nák. strediska novými lavičkami, dokončenie ohrád okolo smetných 
nádob. Mám požiadavku na väčšie množstvo nádob pre triedený odpad.

V roku 2009 budem presadzovať investície v obvode č. 2, a to súvislú opravu 
cesty ul. Fándlyho a k nej priľahlých častí chodníkov. Je schválená výstavba 
parkovísk na ul. D. Štúra pri vežiakoch, na ul. Fándlyho a na Pažitnej ulici.

V mojom volebnom obvode už rok čakám na osadenie osvetlenia pri garážach. 
Za ten čas bola vykradnutá jedna garáž, rozbité okná a vypáčené dvere 
na obchode. Preto požadujem, aby mestská polícia častejšie hliadkovala aj 
v okrajových uliciach mesta.

V budúcnosti očakávam, že sa občania naďalej budú na mňa obracať 
s problémami, ktoré súvisia so životom nášho mesta. Oprávnené požiadavky sa 
určite stanú predmetom jednania MsZ.

Napriek ťažkostiam, s ktorými sme sa v roku 2008 borili, snažíme sa, aby Sereď 
bola prosperujúcim mestom. Musíme sa pozerať dopredu a konať v prospech 
mesta Sereď a jeho obyvateľov. 

Antónia Bánovská, poslankyňa MsZ
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Aký bol rok 2008?
pýtali sme sa poslancov MsZ



Za najväčší úspech v mojej práci po-
slanca aj ostatných kolegov v roku 2008, 
považujem predaj obchodného podielu 
MsPk s. r. o., strategickému partnerovi 
- firme Pro Care, a. s., ktorá okrem za-
platenia obchodného podielu 531 100,- 
€ (16 mil. Sk), bude investovať v priebe-
hu 2 rokov ďalších 524 500 € (15,8 mil. 
Sk) do vybavenia ambulancií. Za druhý 
úspech považujem začatie výstavby ma-
lometrážnych bytov na Dolnomajerskej 

ulici, pre mladých ľudí a sociálne slabších občanov.
Tretím významným krokom bola rekonštrukcia a oprava chod-

níkov a ciest v rámci mesta a v mojom volebnom obvode. Dobrá 
bola aj investícia do budov materských škôlok - výmena okien.

K zostaveniu Programového rozpočtu mesta mám vážnu pri-
pomienku k jeho príjmovej časti, kde sa počíta s 9%-ným ná-
rastom. Tento príjem predpokladám ako nereálny. Reálnym sa 
ukazuje maximálne 4%-ný nárast príjmov. Neúspechom je, že sa 
mi nepodarilo presvedčiť kolegov poslancov, že rozpočty Domu 
kultúry a Mestskej polície sú nadsadené. Využívanie prostried-
kov v týchto subjektoch je neefektívne.

Prioritou v mojej práci poslanca na rok 2009 bude presadiť 
spoluprácu s firmami, ktoré sa zaoberajú prípravou a zabezpe-
čením úspešnosti projektov na čerpanie prostriedkov z eurofon-
dov. Túto činnosť v rokoch 2007 - 2008 neefektívne vykonáva-
lo vedenie mesta, čoho dôsledkom je nedostatok pripravených 
a nedostatok schválených projektov v zmysle vybraných priorít 
MsZ. 

Druhou mojou prioritou  bude znova otvoriť rozpočty pre Dom 
kultúry a Mestskú políciu. Myslím si, že rozpočty pre tieto subjek-
ty sú nadhodnotené a neefektívne využívané.

Ing. Ľubomír Kyselý, poslanec MsZ

prvý programový rozpočet 
na rok 2009  

poslanci schválili

Na rokovaní MsZ v decembri 
2008 poslanci podporili navrhovaný 
vyrovnaný rozpočet mesta Sereď na 
rok 2009 vo výške 9797,75 tis. eur 
(295,167 mil. Sk) a zobrali na vedomie 
rozpočty na roky 2010 a 2011.

V prvom programovom rozpočte 
na rok 2009 sú výdavky mesta Sereď 
určené do ôsmych programov, ktoré 
sa členia na podprogramy a prvky. 
Najviac financií v roku 2009 pôjde do 
vzdelávania v našom meste 3390,56 
tis. eur (102,144 mil. Sk). Do rozvoja 
mesta je naplánovaných 2655,88 tis. 

eur (80,011 mil. Sk), na správu a manažment mesta je určených 
1514,97 tis. Eur (45,640 mil.Sk) do životného prostredia 899,59 
tis eur. (27,099 mil. Sk), na kultúru pôjde 566,919 tis. eur (17,079 
mil. Sk) do bezpečnosti v meste sa použije 363,44 tis. eur 
(10,949 mil. Sk), do sociálnych služieb 260,26 tis. eur (7,840 
mil Sk) posledným programom je šport a tam smeruje 146,22 
tis. eur (4,405 mil. Sk). Hlavným cieľom zavedenia týchto 
programov je snaha o maximálnu priehľadnosť finančných 
prostriedkov, ktoré sú verejnými zdrojmi na pokrytie potrieb 
samosprávy. Ciele majú merateľné ukazovatele, ktoré umožnia 
identifikovať čo mesto plánuje realizovať na poli zlepšovania 
služieb pre obyvateľov mesta.

Dobrá správa pre občanov je, že v roku 2009 sa mesto 
Sereď pripojilo k etickému kódexu pri zavádzaní eura a nebude 
zvyšovať miestne dane pre obyvateľov aj napriek tomu, že 
ich máme najnižšie z okolitých podobných miest. Bude sa 
pokračovať v investičných akciách hlavne na súvislých opravách 
komunikácií v meste. Dokončí sa výstavba 32 nájomných bytov 
na Dolnomajerskej ulici. Realitou sa stane i dlhoočakávaný 
kruhový objazd a chodník do Horného Čepeňa.

Rozpočet bude podliehať pravidelnému monitorovaniu 
a hodnoteniu a takto sa bude sledovať plnenie deklarovaných 
cieľov. V prípade potreby bude poslancom mesta predložená 
zmena rozpočtu v priebehu roka.

Pevne verím, že počas celého roka 2009 bude spolupráca 
vedenia mesta s mestskými a spoločenskými organizáciami, 
podnikateľskými subjektami a občanmi na takej úrovni, aby sme 
všetci mali zodpovednosť dobrého hospodára a dobrý pocit 
z vykonanej práce. Na záver vám prajem všetko dobré a teším 
sa na spoluprácu v nastávajúcom roku 2009.

Mgr. Peter Rampašek 
viceprimátor mesta
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V meste žije vyše 17 tis. obyvateľov. 
Pri posudzovaní predkladaných správ 
na jednanie MsZ, mám na mysli jedno 
porekadlo: „Kto chce vyhovieť všetkým, 
ťažko vyhovie každému...“ Hlasujem 
podľa sľubu poslanca: ...podľa vedomia 
a svedomia... V prvom rade rešpektujem 
požiadavky, návrhy a pripomienky mojich 
voličov v obvode. Cítim zodpovednosť 
aj za tých, ktorí mi odpovedajú, že 
nepoznajú svojho poslanca, lebo neboli 
voliť... To je ich chyba! Stále sa pýtam 
svojich vrstovníkov, prečo neprídu na rokovanie MsZ, nech 
aspoň takto spoznajú „svojich“ poslancov. Dozvedeli by sa 
viac o ich názoroch a stanoviskách. Bol by som rád, keby sa 
problémy neriešili na ulici v rozhovoroch pri náhodnom stretnutí, 
ale na zasadnutiach MsZ, ktoré sú verejne prístupné. Žiaľ, účasť 
občanov na nich je minimálna. Na jednania mnohokrát neprídu 
ani tí, ktorí žiadajú o prenájom alebo kúpu pozemku patriaceho 
mestu.

Nepríjemne ma prekvapila slabučká účasť na verejnom 
zasadnutí predstaviteľov mesta s občanmi v marci r. 2008. 
Občanov tu bolo asi päťdesiat. Tohto roku na jar sa uvažuje 
s podobným stretnutím. Dúfam, že sa občania zúčastnia 
vo väčšom počte a prídu predniesť svoje pripomienky 
a požiadavky.

Mnohí občania sa radi vyžívajú v kritike činnosti Mestskej 
polície. Vždy im položím otázku: „Čo by sa dialo v meste bez 
polície?“ Mestská polícia rieši množstvo priestupkov a pomáha 
pri objasňovaní a zabraňovaní páchania trestnej činnosti. Jej 
činnosť je pravidelne hodnotená na jednaniach MsZ. Musím 
pripomenúť, že množstvo priestupkov páchajú sami občania, 
ale veľa priestupkov páchajú aj „cezpoľní“. Ak týchto priestupkov 
ubudne, a MsP nám nebude treba, budem súhlasiť s jej 
zrušením. Obávam sa, že to nebude, ani keď už naše deti budú 
mať vnúčatá...

Aký bol rok 2008?
pýtali sme sa poslancov MsZ

Poriadok a čistota mesta - žiaľ, na toto nemám stupnicu, ale tu 
sme asi v neželanej časti...

Hlavne po víkendových dňoch je stav čistoty mesta žalostný. 
Rozbité nádoby na odpadky, odpad rozsypaný po chodníkoch 
a uliciach... Ak toto vidia návštevníci nášho mesta, posudzujú 
nás a hodnotia podľa správania sa niekoľkých vandalov... Ťažko 
očakávať, že sa takýto jedinci zo dňa na deň polepšia. No ostatní 
by sme mohli byť všímavejší a zavolať políciu ak také konanie 
vidíme.

Nepríjemne na mňa pôsobia slová občanov, ktorí v dobrom 
hodnotia vývoj miest v okolí a nechcú vidieť, že aj naše mesto sa 
vzmáha. Treba objektívne hodnotiť ako sa preinvestovali financie 
mesta od ostatných volieb a na čo sa museli použiť.

Moje volebné krédo znelo: „Sľubov už bolo dosť. Treba 
ústretovejšie riešiť oprávnené požiadavky občanov.“ Budem rád, 
keď sa mi to podarí aj vďaka Vám - spoluobčanom.

RSDr. Jozef Kovarovič, poslanec MsZ



Skončil sa rok 2008, a tým aj druhý rok práce poslanca 
v tomto volebnom období. Som presvedčený, že uplynulý 
rok možno právom v mnohých veciach zhodnotiť ako 
úspešný. Pokračovalo sa v súvislých opravách ciest 

a chodníkov, pred dokončením 
je kruhový objazd, výstavba 
nákupného centra, vyriešenie 
otázky Mestskej polikliniky, DZS 
a mnohé iné.

Myslím, že aj samotný výkon 
samosprávnych funkcií mesta je 
zabezpečovaný na vyššej úrovni 
ako tomu bolo v minulosti. Určite 
k tomu prispieva aj skutočne veľmi 
aktívna práca mnohých poslancov 
a odborných útvarov a  ich záujem 

o riešenie problémov mesta a občanov. Samozrejme, 
že mnohé treba neustále zlepšovať. Mrzí ma nie dobrá 
bezpečnostná situácia v meste, predovšetkým v oblasti 
dodržiavania dopravných predpisov a nevyriešený systém 
dopravy a parkovania k spokojnosti občanov.

Čo v tomto roku ? Pokračovanie v začatých aktivitách 
a projektoch, ktoré by mali slúžiť nám všetkým – 
biostanica, riešenie autodopravy, križovatky, ale mojou 
hlavnou prioritou je aktívne podporovať výstavbu chodníka 
do Horného Čepeňa, ktorý si táto časť mesta a jeho 
obyvatelia už konečne zaslúžia. Som presvedčený, že 
táto časť mesta potrebuje aj vybudovanie centra obchodu 
a služieb tak, aby dokázala uspokojiť potreby občanov 
a rozvíjajúcej sa bytovej výstavby. Súčasne chcem aj 
naďalej podporovať všetky správne aktivity mesta a riešiť 
podnety občanov.       Ing. Jozef Prívozník, poslanec MsZ

Občianska vybavenosť – ako ďalej?
Občanom centra Serede pribu-

dla prednedávnom ďalšia možnosť 
nákupov v niektorom z obchodných 
centier (BILLA, LIDL, KAUFLAND 
a menšie JEDNOTA, VRAVA). Pri-
budli aj možnosti nákupov v špeciál-
nych predajniach drogérie, textilu či 
domácich potrieb.

S tým sa však nemôžu pochváliť 
občania okrajových častí Serede – 
občania Dolného, Stredného a Hor-
ného Čepeňa. Ak áno, možno iba 
nákupom v tzv. „garážovom“ obcho-

de potravín. Tieto časti sú zastavané najmä rodinnými do-
mami. Bývajú v nich väčšinou starší občania a niektorí ne-
majú možnosť denne chodiť na nákupy do centra mesta.

Už niekoľko krát som na túto tému diskutovala s vedúcou 
ÚPaSP (oddelenia výstavby) MsÚ, o možnosti nasmerovať 
sem nejaký obchodný reťazec, napr. menšie TESCO ako 
je v Galante. Šanca, že nejaký podnikateľ postaví obchod, 
napr. pri závode ZIPP, je nereálna. Žiaľ, zatiaľ neúspešne. 
Myslím si, že sa netreba vzdávať a v tejto aktivite pokračo-
vať a zainteresovať aj ďalších poslancov za tento volebný 
obvod.

Je potrebné naďalej sa zaoberať možnosťami občianskej 
vybavenosti, aby mali aj občania okrajových častí pocit, že 
sú tiež občanmi Serede a nielen platcami daní.

 Božena Vydarená, poslankyňa MsZ

Útulok pre 8 bezdomovcov na túto zimu v priestoroch 
budovy Domu kultúry v Seredi, na ulici Školskej č. 1. 
Otvorený do 15. 3. 2009. Útulok je v prevádzke denne 
od 17.00 do 8.00 hod., dohľad je zabezpečený od 17.00 
do 22.00 hod., a ráno od 7.00 do 8.00 hod. Služba útulku 
sa poskytuje za poplatok 0,66 €/20,-Sk na osobu a noc.

Odd. vnútornej správy MsÚ
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Bytový referát
Mesto Sereď je k 31. 12. 2008 

vlastníkom 86 bytov. Od roku 
1994, po schválení zákona o pre-
vode vlastníctva bytov a ne-
bytových priestorov, boli byty 
vo vlastníctve mesta predávané 
do vlastníctva nájomcov bytov. 

Prevody sa realizujú ešte i dnes 
v podstatne menšom rozsahu. 
Dnes sú už mnohé bytové domy 
celé v osobnom vlastníctve. Zmluvy 
ako i návrhy vkladov na katastrálny 
úrad realizuje oddelenie vnútornej 
správy, ktoré zároveň zriaďuje i zá-
ložné právo k týmto bytom.

Prevody do osobného vlastníctva 
boli realizované i formou dobrovoľ-
ných dražieb. 
Boli to dobro-
voľné dražby 
neplatičov, ale 
v dražbe boli 
i  voľné byty, 
ktoré mestu 
vrátilo Minis-
terstvo obra-
ny. Neplatiči, 
ktorí nemali 
záujem riešiť 
svoju situáciu 
o svoj byt pri-
šli, iní ktorí zá-
ujem o riešenie prejavili, sú riešení 
formou nájomných zmlúv na dobu 
určitú. Práve tejto oblasti sa venu-
je veľká pozornosť, každý prípad 
sa posudzuje individuálne a pokiaľ 
má mesto podozrenie, že občan by 
sa stal opäť neplatičom, žiada úrad 
práce o zriadenie osobitného prí-
jemcu dávky v hmotnej núdzi a za-
mestnankyňa oddelenia je príjem-
com tejto dávky, ktorú po obdržaní 
rozdelí na 2 časti, jednu zašle pla-
tobným poukazom správcovi ako 
úhradu nákladov za byt, prípadne 
aj splátku dlhu a druhá časť je ná-
jomcovi bytu vyplatená v pokladni 
mestského úradu. Mesto nemá záu-
jem na vytváraní bezdomovcov. Vy-
dávaním nájomných zmlúv na dobu 
určitú ako i zriaďovaním osobitného 
príjemcu vplýva na občanov, aby si 
vážnosť situácie uvedomili.

Stále je možnosť podať žia-
dosť o byt. Oddelenie vedie evi-
denciu žiadateľov o nájomné byty 
postavené v osobitnom režime – 
z prostriedkov štátneho fondu roz-
voja bývania. V súčasnom obdo-
bí má mesto 23 nájomných bytov, 
ktoré sú obsadené, avšak priebež-
ne v roku sa uvoľňujú a znovu i ob-
sadzujú. Výber nového nájomcu sa 
uskutočňuje losovaním na rokovaní 
bytovej komisie pri MsZ za účasti 
všetkých žiadateľov. Nájomné byty 
majú riešiť bytovú situáciu na pre-
chodné obdobie, kým si nájomca 
nezabezpečí svoje vlastné býva-

nie. Nájomcovia sa z toho dôvodu 
i menia, zväčša dávajú mestu vý-
poveď z nájmu, keď si zabezpečia 
vlastné bývanie. Najčastejšie do-
chádza k výmenám nájomcov u 3 
izbových bytov s rozlohou cca 74 
m. Sú prípady, keď i mesto dáva 
výpoveď, pri týchto úkonoch zastu-
puje mesto správca bytov Mestský 
bytový podnik spol. s r. o. V Seredi 
sa udialo už viackrát, že sa nájom-
ca musel vysťahovať z nájomné-
ho bytu. I v tomto období prebieha 
exekučné konanie u jedného ná-
jomcu nájomného bytu.

Nové nájomné byty – oddele-
nie poskytuje informácie o budo-
vaných nájomných bytoch na Dol-
nomajerskej ulici. Na požiadanie 

občanov ukážeme projekt kaž-
dého bytu, jeho polohu, plošnosť 
a rozloženie, vysvetlíme postup pri 
podávaní žiadostí.

Žiadosti o prenajatie bytu od-
delenie vnútornej správy eviduje 
i na obecné byty, ktoré sa uvoľňujú 
iba veľmi zriedka, najčastejšie je to 
na Trnavskej ceste. Tu boli po odo-
vzdaní bytov vysťahovávaní zväč-
ša neplatiči. Niektorí z nich sa ne-
poučili a následne byt museli opä-
tovne opustiť.

Bytová komisia pri mestskom za-
stupiteľstve v Seredi sa pravidelne 
zaoberá problematikou tak nepla-
tiacich nájomcov a riešenia ich 
situácie, ako i skutočnosťou, aby 
za byty v nájme, bolo riadne plate-
né a vždy hľadá vhodnú cestu, ako 
priviesť nájomcu k riadnemu plate-
niu. Najčastejšie je to využívaním 
možnosti vydania nájomnej zmlu-
vy na dobu určitú. V niektorých prí-
padoch na 6 mesiacov, v prípade, 
že po uplynutí doby určitej u ná-
jomcu správca nevykazuje dlh, by-
tová komisia odporúča i predĺže-
nie na dobu jedného roka. Každý 
prípad je však posudzovaný indivi-
duálne a hľadajú sa riešenia, aby 
došlo k náprave, a aby sa občan 
nestal veľmi rýchlo bezdomovcom. 
V bytoch na Trnavskej ceste sa 
všetky nové nájomné zmluvy vy-
dávajú na dobu 3 mesiacov. 

Mária Nádaždyová, referent odd. 
vnútornej správy MsÚ

Výstavba bytov na Dolnomajerskej ul. - foto z novembra 2008

Útulok pre bezdomovcov 
v objekte DK zriadený mestom

Útulok 
bezdomovcov 
zriadený 
„súkromne“.
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Budovanie systému zberu odpadov 
v meste Sereď – stanovištia na triedené 

odpady
V roku 2008 pokračovala naša snaha o vytvorenie kultúrnejšieho 

a čistejšieho životného prostredia pre našich občanov III. etapou 
budovania stanovíšť na triedené odpady. Záverom roka vybudovalo 
mesto Sereď 10 nových stanovíšť na uliciach Spádová, Poštová, 
Vinárska, Jesenského, A. Hlinku a Čepenská. Vybudované 
stanovištia sú súčasťou občianskej vybavenosti a sú rovnako 
dôležité ako parkovacie miesta. Ich umiestnenie pri komunikáciách 
je nutné, aby boli stále prístupné občanom i zberovým vozidlám 
a nedochádzalo k ich blokovaniu inými vozidlami. Tam kde to bolo 
možné, boli stanovištia umiestnené mimo parkovacích plôch, 
avšak pri budovaní stanovíšť treba dodržiavať viacero atribútov, čo 
nie je v súčasnej zahustenej mestskej infraštruktúre jednoduché. 
Zostávajúcich 30 stanovíšť mesto plánuje vybudovať v roku 2009. 
Z toho 9 stanovíšť z III. etapy sa vybuduje z rozpočtu mesta. 
Mestu bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
z eurofondov a súčasťou projektu je IV. etapa - vybudovanie 21 
nových stanovíšť z prostriedkov tohto projektu. Do roku 2010 
- roku zavedenia povinného triedenia 5 zložiek odpadov, by 
mali bytové domy nášho mesta vstúpiť s kompletne vybavenou 
infraštruktúrou odpadového hospodárstva. Zostáva na občanoch 
mesta, aby dokázali využiť toto zlepšenie vo svoj prospech a teda 
v prospech životného prostredia nás všetkých.

III. etapa (9 stanovíšť): Novomestská 43, Novomestská 34, 
Novomestská 42, Novomestská 41/37, Nám. slobody 31, Nám. 
slobody 30, Nám. slobody 29, Nám. slobody, Jesenského 3000. 
IV. etapa (21 stanovíšť): Vinárska 129, Garbiarska 51/56, Garbiarska 
51/53, Garbiarska 48/49, Garbiarska 49/50, Garbiarska 50/51, 
Novomestská 44, Mlynárska 40, Mlynárska 38, Mlynárska 36, 
Mlynárska 37, Čepenská 4305, Čepenská 3047, Hornomajerská 
3046, Čepenská 3081, A. Hlinku 3044, Cukrovarská 3042, 
Fándlyho 746, Fándlyho 756, Fándlyho 754, Fándlyho 748 

žp

Projekt - Dobudovanie infraštruktúry 
odpadového hospodárstva mesta 

Sereď“
V auguste roku 2008 mesto Sereď, oddelenie životného 

prostredia vypracovalo a podalo na ministerstvo ŽP SR žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok – projekt „Dobudovanie 
infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď“ na sumu 
cca 5,9 mil. Sk s 5 % účasťou mesta. Projekt bol schválený 
a v súčasnosti sa pripravuje na ministerstve ŽP zmluva o čerpaní 
týchto prostriedkov. 

Aktivity projektu začnú v apríli 2009 a ich hlavným cieľom je 
vybavenie mesta Sereď potrebnou infraštruktúrou na očakávanú 
zmenu zákona o odpadoch, ktorá nastane od 1. 1. 2010 a to 
povinnosť triediť 5 základných zložiek komunálnych odpadov 
(papier, plast, sklo, bioodpady a kovy). Hlavnými bodmi projektu 
sú skompletizovanie vybavenia sídlisk mesta 1100l nádobami 
na plasty, sklo a papier; zavedenie triedeného zberu bioodpadov 
a kovov; dobudovanie IV. etapy stanovíšť na 1100l nádoby 
na sídliskách a propagácia triedenia odpadov u verejnosti 
i mládeže. 

Po skončení projektu 
bude mesto Sereď 
technicky pripravené 
na uvedené zmeny 
v zákone o odpadoch 
a občania budú mať 
podmienky na kvalitné 
triedenie hlavných 
zložiek komunálnych 
odpadov.

žp

Vodné dielo Sereď – Hlohovec
reakcia predsedu komisie žp v dolnej 

strede na vyhlásenie  
primátora Mesta Sereď

Rád by som dal na pravú mieru neúplné a skreslené informácie 
ohľadom postoja Dolnej Stredy k Vodnému dielu Sereď – 
Hlohovec. Informácie odzneli v RTV Krea v relácii „K téme“ z úst 
primátora Serede Mgr. Vladimíra Vranoviča.

1. Dolná Streda nebola a nie je proti výstavbe Vodného diela. 
My sme len upozornili, že predložená dokumentácia na územné 
rozhodnutie nie je v súlade s ÚPD obce Dolná Streda.

2. Pán primátor uviedol : „...Dolná Streda sa hrá s nejakými 
hektármi lužného lesa a pritom by sa kdesi asi dala zrealizovať 
náhradná výsadba...“ My odpovedáme už po x-tý krát: NEDALA, 
pretože nie je kde. Z jednej strany hraničíme so Sereďou, 
z druhej strany s „Niklovkou“, z tretej strany nás limituje diaľnica 
a štvrtú stranu nám má odseknúť vodné dielo. Na náhradnú 
výsadbu ostáva len územie za diaľnicou. Musíte uznať, že 
prechádzky v novovysadenom lese za diaľnicou, sa nedajú 
porovnať s prechádzkami pri Váhu v súčasnej Oddychovej zóne 
Dolnej Stredy. Navyše toto územie je veľmi zaujímavé aj pre 
rybárov, s ktorými sme po dvoch rokoch konečne našli spoločnú 
reč ohľadom využívania našej oddychovej zóny.

3. Viackrát sme oficiálne vyhlásili, že máme výhrady 
k riešeniu plavebnej dráhy. Sme jednoznačne za riečny variant 
splavnenia Váhu v našom katastri. Tento variant neobmedzí 
ani v najmenšom výstavbu vodného diela Sereď – Hlohovec. 
Chceme jednoducho riešenie prijateľné nielen pre investora, ale 
aj pre občanov. Projektant vodného diela sa verejne vyjadril, že 
naše požiadavky sú realizovateľné.

Na záver by som rád dodal, že v Dolnej Strede máme 
zalesnených len 3% katastra. Navrhovaným riešením lodnej 
cesty by sme prišli o posledné stromy. Poškodení by boli aj 
občania Serede, ktorí sa sem chodia prechádzať, seredskí 
rybári, poľovníci atď. Preto mi dovoľte, vážený pán primátor, 
povedať, že som nepochopil Váš výrok v horeuvedenej relácii: 
„...verím, že sa občania Dolnej Stredy spamätajú...“ 

Spamätať sa môže niekto, kto poblúdil, občania Dolnej Stredy 
to v TOMTO PRÍPADE určite nie sú!

Mgr. Vladimír Tomčányi
predseda komisie pre životné prostredie obce Dolná Streda

BIO odpad a čo s ním?
Jedným zo škodlivých produktov, ktorý negatívne ovplyvňuje 

životné prostredie a zdravie občanov je biologicky rozložiteľný 
odpad. Štátne orgány SR v náväznosti na EÚ vydali legislatívne 
normy o podmienkach likvidácie,zodpovednosti za likvidáciu 
i sankcie za porušovanie noriem pri narábaní s odpadom. 
Od roku 2010 budú producenti vrátane miest a obcí musieť 
preukázať spôsob nakladania s bioodpadmi. Ide o rozsiahly 
okruh problémov vrátane divokých skládok, s ktorými sa 
bude musieť mesto vysporiadať. Mesto Sereď sa tejto oblasti 
intenzívne venuje. Analyzuje producentov, množstvá i skladbu 
bioodpadu a hľadá optimálne možnosti ako účinne s minimálnym 
dopadom na mestskú pokladnicu s odpadom  narábať. V snahe 
získať čo najviac informácií primátor mesta Mgr. V. Vranovič 
s poslancami Ing. R. Kráľom a M. Noskovičom a vedúcim odd. 
životného prostredia MsÚ Mgr. R. Gablíkom, navštívili dňa 
10. 12. 2008 BIO stanicu vo V. Mýte, za účelom prezentácie 
technológie, ktorú máme v ponuke. Získané poznatky dávajú 
obraz o možnosti ponúkanú technológiu použiť v našich 
podmienkach.

BIO stanicu vlastní a prevádzkuje mesto. Potešilo nás prijatie 
starostu mesta V. Mýto, Ing. Krejzu, ktorý nám ochotne odpovedal 
na naše otázky. Zároveň nás upozornil na chyby, ktorých sa 
máme vyvarovať. Nedá mi, aby som na záver nespomenul 
dojem z historického jadra mesta a najmä  námestia, kde sa 
radnica nachádza. Mesto si uchovalo svoju historickú tvár. 

Ako sme mohli vidieť, 
predstavitelia mesta 
nelikvidovali bezhlavo 
staré umenie 
architektov-umelcov. 
Mesto si získalo naše 
sympatie, čo sme 
na záver návštevy 
vyjadrili i pánovi 
starostovi.

Michal Noskovič, 
poslanec MsZ

Naše odpadky sú pre niekoho zaujímavé... 
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Čo nám ostalo 
z Vianoc?

Kdeže sú už Vianoce? Kto z nás, milí priatelia, si už na ne 
spomenie? Sú už akoby v nenávratne, tak ako ten minuloročný 
vianočný sneh. Ak si predsa len na Vianoce ešte spomenieme, 
tak asi len pri tom, keď nám niekto pochváli nový sveter, pekné 
šaty, či nejakú vec osobnej potreby – a my pri tom povieme, že 
sme to dostali na Vianoce. Ostalo nám z týchto krásnych sviat-
kov Božej a ľudskej lásky a nehy len tak málo? Ostali nám už 
len matné spomienky a povzdychy, že tie milé dni, sú už od nás 
veľmi ďaleko?

Vo vianočné dni sme plní vedomia, že Láska zostúpila na zem. 
A vidno to aj z našich vzťahov. Tá Láska s veľkým L, napĺňa 
v tie dni ľudské srdcia. Vzájomne sme si k sebe bližší, ohľadupl-
nejší, priateľskejší, vľúdnejší. Sme jeden k druhému pozornejší, 
ochotnejší si pomôcť, všímavejší jeden k druhému. S opadnutím 
ihličia z vianočného stromčeka, s uložením vianočných ozdôb 
na svoje miesta, s príchodom všedných pracovných dní nového 
roku sa ale tieto ľudské dary jedného voči druhému kdesi vytrá-
cajú. Akoby ich pohltil nával udalostí všedných dní, naše nové 
pracovné povinnosti, rýchlosť a uponáhľanosť, akou sa prežíva 
moderný spôsob života. Zabúdame sa trochu zastaviť, vychut-
nať si krásu života, ktorý žijeme, poobzerať sa okolo nás, všim-
núť si ľudí, povedľa ktorých chodíme, a prehodiť s nimi nejaké to 
slovo. Zabúdame veľakrát na to všetko a naším zdôvodnením je 
odpoveď: Nemám čas! Musím ešte vybaviť toto, zariadiť tamto... 
Len keď príde na nás slabá chvíľa, premýšľame, kde sa podela 
krása a pôvabnosť vianočných dní.

Prečo by sme sa, milí priatelia, nemohli trochu zastaviť? Vy-
chutnať si voňavú kávu i v dnešný deň s našimi priateľmi, zná-
mymi, spolupracovníkmi. Bez akéhokoľvek chvatu. Doma si 
hneď nesadnúť k televízii, ale milo sa porozprávať s našimi naj-
bližšími a spraviť si spolu dobrú a chutnú večeru, pri ktorej by sa 
všetci cítili hrejivo a uvedomili si milotu a dôležitosť vzájomných 
rodinných vzťahov. Prečo to, milí priatelia, neskúsiť?! Prečo by 
Štedrým dňom mal byť len 24. december. Nemôžu tým štedrým 
dňom byť aj ostatné dni v roku? Aj v tento deň máme to vo svo-
jich rukách. Ako s ním naložíme, je plne na nás. Prajem vám 
však, aby bol plný nehy, vzájomnej lásky a pozornosti, o kto-
rú sa v dnešný deň pričiníme navzájom. Nezabudnime: Nech 
neodletia tieto slová do neznáma bez toho, aby nenašli miesto 
v našej mysli a v našom srdci. To nám pomôže si na ne počas 
dňa spomenúť a zrealizovať ich. A nielen v dnešný deň, ale aj 
v tie nasledujúce. Veď Láska s veľkým L, zostúpila na túto zem 
a túži, aby sme ju žili. Ak sa nám ju podarí žiť, potom krása, neha 
a pôvab Vianoc neodišli, ale sú stále s nami.

Ján Bučík, dekan

GAUDETE
Chrámový spevácky zbor vznikol v našom meste ešte 

začiatkom minulého storočia. Jeho účelom bolo sprevádzať 
sv. omše počas sviatkov. Vystriedali sa v ňom mnohí dirigenti, 
z tej nedávnej histórie spomeniem aspoň pani Dr. V. Hulákovú, 
pána Mgr. V. Karmažina, či Janka Valoviča. Práve po ňom som 
prevzala zbor v r. 2003. Prvé tri roky sme aj my spievali len pri 
slávnostných bohoslužbách na Vianoce a Veľkú Noc. Zbor sa 
kvalitatívne vypracoval, tak sme sa rozhodli, že budeme robiť 
aj koncertné vystúpenia, aby sa o nás dozvedeli aj ľudia mimo 
našej farnosti. Potrebovali sme však názov, aby sme mohli 
okrem iného vybaviť aj potrebné formality, založiť občianske 
združenie, atď. A vtedy nám pomohla milosť, ktorú neustále 
dostávame od nášho Pána, keď počas kázne na 3. adventnú 
nedeľu vyslovil vtedajší kaplán Maroš Lovič vetu: „Dnes je 
nedeľa Gaudete, čo v preklade znamená - Radujte sa!“ Názov 
sa nám zapáčil, lebo našou náplňou je naozaj rozdávať radosť. 
Slúžime teda predovšetkým Pánu Bohu a všetkým ľuďom dobrej 
vôle, ktorí sú ochotní naše dary prijímať.

Naším zatiaľ najvačším úspechom bolo, vydanie prvého 
profilového CD. Veľkú zásluhu na jeho zrode má náš pán dekan 
Mgr. J. Bučík, ktorý vlastne vyslovil nahlas, po čom som roky 
túžila, keď sa ma raz spýtal: „Nechceli by ste nahrať CD?“ Touto 
otázkou ma „naštartoval“ a spolu so spevákmi sme sa pustili 
do práce. Bola to náročná robota, ale myslím, že to stálo za to. 
CD vyšlo presne na Veľkú Noc r. 2007 a musím sa pochváliť, že 
už sme predali asi 300 nosičov.

Repertoár tvoria najmä duchovné piesne, od starých 
renesančných, až po súčasnosť. Najväčší úspech u publika, ale 
aj medzi nami, majú tradičné gospely – afro-americké spirituály, 
ktoré sú dynamické, svižné a majú ich radi hlavne mladí 
poslucháči. Nacvičili sme aj zborové úpravy ľudových piesní, 
v prípade, že spievame na nejakej svetskej akcii, akou bol aj 
koncert v Alblasserdame.

Spevácky zbor tvorí 45 členov, vekové rozpätie je veľmi 
široké, od 14 do 75 rokov. To je práve prínos pre každého z nás, 
starší speváci získavajú od mladších energiu a veselého ducha 
a mladší zasa preberajú od starších vedomosti a skúsenosti. 
Sme veľmi dobrý kolektív, máme výborné vzťahy, pomáhame si 
a v našom zbore vládne láska, porozumenie a pohoda.

V októbri 2008 sme sa zúčastnili 4-dňového pobytu 
v Holandskom družobnom meste Alblasserdam na základe 
pozvania našich priateľov z tohto mesta. Mali sme tam niekoľko 
vystúpení, vrcholom bol spoločný koncert s ich speváckym 
zborom COV Egberts.

Zažili sme krásne chvíle, videli sme veľa zaujímavého, 
najviac sa nám páčili veterné mlyny a vôbec celá krajina. Naši 
priatelia boli veľmi priateľskí a pohostinní. Myslím, že sme dobre 
reprezentovali nielen naše mesto, ale i krajinu. Väčšina členov 
nášho zboru nemala problém s komunikáciou v angličtine, či 
nemčine, čo svedčí o tom, že patríme do Európy.

Mgr. Andrea Ruczová

Ocenenia darcom krvi
V stredu 10. decembra sa zišli v obradnej sieni seredskej radnice, 

držitelia diamantovej a zlatej Janského plakety za darovanie krvi. 
Cieľom stretnutia, ktoré organizovalo mesto Sereď, bolo odovzdanie 
ocenení - za bezplatné darcovstvo krvi. 

V úvodnom príhovore viceprimátor mesta Mgr. Peter Rampašek 
vyzdvihol význam darcovstva krvi a poďakoval prítomným darcom 
za humánnu činnosť, ktorou prispievajú k záchrane ľudských živo-
tov.

Aj keď sa záujem ľudí v ich súčasnom zložitom životnom položení 

orientuje skôr na hmotné stránky, je obdivuhodné koľko z nich sa za-
pája do bezplatnej darcovskej činnosti. Za viacnásobné darcovstvo 
boli zo Serede ocenení títo zlatí darcovia: pp. Štefan Vidovič, Ján 
Šulák, Milan Psota, Miloš Kubányi, Vladimír Kišš, Štefan Ferenczy, 
Róbert Zifčák, Miroslav Moravčík, Vladimír Kuric a Bohuslav Mihá-
lik. Zvláštnu pozornosť si zaslúži držiteľ diamantovej plakety Jozef 
Masarovič.

Ocenenia odovzdali matrikárka pani Darina Bencová a viceprimá-
tor Mgr. Peter Rampašek.                pera
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ZŠ J. A. Komenského - Aktívna škola -  
- hodnotné výsledky! 

Modernizujeme 
cez projekty 

Riaditeľka školy PaedDr. Sláv-
ka Kramárová každoročne vypra-
cúva viacero projektov na získa-
nie financií na modernizáciu vý-
chovno-vzdelávacieho procesu. 
Medzi úspešné projekty patrí re-
konštrukcia športového areálu, 
na ktorú získala škola v roku 2005 
pol milióna korún od Západoslo-
venskej energetiky - Nadácie Po-
ntis a Mesto Sereď prispelo rov-
nakou čiastkou. Zrekonštruovali 
sme multifunkčné a volejbalové 
ihrisko a tiež atletickú dráhu. Vďa-
ka tomu môže škola organizovať 
každoročne mestskú atletickú 
olympiádu, medzinárodné športo-
vé hry Sereď - Tišnov z ČR, Po-
važské hry a samozrejme rozvíjať 
šport v rámci vyučovania i mimo 
neho a nielen u žiakov školy.

Aby pedagógovia a žiaci vede-
li pracovať s informačno- komu-
nikačnými technológiami, boli vy-
pracované a schválené projekty 
Digitálne štúrovstvo v roku 2005 
a 2006 z Telekomu. V roku 2006 
otvorená škola-Infovek, v rámci 
ktorých škola zakúpila počítačo-
vé zostavy, dataprojektory a inte-
raktívnu tabuľu v hodnote 250 tis. 
korún. Aj nimi môže škola dôsled-
ne plniť svoj program prostred-
níctvom informatickej výchovy 
a iných vyučovacích predmetov 
ako i bohatej mimoškolskej čin-
nosti v stredisku záujmovej čin-
nosti a v krúžkoch.

V roku 2008 získala škola finan-
cie vo výške 430 tis. korún z mi-
nisterstva školstva na tri projek-
ty. Financie na projekt Jazykové 
laboratórium pod názvom „ Brá-
na jazykov otvorená“, boli použi-
té na vybudovanie komplexného 
jazykového laboratória, na pro-
jekt ,,Elektronizácia a revitalizá-
cia školských knižníc“ a „S knihou 
zábavne a poučne“, bol zakúpe-
ný knižničný softvér Clavius a kni-
hy pre žiakov. Projektom Zdravie 
v školách „Opreteky za zdravím“, 
zriadila škola Fit triedu s poloho-
vateľným stolmi a fitloptami, ktorú 
žiaci môžu počas vyučovania vy-
užívať aj ako prevenciu pred civili-
začným ochorením chrbtice.

Ďalej je škola od r. 2002 zapo-
jená do projektov Infovek, Škola 
podporujúca zdravie a od r. 2008 
do projektu medzinárodnej spolu-
práce so ZŠ v Nemecku v rámci 
programu e-Twinning. Pedagó-
govia so svojimi žiakmi robia ne-
spočetné množstvo menších pro-
jektov zameraných na environ-
mentálnu, dopravnú, dramatickú 
a iné výchovy, ako sú napr.: Dni 
Zeme, Dni zdravia, S kolobežkou 
bezpečne, Deň matiek, Európsky 
deň rodičov a škôl.         sk

V skratke o histórii 
školy

História školy sa začala písať sláv-
nostným otvorením 10. 2. 1964, keď 
nová budova školy na Komenského 
ulici v Seredi bola na zhromaždení 
rodičov, žiakov, pedagógov a hostí 
odovzdaná do užívania. V školskom 
roku 1973/74 bolo na škole zriadené 
Školské športové stredisko zamera-
né na basketbal - dievčatá. V škol-
skom roku 1982/83 vznikli triedy 
s rozšíreným vyučovaním matemati-
ky a prírodovedných predmetov. Dňa 
2. septembra 2002 bol našej škole 
prepožičaný čestný názov  ZŠ Jána 
Amosa Komenského. V školskom 
roku 2003/2004 bolo na škole zria-
dené školské športové stredisko za-
merané na futbal – chlapci. 

Cieľom školy je pripraviť žiakov 
po stránke vzdelanostnej, morálnej 
i emocionálnej čo najlepšie, nielen  
na štúdium na stredných školách, ale 
najmä pre praktický život. Základom 
práce školy je priebežne rozvíjať zá-
ujem žiakov o učenie, ich schopnosť 
racionálne sa učiť a tvoriť, aktívne 
komunikovať, prispôsobovať sa ži-
votným podmienkam.

Na cudzie jazyky je škola zame-
raná už od 1. ročníka. Na škole sú 
odborníci na výučbu anglického, ne-
meckého, ruského a francúzskeho  
jazyka. Ďalej prebieha na druhom 
stupni rozšírené vyučovanie mate-
matiky, informatiky a prírodovedných 
predmetov. Veľký dôraz kladie ško-
la na prácu s počítačmi, preto žiaci 
už od 1. ročníka pracujú s PC v rám-
ci informatickej výchovy a vo veľkej 
miere využívajú informačné techno-
lógie a techniku na ostatných pred-
metoch.

Bohatá je i mimoškolská činnosť 
školy. V Školskom stredisku záujmo-
vej činnosti pracuje 10 záujmových 
útvarov, z nich najaktívnejšie sú bas-
ketbal dievčatá, futbal chlapci, pláva-
nie, volejbal a anglický jazyk. Okrem 
toho pracuje na škole 28 záujmo-
vých útvarov rôzneho druhu (špor-
tové, kultúrne, umelecké). Kvalitná je 
práca školského klubu detí, v ktorom 
pracujú štyri oddelenia. Celkovo na-
vštevuje školu v 20 triedach 430 žia-
kov, ŠKD 89 detí a ŠSZČ 118 detí.

Na škole pracuje 30 učiteľov, 4 vy-
chovávateľky a 9 prevádzkových pra-
covníkov.            sk

Počítačová účebňa

Chemická 
účebňa

Učebňa 
s interak-

tívnou 
tabuľou

Jazyková účebňa

Vitrína s päťročnými úspechmi žiakov školy

Fit trieda Spojovacia chodba - teločvičňa
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Úspešné kroky mesta Sereď 
vo financovaní základných škôl 

v roku 2008
Z pohľadu financovania základných škôl v zriaďovateľskej pô-

sobnosti mesta Sereď možno rok 2008 považovať za úspešný. 
Mesto sa v priebehu roka viac krát obrátilo prostredníctvom KŠÚ 
Trnava na MŠ SR so žiadosťami o zvýšenie finančných prostried-
kov pre základné školy, ako aj so žiadosťou o riešenie havarijnej 
situácie okien na ZŠ J. A. Komenského.

Ako sme vás už informovali, v mesiaci jún 2008 bol pre základ-
né školy prvýkrát navýšený rozpočet na rok 2008 zo štátneho 
rozpočtu o sumu 1 000 tis. Sk na účely výchovy, vzdelávania 
žiakov a zabezpečenie prevádzky škôl. MŠ SR zo štátneho roz-
počtu poskytlo aj v mesiaci december 2008 na základe žiadosti 
mesta finančné prostriedky  vo výške 1 500 tis. Sk na krytie bež-
ných výdavkov základných škôl, v ktorých boli zohľadnené špeci-
fiká na kompenzáciu objektivizácie výdavkov na osobné náklady 
a prevádzku škôl v podmienkach mesta a tiež sumu 1 500 tis. 
Sk na odstránenie havarijného stavu okien Základnej školy J. A. 
Komenského.

Navýšenie rozpočtov pre základné školstvo v pôsobnosti mes-
ta bolo iste príjemným darčekom k blížiacim sa vianočným sviat-
kom pre žiakov i zamestnancov škôl.

Ing. R. Lukáčová, odd. ŠMaTK

Oznámenie o zápise detí do 1. ročníka základných škôl
V súlade so schváleným VZN Mesta Sereď č. 3/2008 zo dňa 

9. 12. 2008, týmto  o z n a m u j e m e  širokej verejnosti miesto 
a čas zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Sereď v školskom roku 2009/2010. Miesto zá-
pisu: 1. Základná škola Juraja Fándlyho, ul. Fándlyho č. 7; 2. Zá-
kladná škola Jána Amosa Komenského, ul. Komenského č. 1227; 
3. Základná škola P. O. Hviezdoslava, ul. Komenského č. 733. 
Čas zápisu je jednotný pre všetky dotknuté základné školy: 

- dňa 6. 2. 2009 (piatok ) v čase od 14.00 do 17.00 hod. 
- dňa 7. 2. 2009 (sobota) v čase od 9.00 do 12.00 hod.
Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z., je zákonný zástupca 

dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej do-
chádzky v základnej škole. Zápis sa koná od 15. 1. do 15. 2., kto-
rý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať 
plniť povinnú školskú dochádzku.

Ing. R. Lukáčová, odd. ŠMaTK

Základné informácie  
z oblasti ohlasovni pobytov

Pre lepšie oboznámenie sa s problematikou v oblasti prihla-
sovania na trvalý, prechodný pobyt a evidencie obyvateľov 
celkovo sa oboznámme v krátkosti so základnými pojmami.

Trvalý pobyt, je pobyt občana v mieste jeho stáleho bydliska 
na území SR. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Pri prihlásení trvalého pobytu je občan povinný predložiť:
a, platný občiansky preukaz (ak ide o dieťa do 15 rokov, predkla-

dá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa),
b, platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedče-

nie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občian-
sky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, 

c, doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej 
časti (list vlastníctva prípadne nájomnú zmluvu),

d, písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý 
pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka(nájomcu) alebo všetkých 
spoluvlastníkov (spolu nájomcov) budovy alebo jej časti .

Toto potvrdenie sa nevyžaduje: 1. Ide o prihlásenie vlastníka 
alebo spoluvlastníka. 2. Ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú 
zmluvu uzavretú s vlastníkom, alebo so všetkými spoluvlastníkmi 
na neurčitú dobu. 3. Ide o prihlásenie manžela, alebo nezaopatre-
ného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 
1 a 2. 4. Vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti 
a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím 
podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlá-
sením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto 
trvalého pobytu jeho matky. Ak ide o dieťa narodené na území Slo-
venskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narode-
nia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého 
pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni. Za členov rodiny môže 
hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého po-
bytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 
dní a tiež je to pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má 
na území SR trvať viac ako 90 dní. Občan hlási ohlasovni v mies-
te prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, 
miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Doklady pred-
kladá tie isté ako pri trvalom pobyte.

Za písomné potvrdenie o trvalom či prechodnom pobyt sa vybe-
rá správny poplatok 3,31€/100,- SK.

Nabudúce sa budeme venovať problematike zrušenia trvalého 
pobytu.

Ing. Xénia Domaracká, odborný referent MsÚ sereď - Oddelenie 
vnútornej správy - Referát ohlasovní pobytov

Deň otvorených dverí - Gymnázium V. Mihálika v Seredi
Dňa 3. februára 2009 Vás srdečne pozývame na návštevu 
Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi s príležitosti dňa otvo-
rených dverí. Ponúkame prehliadku priestorov školy, stretnu-
tie s vedením školy a s vyučujúcimi, informácie o štúdiu a mi-
moškolských aktivitách, ukážky vyučovacích aktivít na ho-
dinách anglického a nemeckého jazyka, overenie vašich 
vlastných vedomostí zábavnou formou, prezentácie z čin-
ností žiakov a učiteľov, pokusy z prírodovedných predmetov.  
Kostolná ulica č. 119, od 15.00 do 18.00 hod.          riad. gym.

ZŠ J. Fándlyho to s prípravou deviatakov myslí vážne.
Dňa 6. 11. 2008 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie  

KOMPARO, ktoré je pre deviatakov prípravou na oficiálne Testova-
nie 9, ktoré sa uskutoční 11. 3. 2009. Ide o preverenie vedomostí 
formou testov, ako zvládli učivo v základnej škole a ako sú priprave-
ní na ďalšie štúdium. Do testovania KOMPARO sa zapojilo 801 zá-
kladných škôl s 28 364 žiakmi – deviatakmi. ZŠ J. Fándlyho dosiah-
lo v porovnaní so školami z celého Slovenska výborné výsledky:                                                                                                                             
V slovenskom jazyku a literatúre bola priemerná úspešnosť žiakov 
školy 59,7%, priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov 
v SR bola 53,7%. Horší výsledok ako ZŠ J. Fándlyho malo 90,5% 
škôl. Naša škola sa zaradila medzi 10% najúspešnejších škôl v SR. 
V matematike bola priemerná úspešnosť žiakov školy 61,0%, prie-
merná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR bola 52,5%. 
ZŠ J. Fándlyho sa zaradila medzi 15% najúspešnejších škôl v SR. 
Na základe týchto výsledkov škola dostala osvedčenie: „Základná 
škola Juraja Fándlyho to s prípravou deviatakov myslí vážne“.

EURO a DANE - Prepočet a zaokrúhľovanie peňažných 
súm na účely daní v  súvislosti s prechodom na euro.
Prepočet na menu euro (€) sa vykonáva vždy celým konverz-

ným kurzom. Prepočítanie konečnej sumy zo slovenskej meny 
na menu  euro sa uvádza na dve desatinné miesta tak, že suma 
v  slovenských korunách po prepočítaní konverzným kurzom 
na menu euro sa vypočíta na tri desatinné miesta a výsledná pe-
ňažná suma do 0,005 eura sa zaokrúhli na dve desatinné mies-
ta na najbližší eurocent nadol a suma v slovenských korunách 
po prepočítaní konverzným kurzom od 0,005 eura vrátane sa za-
okrúhli na dve desatinné miesta na najbližší eurocent nahor.
Platenie a vrátenie dane na základe daňového priznania a hlásenia 
za zdaňovacie obdobia pred zavedením eura podaného po zavedení 
eura: a, platenie dane - Daň alebo vlastnú daňovú povinnosť, ale-
bo daňový nedoplatok alebo daň na úhradu, uvedenú v daňovom 
priznaní (opravnom aj dodatočnom) alebo v hlásení (opravnom aj 
dodatočnom) podávanom po dni zavedenia eura, ktorá sa týka 
zdaňovacieho obdobia, ktoré končí predo dňom zavedenia eura 
vykázanú v slovenských korunách, daňový subjekt prepočíta kon-
verzným kurzom na eurá a zaokrúhli na najbližší eurocent nadol, 
t. j. v prospech daňového subjektu. Takto vypočítanú sumu v eu-
rách zaplatí daňovému úradu v zákonom stanovenej lehote.
b, vrátenie dane - Preplatok na dani vypočítaný v daňovom pri-
znaní (opravnom aj dodatočnom) alebo v hlásení (opravnom aj do-
datočnom) podávanom po dni zavedenia eura, ktorý sa týka zda-
ňovacieho obdobia, ktoré končí predo dňom zavedenia eura vyká-
zaný v slovenských korunách, daňový úrad prepočíta konverzným 
kurzom na eurá a zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, t. j. v pro-
spech daňového subjektu. Takto vypočítaný preplatok v eurách da-
ňový úrad na základe žiadosti daňovému subjektu vráti. 

Daňový úrad Sereď



Bezpečnostno-preventívna akcia
Počas sobotňajšej noci z 20. 12. na 21. 12. 2008 vykonala 

Mestská polícia v Seredi v spolupráci s Obvodným oddelením 
PZ SR v Seredi a Odborom soc. vecí a rodiny Galanta, bezpeč-
nostno-preventívnu akciu zameranú na podávanie a požívanie 
alkoholu mladistvých. Kontrola bola vykonaná v troch prevádz-
kach a to v Šport clube, Fontáne a Grand bare. Preventívnej 
akcie sa zúčastnilo 8 príslušníkov MsP, 6 príslušníkov PZ a slu-
žobný pes. Pozitívnym zisteným bolo, že okrem jedného prí-
padu nebola v prevádzkach nájdená žiadna mladistvá osoba. 

Spomenutá osoba bola nájdená v Grand bare, pričom sa jed-
nalo sa o 15-ročného mládenca zo Šoporne, ktorý pri kontrole 
nafúkal 0,74 promile. Pri šetrení bolo zistené, že alkoholické 
nápoje mu kúpil jeho 18-ročný kamarát, ktorý za porušenie 
zákona dostal maximálnu blokovú pokutu. 

O skutočnosti boli okamžite telefonicky informovaní jeho 
rodičia, ktorí si pre syna neprišli, ale žiadali aby bol ich syn 
z MsP prepustený, že sa domov dostaví samostatne. Dosť 
čudný prístup nechať 15-ročného mládenca pod vplyvom al-
koholu o 01.00 hod. v noci v Seredi, bez možnosti okamžite 
odísť autobusom.           peso
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na štátnu políciu s podozrením na trestný čin krádeže.
* V prvom týždni mesiaca december hliadky zaevidovali celkovo 
7 priestupkov porušenia VZN č.3/05 o miestnych daniach. Jed-
nalo sa o uskladňovanie stavebného materiálu na verejnom 
priestranstve bez príslušného povolenia. Majiteľ takejto sklád-
ky je povinný v zmysle VZN č.3/05 nahlásiť na MsÚ túto skládku 
a zároveň zaplatiť miestnu daň.
* Hliadka zistila na Trnavskej ul. 
pred sociálnymi bytmi vyhode-
ný gauč. Šetrením sa zistilo, že ho 
vyhodila Zdena S., ktorá gauč od-
mietla z miesta odstrániť. Za ne-
uposlúchnutie výzvy verejného 
činiteľa a porušenie VZN č. 1/01 
o zneškodňovaní komunálneho 
odpadu, bude riešená v priestup-
kovom konaní.
* 7. 12. 2008 sa Miroslav R. v tomto roku opätovne pokúsil odcu-
dziť tovar z potravín v hodnote 61,-Sk. Za krádež mu bola udele-

ná bloková pokuta a nakoľko v tomto roku už bol za obdobný 
skutok riešený, vec bola postúpená na štátnu políciu.

* Rozloženie a prevádzka vianočných trhov sa nezao-
bišla bez návštevy zlodejov. Neznámy zlodej počas pr-
vej noci odcudzil spred Jednoty cca 40 metrov elek. 
kábla, ktorým boli na elektrinu pripojené stánky.
* Dňa 12. 12. 2008 zlodej neváhal kradnúť ani 
na miestnom cintoríne. Počas noci z areálu odcu-
dzil cca 40m rozhlasového kábla.
* V nedeľu 14. 12. 2008 pri kontrole mestského par-

ku boli hliadkou MsP kontrolované 2 dievčatá a jedna 
žena, ktoré na verejnosti požívali alkohol. Za poru-

šenie VZN č. 2/2006 o požívaní alkoholu na verejnosti im 
boli udelené blokové pokuty.

* Povinnosť odpratať po sebe neporiadok nesplnila 24-ročná 
slečna prechádzajúca sa na Bratislavskej ul. pri Milexe. Za zne-
čistenie verejného priestranstva jej bola udelená pokuta 500,- Sk. 
Z dôvodu znečistenia verejného priestranstva bola 18. 12. 
2008 udelená bloková pokuta 500,-Sk ďalšej slečne zdržiavajú-
cej sa na Bratislavskej ul. pri Milexe. Znečistené priestranstvo mu-
sela po sebe upratať.
* Dňa 20. 12. 2008 zaznamenala MsP sťažnosti na rušenie noč-
ného kľudu z baru Dráčik. Po preverení situácie bolo zistené, že 
v bare sa koná rockový koncert a z toho dôvodu došlo k rušeniu 
nočného kľudu. Hliadka upozornila majiteľa prevádzky na poruše-
nie zákona a udelila mu blokovú pokutu.
foto: archív MsP peso

* Zákaz fajčenia, ktorý sa vzťahuje okrem iné-
ho aj na zastávky autobusov porušila 46- ročná 
žena, ktorá za nerešpektovanie zákazu dostala 
100,- Sk pokutu. Ďalšie porušenie VZN č. 5/07 
o zákaze fajčenia, zistila hliadka MsP na Nám. 
Slobody, kde dvaja občania fajčili na zastávke 
SAD. Boli im boli udelené  blokové pokuty.
Dňa 10. 12. 2008 boli na Nám.Slobody v priesto-

re autobusových zastávok riešení 3 mládenci, ktorí nerešpekto-
vali zákaz fajčenia v zmysle VZN č. 5/2007.
* 78-ročná občianka z Vinohradov nad Váhom sa pokúsila odcu-
dziť tovar z predajne. Pracovníkom SBS bola prichytená a hliadka 
MsP jej udelila blokovú pokutu 100,- Sk. 
Dňa 25. 11. 2008 sa pokúsila 64-ročná občianka mesta odcudziť 
z potravín tovar. Hliadka jej udelila blokovú pokutu.
Bloková pokuta bola udelená 53-ročnej Ivane B., ktorá sa pokú-
sila v miestnych potravinách odcudziť tovar v hodnote 175,-Sk.
Pravdepodobne vidina lacného vianočného darčeka spôsobila, 
že 31-ročná Blažena B. sa pokúsila z predajne odcudziť bundu 
v hodnote 349,-Sk. Nakoľko bola prichytená hliadka MsP jej 
udelila blokovú pokutu. Aj ďalšia zlodejka bola prichyte-
ná pri krádeži v potravinách. Za svoje počínanie za-
platila blokovú pokutu 300,-Sk.
* Ako nepoučiteľnosť možno hodnotiť konanie 32-roč-
ného občana mesta, ktorý napriek tomu, že v pred-
chádzajúcich 12-tich mesiacoch už raz bol sankčne 
postihnutý za priestupok proti majetku, opätovne od-
cudzil tovar z predajne. Keďže v danom prípade išlo 
o konanie posudzované ako trestný čin krádeže, hliad-
ka osobu predviedla a odovzdala štátnej polícii.
* Parkovanie na tráve so svojím vozidlom, pred barom 
na Nám. Slobody, riešila hliadka 25. 11. 2008, kde ma-

jiteľovi vozidla udelila 
blokovú pokutu. 
Za parkovanie na tráve 
vo vnútrobloku Jesenské-
ho ul. bola udelená bloková 
pokuta ďalšiemu občanovi 
mesta.
Parkovanie na tráve s mo-
torovými vozidlami riešila 

hliadka 5. 12. 2008. Dvom vodičom parkujúcim na Garbiarskej ul. 
udelila pokuty.
* 24-ročný Dušan P., z Legionárskej ul., bol prichytený pri krá-
deži v nák. stredisku. Nakoľko v minulosti už bol za podobný 
skutok riešený v blokovom konaní, bol predvedený a odovzdaný 

Mestská polícia informuje...

Zadržaný narkoman
V mesiaci december zača-
la Mestská polícia vykonávať 
v spolupráci s Obvodným odde-
lením PZ v Seredi spoločný vý-
kon hliadkovej činnosti. Spoloč-
ný výkon je v zmiešanej hliadke 
príslušníkov MsP a OOPZ. Je 
zameraný hlavne na dodržiava-
nie verejného poriadku v centre 
mesta vykonávaním peších ob-
hliadok. Dňa 21. 12. 2008 práve 
takáto zmiešaná hliadka kontro-
lou okolia Mlynárskej ul. pri lar-
zenkách spozorovala ukrývajú-
ceho sa Jozefa B. Pri kontrole 
bola u neho nájdená striekačka 
s 30 ml obsahom hnedej látky, 
ktorú mal pripravenú na apliká-
ciu. Menovaný bol predvedený 
na OOPZ, kde je riešený pre po-
dozrenie z trestného činu.

peso



Pamiatkári v kaštieli
Dňa 12. decembra 2008 zvolal Krajský pamiatkový úrad v Tr-

nave komisiu, ktorá mala posúdiť pripravovaný zámer Mes-
ta Sereď a občianskych združení na prebudovanie kazematu 
v bastióne seredského kaštieľa na výstavnú sieň (galériu) a sta-
noviť podmienky, za ktorých sa tento projekt môže realizovať. 
Odborníci pamiatkári si prezreli kaštieľ a zhodli sa na tom, že 
vybudovanie galérie v jednej časti kaštieľa môže priniesť po-
stupné oživenie celého objektu. Závery komisie sú uverejnené 
na internetovej stránke www.vodnyhrad.sk.

Pred vchodom do kazematu bastióna stoja zľava: Július Ma-
tis, vedúci Mestského múzea v Seredi, PhDr. Viktor Ferus, pra-
covník KPÚ Bratislava (autor doplnkového pamiatkového vý-
skumu kaštieľa v Seredi), Ing. Andrea Šefčíková, referentka 
investičných akcií MsÚ v Seredi, Mgr. arch. Rastislav Petrovič 
a Ing. Milan Kazimír, pracovníci KPÚ Trnava.                 redakcia
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História mesta -  
osobnosti a udalosti 

-január-
* Dňa 15. 1. 1924 sa v Seredi narodil divadelný režisér, 
kritik, historik a teoretik Alexander Noskovič (zomrel 
15. 6. 1975 v Bratislave). Študoval na gymnáziu v Trnave, 
Filozofickej fakulte v Bratislave absolvoval štúdium 
slovenčiny a filozofie, v r. 1946-1947 navštevoval dva 
semestre divadelnej réžie na AMU v Prahe, v r. 1947-
1948 bol poslucháčom Filozofickej fakulty KU v Prahe. 
V r. 1947-1949 asistent réžie a režisér v Divadle E. F. 
Buriana D 34, v r. 1949-1950 režisér Stredoslovenského 
divadla vo Zvolene, v r. 1950-1951 asistent réžie v SND 
Bratislava, v r. 1951 vedúci seminára na Filozofickej 
fakulte UK v Bratislave, v r. 1953-1960 externe prednášal 
dramaturgiu a viedol seminár z divadelnej teórie na VŠMU 
v Bratislave. Počas stredoškolských štúdií v Trnave aj 
ako vysokoškolák bol aktívny ochotník, založil v Trnave 
Akademické divadlo a v Seredi viedol samovzdelávací 
krúžok mladých študentov a režíroval divadlo (jedno 
z úspešných predstavení v Seredi, ktoré režíroval, bolo 
predstavenie Matka od J. Barč-Ivana, odohralo sa 8. 
a 9. januára 1944 a pre nečakaný úspech sa muselo 16. 
januára  zopakovať).
* Dňa 19. 1. 1795 sa v Skalitom narodil národnokultúrny 
dejateľ a cirkevný hodnostár Pavol František Gombár 
(zomrel 3. 2. 1870 v Trnave). V roku 1819 pôsobil ako 
kaplán v Seredi. Člen kruhu Jána Hollého, bol v styku 
s niektorými predstaviteľmi Spolku milovníkov reči 
a literatúry slovenskej.
* Dňa 25. 1. 1543 zomrel kráľovský hodnostár Alexej 
Turzo (Thurzo Bethlenfalvi), pochovaný je v Levoči. 
Príslušník šľachtického rodu z Betlanoviec. Po otcovej 
smrti sa postupne stal hlavným predstaviteľom rodu. 
Na uhorskom dvore zastupoval záujmy Turzovsko-
fuggerovskej spoločnosti. V r. 1515 bol účastníkom 
viedenského kongresu ako zástupca uhorského dvora, 

do r. 1523 kremnický komorský gróf, r. 1519 
kráľovský tajomník, r. 1521 hlavný kráľovský 
komorský správca, r. 1522 kráľovský 
pokladník, od r. 1527 krajinský sudca, od r. 
1528 dedičný spišský župan, v r. 1532-1542 
kráľovský miestodržiteľ. Alexejovi Turzovi, 
donačnou listinou z 11. júna 1523 v Budíne 
daroval panovník, uhorský kráľ Ľudovít 
II. Jagelovský, dve výnosné a rozsiahle 
feudálne panstvá – šintavské a čeklíske 
(v tejto darovacej listine z r. 1523 sa medzi 
obcami šintavského panstva vymenúva 
Sereď (Szereth) spolu s mýtom na prvom 
mieste).
* Novým územným členením 
československého štátu bol 1. februára 
1949 zriadený okres Sereď. Sídlom okresu 
bola budova kaštieľa. Okresný národný 
výbor v Seredi prevzal budovu 22. januára 
1949 a používal ju až do zrušenia sídla 
okresu v Seredi v roku 1960. Okrem ONV 
mal v kaštieli sídlo aj Okresný súd, Pracovný 
úrad a Okresná vojenská správa.pripravila:

Mária Diková, lektorka MM

Mestské múzeum -
- Fándlyho fara v Seredi

Ul. M. R. Štefánika 1177/8
Stále expozície

Prehistória seredského  
regiónu, 

Hrad Šintava
Výstavy  

„Zrkadlenia“ - vystavujú  
bývalí absolventi ZUŠ, 

akademickí maliari, architekti 
a absolventi stredných 

umeleckých škôl. 
Výstava potrvá
do 14. 2. 2009.

Atrakcie
Model kaštieľa s parkom -  

- vízia budúcnosti  
Zbierkový predmet  

mesiaca
 “Život Pána Ježíše” 
(kniha z roku 1892)
Otváracie hodiny

ut - so 10.00 - 18.00 hod. 
Info: t. č. 789 4546

www.sered.sk
muzeum@sered.sk

Zadná strana fragmentu  
renesančnej sošky Panny MárieDievčatko s vtáčikom – hračka, 2x foto: J. Matis

Oba predmety 
boli nájdené 

pri archeologickom 
výskume 

hradu Šintava, 
ktorý v rokoch 

1984 – 1992 viedol 
promovaný 
archeológ 
Jozef Ižóf 

z Vlastivedného 
múzea  

v Galante.

O. z. VODNÝ HRAD  
a DK - Mestské múzeum 

Vás pozývajú  
na prednášku  
Pavla Dvořáka

O kráľovnej Žofii  
a všeličom inom

spojenú  
s premietaním filmu.

Prednáška sa uskutoční  
v piatok 23. januára 

2009  
o 18.00 hod.,

v Obradnej sieni MsÚ

Pyramída z delových gúľ 
z vypálenej hliny. 

Na obranu stredovekého 
hradu sa používali kanóny, 
ktoré strieľali priamou paľbou 
na krátku vzdialenosť. Bolo 
výhodné používať keramické 
gule, pretože sa strieľalo proti 
živej sile nepriateľa. Takýto 
„kartáčový náboj“ sa hneď 
po opustení hľavne roztrieštil 
na stovky úlomkov a spôsobil 
spúšť v radoch nepriateľov. 

Hlinené delové gule boli 
nájdené pri archeologickom 
výskume hradu Šintava 
na nádvorí seredského kaštieľa 
(1984 - 1992) v podzemnej 
dutine zasypanej miestnosti, asi 
zbrojného skladu, v rovnakom 
uložení, ako ich dnes môžete 
vidieť vystavené v Mestskom 
múzeu v Seredi.

JM
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Programový 
mesačník

Domu kultúry 
v Seredi

FEBRUÁR 2009

11. 2. 2009 o 16. 00 hod. zápis 
do kurzu mažoretiek, kurz bude 

prebiehať pre dve vekové kategórie 
od 6-10 r., od 12-15 r. kurz povedie 
choreografka, ktorá priviedla svoje 

kolektívy až k medzinárodným 
súťažiam!

*
12. 2. 2009 Studený príbeh o horúcej 
láske, slovensko- anglický muzikál, 

skutočný príbeh človeka, ktorý 
sa vďaka láske dostal z drogovej 
závislosti. Program je určený pre 

školy.
*

14. 2. 2009 Valentínska študentská 
zábava

*
21. 2. 2009 Fašiangové stretnutie 

„Nielen pre osamelých“
*

22. 2. 2009 Rodinná maškaráda, 
v zábavnom programe účinkujú hostia 
z Bratislavy. Nebude chýbať hudba, 

tanec, spev, promenáda masiek, 
súťaže a bohatá tombola.

*
23. 2. 2009 Čo nás k tomu vedie – 
tvorený VVP, v ktorom účikujú deti 

z dramatického krúžku pri DK.
*

Predajné trhy vo vestibule kina NOVA:
9. 2. 2009, 20. 2. 2009, 27. 2. 2009

*
Plesy v Seredi

9. 1. Ples zdravotne postihnutých
16. 1. Ples ZŠ Komenského

23. 1. Ples ZŠ Cirkevná
24. 1. Ples ZUŠ

31. 1. Mestský reprezentačný ples
7. 2. Ples športovcov 

Do tanca hrá DJ Bingo a „Marta“
Hosť večera „Freddy Mercurry“

Predaj lístkov: Športklub - štadión ŠKF 
Sereď, 24,90€/750,- Sk

13. 2. Ples Gymnázia V. Mihálika
*

Dom kultúry
tel.: 031 789 51 04 

email: dk.sered@szm.sk
 www.dk.sered.szm.sk

Kultúrno-spoloč. život a zábavy 
tel.: 031 789 20 27

PROGRAM KINA NOVA SEREĎ  
NA JANUÁR A FEBRUÁR 2009

* 20. - 21. 1., ut - st o 19.00 hod., CINKA 
PANNA (Cinka panna), „Kady čhajori hin le 
Devlestar“ (Toto dievča je od Boha). Romantický 
príbeh o legendárnej rómskej primáške. Hrajú: 
Anna Gurji, Martin Huba R: Dušan Rapoš, DS: 
Tatra film, SR, slov. verzia, 122 min., MP 15, 
vstupné:  2,49 €/75,- Sk            www.tatrafilm.sk

* 24. - 25. 1., so - ne o 19.00 hod. ZAKÁZANÉ 
KRÁĽOVSTVO (The forbidden kingdom) 
Boj o večnosť je úžasnejšia, než si dokážete 
predstaviť. Akčná, fantasy komédia H: Jackie 
Chan, Jet Li R: Rom Minkoff DS: Palace 
Pictures, USA/Čína, ŠUP, tit., 113 min., MP12, 
vst.: 2,32 €/70,- Sk        www.palacepictures.net

* 28. - 29. 1., st - št o 19.00 hod., MAX PAYNE 
Zbaviť New York špiny, nie je čistá robota. Akčný 
thriller H: Mark Wahlberg, Mila Kunisová, R: John 
Moore DS: Tatra film, USA, ŠUP, tit. 100 min., 
MP12, vst.: 2,32 €/70,- Sk   www.tatrafilm.sk

* 30. - 31. 1. - 1. 2., pia o 20.00 hod., so - 
ne o 19.00 hod., KARANTÉNA (Quarantine) 
11. marca 2008 vláda zatajila zásah v obytnom 
komplexe v Los Angeles. Odvtedy nikto nevidel 
jeho obyvateľov. Zmizli bez stopy a bez svedkov... 
až doteraz. Horor. H: Jenniffer Carpenter, Steve 
Harris R: John Erick Dowdle, DS: Itafilm, USA, 
ŠUP, tit., MP15, vst.: 2,49 €/75,- Sk www.itafilm.sk

PRIPRAVUJEME NA FEBRUÁR 2009:
1. 2., ne 19.00 hod., 

KARANTÉNA (Quarantine), vst.: 2,32 €/ 70,- Sk
5. - 6. 2., št - pia 19.00 hod., 

FUNNY GAMES USA, vst.: 2,32 €/ 70,- Sk
7. - 8. 2., so - ne 17.00 a 19.00 hod., 

HIGH SCHOOL MUSICAL 3: POSLEDNÝ 
ROK, vst.: 2,66 €/ 80,- Sk

12. - 13. 2., št o 19.00, pia o 20.00 hod., 
SIROTINEC, vst.: 2,32 €/ 70,- Sk
14. - 15. 2., so - ne 19.00 hod., 

MALÉ OSLAVY, vst.: 2,32 €/ 70,- Sk
17. - 18. 2., ut - st 19.00 hod., 

DVANÁSŤ (12), vst.: 2,32 €/ 70,- Sk
20. - 21. - 22. 2., pia - so 17.00 a 19.00 hod., 

ne 15.00 a 17.00 hod., 
CESTA NA MESIAC 3D, vst.: 2,66 €/ 80,- Sk

25. - 26. 2., st - št 19.00 hod., 
KRÁĽOVA PRIAZEŇ, vst.: 2,49 €/ 75,- Sk

27. - 28. 2. a 1. 3., pia - ne 19.00 hod., 
VIANOCE NA ŠTVRTÚ, vst.: 2,32 €/ 70,- Sk

PRIPRAVUJEME NA MAREC 2009:
Pokoj v duši, Sex Drive, Česť a sláva, Súmrak, 

Falco, Niko a cesta ku hviezdam, 
Pribehy na dobrú noc, Nestyda

FREE TIME CLUB (V KINE NOVA SEREĎ)
Január 2009: 
20. 1. 2009, ut o 17.00 hod., Prednáška 

spojená s besedou - hlavne pre záhradkárov 
– kino NOVA I. poschodie, REZ OVOCNÝCH 
STROMOV, OKRASNÝCH DREVÍN A VINIČA, 
prednáša Ing. Tománek, vstup voľný

30. 1. 2009, pia o 17.00 hod., FAŠIANGOVÁ 
DISKOTÉKA pre deti od 7 - 15 rokov, vstupné: 
1€/ 30,126 Vstupenky sú zlosovateľné!

FREE TIME CLUB: 13. 2. Valentínska 
diskotéka o 17.00 hod.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Všetky podrobné info nájdete na: www.sered.sk

Primátor:
Mgr. Vladimír Vranovič: 

0905 556 879

Viceprimátor:
Mgr. Peter Rampašek: 

0905 592 707

Prednostka:
Ing. E. Hanusová: 0907 736 841

Vnútorná správa:
K. Funtalová: 0918 450 854
Ekonomické oddelenie:

Ing. E. Florišová: 0918 450 855
Životné prostredie:

Mgr. R. Gablík: 0905 335 839
Školstvo, mládež 
a telesná kultúra:

Ing. R. Lukáčová: 0918 450 853
Správa majetku mesta:

JUDr. Z. Pastuchová: 
0918 450 851

Investičná výstavba:
Ing. V. Práznovský: 

0907 983 608
Územný plán a stavebný  

poriadok:
Ing. A. Halabrínová: 

0918 450 852

www.sered.sk, mu@sered.sk

Máme Slávika 
2008!

Veľkým prekvapením Slávi-
ka 2008 bolo získanie ceny 
v kategórii „Skokan roka“ pre 
seredskú metalovú kapelu  
METROPOLIS. Kapela má päť 
členov, traja z nich sú chlapci 
z nášho mesta – Jimi Cimba-
la (gitara), Marek Šušla (bicie), 
Rado Cimbala (spev), Noro Pav-
lis - Vráble (gitara) a Láďo Ďuri-
ca – Detva (basová gitara). 
Chlapcom z Metropolisu bla-
hoželáme a tešíme sa s nimi 
z úspechu. Želáme im veľa dob-
rých skladieb, veľa poslucháčov 
a veľa, veľa ďalších úspechov.

redakcia

Slovensko, ale aj 
Sereď - má talent!

V televíznej súťaži „Sloven-
sko má talent“ sa z veľkého 
množstva slovenských talen-
tov do finále tejto súťaže do-
stala aj skupina tanečníkov  
Old School Brothers. Možno 
niektorí ani neviete, že tými naj-
lepšími tanečníkmi v tejto skupi-
ne sú chlapci z nášho mesta – 
Miroslav Žilka a Peter Tisoň. 
Ocenenie a výhru v tejto súťaži 
si veľmi zaslúžili. To, čo dokážu 
si vyžiadalo veľa hodín tvrdého 
tréningu a litre potu. Výsledok je 
ale fantastický! Do ďalšej práce 
želáme našim tanečníkom veľa 
elánu, síl a ďalšie úspechy.

redakcia
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V decembri manželstvo uzatvorili:
Michal Bárta a Jana Sameková
Vladimír Tulej a Jana Parajová

Blahoželáme!

V decembri nás navždy opustili:
Anna Okoličányiová

Helena Ščasná
Katarína Špilová

Františka Valkovičová
Aurélia Zacharová

Emil Novák
Jozef Vrabec

Ďakujeme všetkým priateľom a známym 
pána Miroslava Šušlu, ktorý nás navždy 
opustil začiatkom októbra minulého roka, 
za prejavenú sústrasť!

pozostalá rodina

Milí spoluobčania,
začiatok nového roka sa nesie v znamení 
duchovnejšieho vnímania a pochopenia 
života z nadhľadu a zbližovania sa ľudí.
Pre tých, ktorí majú záujem o rozšírenie 
svojich znalostí, organizujeme 
bezplatné stretnutia pri šálke čaju 
na základe rozhovorov a prednášok. 
Témy budeme prispôsobovať a dopĺňať 
podľa vášho záujmu a našich možností. 
Pri každej téme bude možná diskusia 
aj poradenstvo. Náš spoločný cieľ 
a záujem je hľadať a nachádzať podstatu 
života v pochopení a radosti zo života. 
Naše stretnutia sa budú konať každý 
pondelok v čase od 18.00 do 20.00 hod. 
Miesto: ul. A. Hlinku 1218/37 (vedľa 
predajne farby-laky) v Seredi. 
Kontakt: 0908 759 295      S. Bošanská

OZNÁMENIE
Okresné riaditeľstvo  
Policajného zboru 
v  Galante oznamuje 
občanom, ktorí majú zá-
ujem o prácu v Policaj-

nom zbore, v priamom 
výkone služby, že žiadosti 

o prijatie do služobného pomeru prísluš-
níka Policajného zboru si môžu podať 
písomne na Okresnom riaditeľstve Poli-
cajného zboru v Galante. Policajtom sa 
môže stať len štátny občan SR, ktorý spĺ-
ňa tieto podmienky:

* je starší ako 18 rokov
* je bezúhonný
* je spoľahlivý
* má úplné stredné vzdelanie s maturi-

tou alebo vysokoškolské vzdelanie
* má veľmi dobrý zdravotný stav, fyzic-

kú zdatnosť a je duševne spôsobilý
* ovláda štátny jazyk
* má trvalý pobyt na území SR
Záujemca musí písomne požiadať 

o prijatie do služobného pomeru prísluš-
níka PZ.

Podrobnejšie informácie budú záu-
jemcom poskytnuté na telefónnom čísle:  
096 112 31 26, 096 112 31 20 alebo pria-
mo na adrese: 

Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru v Galante, ul. Hlavná 13, 924 52  
Galanta.

voľba hlavného 
kontrolóra Mesta 

Sereď

Mesto SEREĎ - Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi  v y h l a s u j e  v zmysle § 18a 
ods. 2, zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení, 
voľba hlavného kontrolóra Mesta Sereď 
na deň 24. februára 2009 na zasadnutí  
Mestského zastupiteľstva v Seredi. 

U r č u j e podmienky na zaradenie 
uchádzača do volieb na funkciu hlavného 
kontrolóra Mesta Sereď:

a/Kvalifikačné predpoklady: ukončené 
vysokoškolské vzdelanie.

b/Iné predpoklady: minimálne 5 rokov 
praxe v ekonomickej, právnickej oblasti, 
v oblasti kontroly vo verejnej správe, 
morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť

c/Doručenie nasledovných dokladov: 
písomná prihláška, ktorá musí obsahovať 
osobné údaje kandidáta a písomný súhlas 
kandidáta na spracovanie osobných 
údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona NR 
SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov. Ďalšie požadované doklady: 
profesijný životopis, overené doklady 
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
výpis z registra trestov nie starší ako tri 
mesiace.

d/Termín a spôsob odovzdania  
písomnej prihlášky: kandidáti na funkciu 
hlavného kontrolóra Mesta Sereď doručia 
svoje písomné prihlášky s požadovanými 
dokladmi  v zalepenej obálke označenej: 
„ Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“, 
najneskôr do 10. februára 2009, t. j. 14 
dní pred dňom konania voľby hlavného 
kontrolóra, na podateľňu Mestského úradu 
v Seredi, alebo zašlú na adresu Mestský 
úrad Sereď,  Námestie republiky 1176/10, 
926 01 Sereď. Na neúplné prihlášky 
a prihlášky odovzdané po uplynutí určenej 
lehoty sa neprihliada.

U s t a n o v u j e:
a/spôsob vykonania voľby hlavného 

kontrolóra Mesta Sereď tajným hlasovaním. 
b/samotnému aktu konania volieb bude 
predchádzať prezentácia jednotlivých 
kandidátov s koncepciou kontrolnej 
činnosti formou osobného vystúpenia 
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Seredi v rozsahu cca 5 minút. Kandidáti 
sa budú prezentovať v poradí, v akom boli 
doručené ich prihlášky na Mestský úrad 
v Seredi.    MsÚ

Nebezpečné vyhrážanie
Uvítanie nového roka celkom nezvládol 
28 ročný muž zo Serede. Po príchode 
domov v nočných hodinách na Nový 
rok vyhrážal sa zabitím svojim rodičom 
a celej rodine. Na svojho otca zaútočil 
kuchynským nožom, v čom mu zabránil 
jeho brat. Vyšetrovateľ útočníka obvinil 
z nebezpečného vyhrážania a v stredu 
ho polícia eskortovala do výkonu väzby. 
Hrozí mu trest odňatia slobody na šesť 
mesiacov až tri roky.        redakcia

Odhrnuté, či neodhrnuté?
Po miernom snežení a asi 6 cm nádielke sne-
hu, ktorý napadol 5. 1. 2009 nasledoval svia-
tok Troch kráľov. Obchody zatvorené a pred 
nimi na chodníkoch sneh. Tí, čo išli 7. 1. 2009 
ráno do práce, museli prechádzať po ušlia-
panom snehu. Bolo to tak pred OD Jednota, 
na Námestí republiky, Cukrovarskej, aj na uli-
ci D. Štúra. Tradičný stav... Na mieste je preto 
niekoľko otázok. Kto 6. 1. 2008 dopoludnia 
kontroloval stav chodníkov? Kto menovite 
mal povinnosť sneh z chodníkov odpratá-
vať? Prečo na odhrnutie snehu z parkoviska 
pri predajni LIDL sa mechanizmus našiel, ale 
chodník na ulici D. Štúra bol odhrnutý až po 
dvoch dňoch? Prečo v okolitých obciach do-
kážu na odpratávanie snehu využiť aj evido-
vaných nezamestnaných, ale u nás nie?

redakcia

Dňa 26. 12. 2008 sa dožil  
90 rokov pán Alexander Vajdík. 

Srdečne blahoželáme!

O Z N A M
KINO NOVA PONÚKA PRENÁJOM 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
V NÁKUPNOM CENTRE

- predajný priestor o výmere 10m2 
na prízemí (oproti Libresu)
- butik o výmere 40 m2 na I. poschodí
- priestor o výmere 52 m2 (bývalá 
videopožičovňa) na I. poschodí

OO PZ - zmena  
na oddelenie I. typu

Dôležitá a zásadná zmena typu policajné-
ho oddelenia nastala v našom meste v de-
cembri min. roka. Prvý krát v histórii jeho 
existencie začali miestni „štátni“ policajti 
pracovať zmeneným systémom, ktorý ob-
sahuje podstatné navýšenie personálneho 
stavu a vytvorenie hliadkových služieb NON 
STOP - 24 hodín/7dní v týždni. V meste od-
teraz fungujú navýšené počty motorizova-
ných hliadok, ktoré sú schopné ihneď rea-
govať na hlásenia o trestnej činnosti a hliad-
kovaním pôsobia i preventívne. Rovnako 
dôležitým je i fakt, že OO PZ teraz disponuje 
špeciálnymi pracovníkmi v trestnom konaní, 
čo výrazne urýchľuje trestné konanie. 

Po tejto zmene sa dostavujú aj výsledky, 
ktoré pomôžu nám všetkým „spávať spokoj-
nejšie“: Zvýšeným výkonom služby sa v de-
cembri podarilo zadržať 7 osôb závislých 
na drogách, ktoré prechovávali drogy pre 
vlastnú potrebu. Boli zadržaní viacerí pá-
chatelia dr. krádeží v nák. centrách (v súčin-
nosti s členmi SBS), v spolupráci s MsP sa 
vykonali dve akcie zakaždým v troch pod-
nikoch, na prevenciu alkoholizmu mladis-
tvých. Za redakciu môžeme potvrdiť kladné 
hodnotenie i samotných majiteľov niekto-
rých podnikov. Vďaka im za ich uvedome-
lý občiansky postoj!
Uvádzame iba jeden príklad z viacerých:
Odhalenie páchateľa lúpežného 

prepadnutia do 30 minút!
Dňa 23. 12. 2008 o 12.40 hod., bol na hrádzi 
pri Váhu (ulice Dolnostredská - Mládežnícka) 
lúpežne prepadnutý občan. Páchateľ ho 
zhodil na zem, prehľadal, a z bundy mu 
odcudzil peňaženku s dokladmi a 740,- Sk. 
Z miesta činu ušiel. Po nahlásení skutku 
a popisu páchateľa na OO PZ, táto zvýšenou 
hl. činnosťou, páchateľa zadržala do 30 
minút! Na páchateľa bol spracovaný návrh 
na väzbu. Treba podotknúť, že páchateľ 
nebol tunajší ale pochádzal z nitrianskeho 
kraja.                 redakcia



Rok 1914 - začiatok  
futbalu v Seredi.

Polstoročie - presne 51 rokov trvala 
cesta futbalovej hry z anglickej kolísky 
do Serede. Spôsob, akým bola futbalová 
hra udomácňovaná v malom mestečku 
Sereď, bol podobný vo všetkých mestách 

i mestečkách. Boli to hlavne študenti 
a učni, ktorí sa cez prázdniny vracali domov 
z Viedne, Budapešti či Bratislavy. Okrem 
novozískaných vedomostí prinášali rôzne 
novinky. Prinášali kultúru, šport a tiež futbal. 
Futbal hrávali v rodnom mestečku so svojimi 
kamarátmi, ktorým sa hra tiež zapáčila. 
Futbal bol novinkou a senzáciou hlavne pre 
mládež. Futbal sa hrával neorganizovane 
na pláckoch. Jeden z mnohých pláckov 
sa nazýval „u Sielbersteina“. Plácok 
sa nachádzal približne medzi terajším 
obchodným domom Jednota a bytovkou 
„hokejka“. Futbalovú loptu v tom čase 
nahrádzalo všetko čo sa gúľalo. Boli to 
handráky, mechúre a tí zámožnejší priniesli 
aj futbalovú loptu.

Futbalovú hru spoznávali v Seredi v období 
rokov 1910-1913. Prvými aktérmi boli Vojtech 
Baligha, David Salzer, Adolf Wetzler, Jindrich 
Brackl, Sonenfeld, Márkus Kubicsek, Krivý a 
Parazti. Potrebné je spomenúť tovarišov - 
mäsiarov, ktorí sa učili v Budapešti. Jedným z 
nich bol Spitzer. Hra na dve bránky sa stávala 

m a s o v e j š o u . 
Futbal sa hrával 
už po celý rok 
a všade, kde bol 
voľný priestor.

 C h u ť , 
elán a vzory 
väčších miest 
dali podnet 
s p o m e n u t ý m 
z a n i e t e n c o m 
založiť mestské 
mužstvo - klub. 
Toto mužstvo 
sa prvý krát 
p r e d s t a v i l o 
v e r e j n o s t i 
v oficiálnom 
z á p a s e 
na seredské 

hody dňa 28. júna 1914 proti ŠK Leopoldov 
s výsledkom 4:4. Prvé nadšenie skoro ochablo 
pod vplyvom udalostí I. svetovej vojny. Útlm 
trval do roku 1919, kedy činnosť klubu 
znova ožíva. Nadšenie hráčov a nadšenie 
priaznivcov dáva rýchlo zabudnúť na hrôzy 
vojny. Znovu sa organizujú futbalové zápasy. 
Častými súpermi Sereďanov boli futbalisti 
Galanty, Senca a Dioszegu. K slávnostným 
príležitostiam pozývali Seredčania mužstvá 
z Piešťan, Bratislavy, Trenčína a Nitry. 
V mužstve Sereď najčastejšie nastupovali: 
Režucha, Fireda I. a II., Guttmann, Prelovský, 
Veselý, Grünzweig, Božik. 

Prevzaté z publikácie: Futbal v Seredi 
1914 - 1994.

Športovec roka 2008
Simona Krivosudská – Lokomotíva Sereď, členka 

reprezentácie Slovenska v basketbale do 14 rokov a v širšom 
kádri reprezentácie SR do 15. rokov. Na Majstrovstvách SR bola 
Slovenskou basketbalovou asociáciou ocenená titulom: „You are the 
future – budúcnosť slovenského basketbalu“.
Aké boli Tvoje basketbalové začiatky?

Na basketbal som sa prihlásila sama v našej škole, keď som mala 8 
rokov. Vtedy ma otec ešte brával na tenis, ktorý som neskôr nechala, 
lebo individuálny šport nebol pre mňa. Začala som trénovať v školskom 
stredisku s p. Kapošom. Neskôr sme spolu s p. Krajčovičom začali 
trénovať na Fándlyho škole. Ten ma trénoval až donedávna, teraz 
pôsobí v klube ako asistent. Dá sa povedať, že ma toho naučil najviac, 
začo som mu veľmi vďačná. Takých ľudí ako je on nie je veľa. 
Ktorý úspech Ti najviac utkvel v pamäti a prečo?

V roku 2004 sme boli na našom prvom turnaji v Žiline. Dala som 
vtedy za celý turnaj asi 10 bodov. To boli začiatky. Len nás to stále 
viac a viac bavilo. Pamätám si ako môj tréner plakal, keď sme obsadili 
3. miesto na našich prvých MSR vo Zvolene. Na tom zápase boli aj 
moji rodičia. Vtedy sme po prvej štvrtine prehrávali 17:3 s domácimi 
a už sme mysleli, že to dopadne zle. No nestalo sa! Hrali sme sa veľa 
turnajoch a obsadzovali sme dobré miesta. Na druhých MSR sme boli 
štvrté. Bolo to veľké sklamanie, od bronzu nás delilo 12 bodov. V roku 
2007 prišiel zatiaľ najväčší úspech a striebro z MSR v Poprade. Bol to 
skvelý pocit. Tento rok to bol bronz. Za všetko musím poďakovať super 
kolektívu na čele s trénerom. Naozaj sme toho spolu už dosť prežili. 
Úspechy či neúspechy - boli sme vždy jeden tím. Naším najväčším 
úspechom je to, že sme sa vždy „zdvihli“, keď sme neuspeli. Asi tak. 
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Regionálna súťaž 
v Smoleniciach

V nedeľu, 14. 12. 2008, sa taekwon-do klub 
Hong Ryong Sereď zúčastnil na regionálnej 
súťaži v Smoleniciach. Na toto rozlúčkové 
podujatie s rokom 2008 sme nominovali 27 
súťažiacich, čo je doterajší klubový rekord. 
Presadiť sa v konkurencii viacerých klubov 
zo západného Slovenska bolo pre nás výzvou 
a tak sme od začiatku predvádzali dobré 
a bojovné výkony.

Najviac zástupcov sme mali v disciplíne tul 
(zostavy). Väčšina zo zúčastnených získala 
vo svojej kategórii pódiové umiestnenie. 
Nezapreli sa naše talenty v disciplíne T-KI 
(špeciálne techniky) a nemožno zabudnúť 
na úspechy v disciplíne matsogi (voľný boj), 
kde kvality našich najlepších uznali aj súperi.

Pri oceňovaní najlepších sme počuli meno 
zástupcu klubu Hong Ryong až 33 krát, čo 
je určite výborný výsledok!

Na záver smolenického podujatia sa dvaja 
naši členovia predstavili krátkym exhibičným 
vystúpením, ktoré zožalo v publiku zaslúžený 
potlesk a obdiv.
Úspechy našich členov:

1. miesto: Andrea Berecová (tul), Kristína 
Blaškovičová (T-KI), Juraj Čambál (tul), Viktor 
Grznárik (matsogi), Peter Hrušovský (tul), Ma-
tej Kamenár (T-KI), Nikol Kovačovičová (T-KI), 
Veronika Mikulincová (matsogi), Martin Siska 
(tul), Daniel Vodička (tul), Tomáš Žigo (T-KI)

2. miesto: Kristína Blaškovičová (tul), 
Juraj Ďuračka (tul), Peter Hrušovský (T-KI, 
matsogi), Nikol Kovačovičová (tul), Tomáš 
Kuchta (tul, T-KI), Marek Mansell (tul), Peter 
Paulík (matsogi), Matej Šúrik (tul)

3. miesto: Juraj Ďuračka (T-KI, matsogi), 
Michal Fidler (tul), Matej Kamenár (matsogi), 
Nikol Kovačovičová (tul, matsogi), Veronika 
Mikulincová (T-KI), Michal Mužlay (tul), 
Milan Rajský (tul), Angelo Mohajer Sohaii 
(tul), Tomáš Žigo (tul, matsogi)

Aké ocenenia máš v zbierke?
Mám v zbierke aj nejaké ocenenia 

All stars a ceny za najlepšiu strelkyňu, 
najužitočnejšiu hráčku... Nie sú však pre 
mňa také dôležité ako úspechy kolektívu. 
Aj za takéto ocenenia treba poďakovať 
babám, bez ktorých by som ich určite 
nemala... Od septembra tohto roku ma 
trénuje p. Kamenský. Je to super tréner, 
fakt! Síce nás trénuje krátko, ale dosť ma 
naučil. Dúfam že tentto rok konečne príde 
zlato! Treba tomu veriť, lebo my na to 
máme! 
Kde ešte hráš, okrem Lokomotívy 
Sereď?

Okrem našej súťaže ´94 „pendlujem“ za Trnavu r. 1992. Tam sa tiež 
vyhrám, získam skúsenosti. Máme milú trénerku Zuzku Žitniakovú. 
Minulý rok sme boli 5. na MSR a to je nás tam asi polovica r. 1994, čiže 
o rok mladších báb. Za reprezentáciu som bola prvýkrát na zraze minulý 
rok, ale ešte v repre ročníku 1993. Od Januára 2008 už je reprezentácia 
r. 1994 (U14). Naposledy sme mali zraz medzi sviatkami v Košiciach. 
Je to tam ťažké, ale odťiaľ mám tiež veľa nových skúseností.
Ako vnímaš ocenenie od TTSK - Športovec roka 2008?

K cene z Trnavy - športovec roka, asi len toľko, že si ju vážim. 
Pozdvihne sebavedomie, ale ja sa držím pri zemi. Dúfam, že si o mne 
ľudia nemyslia, že som namyslená... Som iba zdravo sebavedomá. 
A na záver: „Držte palce pre Loko-Sereď a príďte nás povzbudiť!“

Ďakujem za rozhovor.                 Marcel Kováč
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