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Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa na svojom riadnom  
zasadnutí dňa 9. decembra 2008 uznieslo udeliť:

Čestné občianstvo mesta Sereď Dipl. Ing. Michalo-
vi Košťálovi, za významné výsledky v oblasti vzdelávania  
a vedecko-výskumnej činnosti. 

Čestné občianstvo mesta Sereď Mestské zastupiteľ-
stvo schválilo a udelilo pani Alžbete Vargovej, za činnosť,  
ktorou sa významným spôsobom pričinila o šírenie dobrého 
mena mesta Sereď doma i v zahraničí, ako aj o kultúrny rozvoj. 

Čestné občianstvo mesta Sereď in memoriam  
PhDr. Bohušovi Hrušovskému za prezentáciu mesta Sereď 
v mesačníku Seredské novinky.

Cenu mesta Sereď in memoriam Mgr. Jánovi Kolnému 
pri príležitosti 50.výročia založenia basketbalu v Seredi.

Cenu primátora mesta Sereď pánovi Petrovi Tisoňovi 
za reprezentovanie mesta v kultúrno-umeleckej oblasti – tanec.

Cenu primátora mesta Sereď Občianskemu združeniu TJ 
Rozkvet Stredný Čepeň za úspešnú činnosť a pri príležitosti 
20. výročia jeho založenia.   odd. vnútornej správy MsÚ

Ing. Jozef Šipoš, predseda TJ 
Rozkvet Stredný Čepeň, 

pri preberaní Ceny primátora mesta

Na fotografii zľava: Ing. Michal Košťál, Ing. Jozef Šipoš, Alžbeta Vargová, 
Ing. Martin Hrušovský, Bernardína Kolná, Peter Tisoň
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Pred sto rokmi...
...stálo deväť malých chlapcov 

na rohu ulice pred budovou židovského 
kúpeľa v Seredi a dívali sa na fotografa 
a jeho kameru. Hrali sa a istotne 
dobre zabávali. Určite hovorili o tom, 
čo práve vidia..., ich pohľady tomu 
nasvedčujú. Videli svoju budúcnosť: 
novú - modernú techniku, fotografa, 
ktorý ich odfotil spolu s domami na 
ulici... Práve týchto deväť chlapcov 
vtedy netušilo, že sa ešte o sto rokov 
na nich budeme pozerať na starej 
pohľadnici v knihe o dejinách Serede 
na stránke č. 158, tak ako my dnešní 
netušíme, ako - kto - kedy - a prečo sa 
bude pozerať o sto rokov na nás...

Určite po nich nezostala iba táto 
pohľadnica. Určite niečo urobili 
a zanechali to po sebe nám - 
nasledujúcim generáciám. Fotograf 
urobil fotografiu, chlapci jej dali život 
a domy na ulici hovoria o vzhľade 
nášho mesta. 

Všetci sa podieľame na výrobe 
budúcnosti našich potomkov. Zdedia 
to, čo im dnes pripravíme. O sto rokov 
sa budú možno smiať a možno plakať, 
keď zhodnotia, akí sme boli a čo sme 
im zanechali.

Fotografia je dobrá informácia. Má 
vysokú výpovednú hodnotu, ktorú 
v okamžiku jej vzniku často nevieme 
správne posúdiť. Prítomnosť sa 
nám zdá obyčajná - nezaujímavá. 
Žijeme v dobe vývoja a rozmachu 
informačných technológií. Ovplyvňujú 
nás ako doposiaľ máločo. Topíme sa 
v záplave správ, ktoré nevieme triediť, 
lebo nás to neučili (výučba IT a prístupu 
k informáciám je na základných školách 
v začiatkoch). Médiá chrlia kvantá 
informácií, až nás načisto otupujú 
a znechucujú. Dostávajú sa k nám 
vždy tie správne? Vieme ich rozlišovať 
a triediť? A kde sú tie, ktoré by sme 
mali dostať, ale sa ich nedopátrame 
alebo ich musíme prácne vyhľadávať? 

Mocní tohto sveta si infomácie 
často prisvojovali a prisvojujú. Triedia 
a zverejňujú iba to, čo im vyhovuje... 
A my - tí ostatní, sme odkázaní 
na ich vôľu či nevôľu. Reči sa hovoria 
a chlieb sa je..., až na to že, kto nemá 
dostatok poznatkov, ťažko sa rozhodne 
správne. Jeho snaha zvyčajne končí 
neúspechom, stratou peňazí a času.

Kto má právo triediť informácie 
a deliť ich na dve kôpky? Tieto sú pre 
verejnosť a tieto pre nás - vyvolených?

Vo vyspelých demokratických 
štátoch sveta (inak by neboli vyspelé 
a demokratické) už dávno pochopili, že 
utajovanie, prekrúcanie či prerábanie 
správ aj tak končí fiaskom. Skutočné 
pravdy tohto sveta sa riadia 

silnejšími zákonmi ako chvíľkové 
chcenia mocných. Najlepší občan 
je - informovaný občan. Najlepšie 
manipulovateľný je - neinformovaný.

V niektorých mestách na Slovensku 
pochopili význam poskytovania 
presných informácií občanom. 
Budujú na obsah bohaté internetové 
stránky a zriaďujú miestne centrá, 
ktoré majú presné úlohy. Zbierajú 
a triedia všetky poznatky, čo súvisia 
so životom v meste. 

Asi sa už nikdy nedozvieme mená 
chlapcov na rohu ulice, ale z fotografie 
vieme, ako vyzerali zašlé časy 
nášho mesta. Všetci sme boli mladí, 
bezstarostní a bavili sa. Dospievame, 
možno aj zostarneme, odžijeme „svoju 
dávku“ a zomrieme. Všetci, či chceme 
alebo nie, nechávame po sebe stopy 
svojej existencie: hmotné aj nehmotné. 
Je len na nás, čo to bude a koľko.

Bodaj by sme všetci vždy vedeli, čo 
je našou povinnosťou, bodaj by sme 
napĺňali svoje životy užitočnou prácou 
a činnmi, aby sa nám naši potomci 
nesmiali alebo nad nami neplakali.

Chyby robíme a robiť budeme. 
Zoznam mojich by zaplnil celý tento 
časopis a unudil vás „na smrť“. 
K veľkým chybám nás dovedú naše 
zlé vlastnosti, o ktorých nevieme alebo 
vedieť nechceme. Sami sa vidíme 
skreslene, zvyčajne v dobrom svetle, 
a veľmi neochotne priznávame svoje 
zlyhania. Málokto a málokedy nájde 
odvahu a prizná svoje chyby. Ak to 
urobí, je na dobrej ceste k svojmu 
lepšiemu ja. Celkom určite zmení 
svoje postoje, začne vnímať ostatných 
v jasnejšom svetle. Dospeje a stane sa 
z neho zrelá osobnosť. 

Ernest Hemingway povedal:
„Mladosť je veriť, že máš pravdu, aj keď 
ťa všetci presvedčujú o opaku, zrelosť 
je neveriť, že máš pravdu aj keď si už 
všetkých presvedčil“. 

 Veľa presných informácií a len 
správne rozhodnutia vám praje

Marcel Kováč

INFORMÁCIA: poznatok (výsledok 
poznávacej činnosti), poznanie (rozšíriť  
si poznanie, vychádzať z doterajších 
poznatkov, poznania), vedomosť, 
znalosť (poznatok nadobudnutý 
štúdiom, skúsenosťou), poučenie 
(získať obšírne informácie o niečom), 
správa, zvesť, novina, novota, novosť, 
novinka, chýr, hlásenie, oznámenie, 
oznam, dezinformácia (nepravdivá 
správa), hláška (neoverená správa), 
raport, referencia, noticka, drobnička, 
drobnosť (krátka, drobná správa v tlači), 
anonsa (správa v tlači napr. o programe 
divadiel, koncertov a pod.), komuniké 
(úradná správa), depeša (dôležitá 
rýchla správa), posolstvo (správa 
odovzdaná poslom), odkaz (správa 
odovzdaná prostredníctvom niekoho), 
referát (obšírna analytická správa), 
povesť (zvesť šírená ústnym podaním), 
fáma (obyč. nepravdivá správa), klebeta 
(ohovárajúca, osočujúca správa), reč 
(nepravdivá, nepodložená správa), 
avízo, šuškanda, šepkanda (tajné 
rozširovanie nepravdivých informácií)

Informácie o predaji 
pozemkov a výstavbe bytov 

Meander 
Na otázky časopisu „Seredské novinky“ 
odpovedala JUDr. Tatiana Lulkovičová, 

konateľka spoločnosti SL. S Sereď, s. r. o.
Aká je momentálna situácia s dostavbou byto-

vých domov na sídlisku Meander v Seredi? Bude sa 
v dostavbe pokračovať? Aký predpokladáte vývoj?

Keď sme začali s výstavbou projektu Meander, naším 
cieľom bolo postaviť kvalitný a neštandardný komplex 
bytových domov dobrej kvality pre tento región. Chceli 
sme, aby aj ľudia v tomto meste dostali možnosť pek-
ne a kvalitne bývať a štandard, ktorý sme zvolili, naše 
očakávania naplnil a preto sme naň  veľmi pyšní. Sme 
presvedčení, že sme mestu Sereď poskytli najlepšiu 
kvalitu a úroveň bývania. Samozrejme naším plánom je 
dobudovať celý bytový komplex, to však záleží na dopy-
te trhu, ktorého vývoj nevie nikto s určitosťou predvídať. 
Chceme bezpodmienečne dokončiť predaj prvej etapy 
výstavby. Náš zámer dokončiť celý projekt dokladujú už 
zrealizované základy ďalších dvoch budov, ktoré sme 
na zimné mesiace z dôvodov bezpečnosti obyvateľov 
oplotili. Samozrejme, že spolupracujeme aj s bankami. 
Potrebujeme splniť podmienky predpredaja. Súčasná 
situácia na trhu nehnuteľností a sprísnenie podmienok 
poskytovania hypoték predĺžili potrebný čas na dosiah-
nutie našich plánovaných cieľov. Z tohto dôvodu plánuje-
me s výstavbou znovu pokračovať po upokojení situácie 
na realitných trhoch.

Pri tejto príležitosti sa objavujú otázky - ako to je 
vlastne s pozemkom? Uznesením MsZ v roku 2005 
bol spoločnosti SL.S Sereď, s. r. o., odsúhlasený 
predaj pozemku bývalého rozostavaného kúpalis-
ka na účely bytovej výstavby. Bol predaný pozemok 
celkom vo výmere 20 989 m2 za cenu 99,- Sk/m2, čo 
bolo s DPH celkom 2,473 mil. Sk. Cena za pozemok 
bola schválená s prihliadnutím na skutočnosť, že 
pozemok si vyžadoval demoláciu rozostavaných 
objektov kúpaliska s odhadovanými nákladmi cca 
3 až 5 mil. Sk. Aké skutočné náklady sprevádzali prí-
pravu stavby? - Myslím tým náklady na likvidáciu 
predchádzajúcej stavby.

V súvislosti s kúpou pozemku pre projekt Meander sa 
už aj v minulosti vyskytli otázky naznačujúce, že pred-
metný pozemok sme kúpili za príliš nízku cenu. Ako sme 
už viac krát vysvetlili, s týmto tvrdením rozhodne nemôž-
me súhlasiť. K cene pozemku je potrebné okrem vyš-
šie uvedených nákladov na asanáciu objektov kúpaliska 
pripočítať aj cenu vedľajších investícií, na ktoré sme sa 
ako investor pri kúpe pozemku zaviazali. Ich predmetom 
je výstavba alebo rekonštrukcia objektov mesta Sereď, 
ktoré slúžia všetkým jeho obyvateľom, a na ktorých re-
alizáciu by sme za normálnych okolností neboli povinní. 
Pri každej etape výstavby nášho projektu sme sa zavia-
zali zrealizovať jeden z objektov vedľajších investícií sta-
novených mestom. Vedľajšie investície sú stavby v zá-
ujme mesta, na postupnú realizáciu ktorých sa kupujúci 
zaviazal v zmluve – dokončenie kanalizačného odľahčo-
vacieho prepoja na Mlynársku ulicu, opravu MK Dolno-
majerská, vybudovanie vodovodu na Kukučínovej ulici. 
Sú vedľajšie investície z vašej strany vykonané? 
Bolo prerušenie stavby oficiálne oznámené?

Celková cena vedľajších investícií, na ktoré sme sa za-
viazali je 376 916,95€ (11 355 000 Sk). Pred dokonče-
ním našej prvej etapy, t. j. prvých dvoch bytových domov 
sme už zrekonštruovali komunikáciu na Dolnomajerskej 
ulici v Seredi, z ktorej sa už dnes tešia jej obyvatelia.
Všetky naše povinnosti vychádzajúce z dohody s mes-
tom – búracie práce, územné a stavebné povolenie a 
aj vedľajšie investície plníme. Veríme, že tak ako mesto 
je spokojné s tým, že si plníme všetky povinnosti, tak aj 
média a obyvatelia si cenia, že sa tento pozemok mení 
z vyprahnutej nedokončenej stavby na pekný komplex.

dokončenie na str. 5
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Na slovíčko, 
občania!

Rok uplynul ako 
voda vo Váhu 
a už tu máme 
rok 2009 – ja-
nuár. 

Aj keď ešte 
nie sú spraco-
vané výsled-
ky hospodáre-
nia, môžeme sa 
pri ňom zasta-
viť a povedať 
si, čo nám dal. 
Všetci dobre vie-

me, že každé mesto potrebuje dobre fun-
gujúcu ekonomiku. Tá sa odvíja od tých 
veľkých ekonomických jednotiek a končí 
na stave prosperity jednotlivého občana.  
Čo nás zamestnávalo v roku 2008?

V prvom rade treba spomenúť dorie-
šenie problémov v mestskej poliklinike. 
Doriešením predaja sanitných služieb sa 
nám podarilo uchrániť mestskú pokladňu 
pred nákupom dvoch sanitiek, čo by zna-
menalo pri dobrom  vybavení asi 99 581 € 
(3 mil. Sk). Predajom Mestskej polikliniky 
Sereď s. r. o., strategickému investorovi sa 
nám podarilo uchrániť minimálne 66 038 € 
(2 mil. Sk) z rozpočtu mesta v tomto roku 
i v každom ďalšom. Získať 66 387 € (16 mil. 
Sk) do mestskej kasy, zostanú vyčlenené 
pre zdravotníctvo, a 527 119 € (15,8 mil. 
Sk) zmluvne potvrdených na investície 
do mestskej polikliniky. Bolo to riešenie, 
ktoré prišlo v hodine dvanástej.

Nadštandardnú pozornosť sme venovali 
problémom v novej priemyselnej zóny. Fir-
ma Devecom v súlade so zmluvou usku-
točnila predaje novým investorom a vý-
kupy  všetkých využiteľných pozemkov, 
nezaťažených sieťami. Mesto stíha zabez-
pečiť vyňatie z poľnohospodárskeho pôd-
neho fondu, až do posledného vykúpené-
ho a využiteľného m2. Darí sa to bez po-
platku. Od 1. 1. 2009 je vyňatie možné iba 
za poplatok (až 500.-Sk) 16,6 €/m2, teda 
165 969 € (5 mil. Sk) za jeden hektár. Nám 
to už chvalabohu nehrozí.

Druhá činnosť, ktorej sme venovali nad-
mieru pozornosti bola nová priemyselná 
zóna za diaľnicou. Zóna je zameraná na lo-
gistiku a ľahkú priemyselnú výrobu. Vede-
nie mesta i oddelenia promptne pripravo-
vali materiály, podávali investorovi pomoc-
nú ruku. Zóna, ktorá by mala byť najväčšia 
v širšom regióne je pripravená. Investor 
počíta s prekládkou sietí, výstavbou komu-
nikácií a inžinierskych sietí v hodnote asi 
16 596 959 € (500 mil. Sk) a počíta s pri-
pojením na diaľnicu. Prebiehajú rokovania 
s Diaľničnou spoločnosťou. Priestor, ktorý 
sa stal stavebným pozemkom, bude slúžiť 
na etablovanie nových investorov na dlhé 
obdobie.

Tretia, viac ako rok trvajúca prípra-
va územného rozhodnutia pre výstavbu 
vodného diela Sereď – Hlohovec, je ďal-
šia prísne sledovaná úloha. Toto dielo by 
posunulo ekonomiku mesta i okolitých 
obcí na vyššiu úroveň. Dnes sa nachádza 
v štádiu posudzovania vplyvov na životné 
prostredie (EIA). Garantom úspechu by 

mal byť generálny projektant vodného die-
la a významný slovenský garant vodných 
diel. Veríme, že politici poznajú význam 
tohto diela a v tomto roku bude aktivita 
okolo tejto stavby akcelerovať.

Štvrtý projekt, ktorý sa pripravuje, je 
Aglomerácia Sereď. Pripravujú ju Zápa-
doslovenské VaK, ale mesto Sereď bolo 
v r. 2008 hlavným iniciátorom započatia 
projektovania. Posilnený stavebný úrad 
mesta dotiahol projekt do úspešného kon-
ca. Aglomerácia by mala doriešiť problém 
vody a kanalizácie v tých častiach nášho 
mesta, kde sa nenachádzajú, Hornoče-
penská ulica a Kasárenská ulica. Projekt 
bol vlani v decembri podaný na minister-
stvo životného prostredia v rámci výzvy 
z eurofondov. Naša časť by mala byť rie-
šená vo výške asi 659 695 € (50 mil. Sk). 
Podarilo sa nám v roku 2008 realizovať vo-
dovod na Nový majer 66 387 € (2 mil. Sk). 
Ďalších 24 895 € (750 tisíc Sk) sa nám po-
darilo získať na opravu kanalizačných po-
klopov a vpustí. Na základe našej iniciatí-
vy je kanalizácia Dolnostredská, pod hrá-
dzou, pripravená na schválenie do plánu 
investícií VaK už v tomto roku 149 372 € 
(4,5 mil. Sk). Na zaradenie do plánu in-
vestícií tohto roka je pripravená i Cukro-
varská ulica, hlavná deravá vetva vodovo-
du 199 163 € (6. mil. Sk). 

Ak sa chceme dotknúť investícií mesta, 
tak v prvom rade treba spomenúť rozosta-
vané nájomné byty a doriešenie dopravnej 
infraštruktúry pred tromi ZŠ na ulici Dolno-
majerskej. Je to 1 526 920 € (46 mil. Sk), 
ktoré sa preinvestujú. Uvedený priestor si 
to už dávno zaslúžil. Sumu 6 638 784 € 
(28 mil. Sk) realizujeme cez Fond rozvo-
ja bývania. Dotácia 30 % a úver splatný 
do 30 rokov z  nájmov. Ďalších 5 974 905 € 
(18 mil. Sk) dorieši infraštruktúru sietí i do-
pravy, čo absolútne napomôže chodcom 
i motorovým vozidlám. Dnes je tam kritická 
situácia hlavne v doprave.

 Druhú možno spomenúť okružnú kri-
žovatku Šulekovská. Hodnota diela  
3 584 943  € (10,8 mil. Sk). Dotácia VÚC 
80% a my 20%.  Je pred dokončením.

Tretia investícia je celková oprava stre-
chy kaštieľa v hodnote 41 691 € (1,256 
mil. Sk). Dotácia z MK 18 920 € (570 tisíc 
Sk). Teší ma, že sme kaštieľ sponzorsky 
zamrežovali a spred hlavného vchodu vy-
viezli obrovské množstvo odpadu.

Husársky kúsok sa nám podaril, keď 
sme tak ako v roku 2007 uskutočnili sú-
vislé opravy komunikácií. Ulice 8. mája, 
Nová, Garbiarska, Legionárska a Pivovar-
ská, mnohé i s prislúchajúcimi chodník-
mi. Celé dielo bolo v hodnote 4 116 045 € 
(12,4 mil. Sk). Bežné opravy na komuniká-
ciách sme realizovali v hodnote 127 132 € 
(3,83 mil. Sk). Ak budeme takto pokra-
čovať, tak na konci volebného obdobia 
bude rekonštruovaná podstatná časť ciest 
a chodníkov. Treba pripomenúť, že sme 
na tieto investície nezobrali žiadne úvery.

Dobrá vec sa podarila aj vtedy, keď 
sme vymenili všetky okná na materských 
školách za plastové v hodnote 142 733 € 
(4,3 mil. Sk). V priebehu roka sa podarilo 
na ministerstve školstve vybaviť 89 623 € 
(2,7 mil. Sk) na mzdy a prevádzku a 49 790 
€ (1,5 mil. Sk) na výmenu starých nefunkč-
ných okien za plastové pre Komenského 
ZŠ. Na tejto škole bola vlani realizovaná 

stavba spojovacej chodby, ktorá umožni-
la pohodlný a bezpečný prechod žiakov 
z hlavnej budovy do telocvične v hodnote 
viac ako 33 193 € (1 mil. Sk).

Posledná perlička, ktorá nás pri ZŠ veľ-
mi teší. Úspešnosť projektu z eurofondov 
na rekonštrukciu Komenského ZŠ v hod-
note 929 429 € (28 mil. Sk). Rozhodnuté 
v decembri, realizácia v tomto roku.

Cez ministerstvo práce a sociálnych 
vecí, Európsky sociálny fond, sme boli 
úspešní dvakrát. Na školenie pracovníkov 
MsÚ  v oblasti komunikácie a získavaní po-
znatkov a zručností pri práci s počítačom, 
tzv. Európsky vodičák, sme získali cez pro-
jekty spolu 76 346 € (2,3 mil. Sk).

Projekt vypracovaný MŽP SR s názvom 
„Dobudovanie infraštruktúry odpadového 
hospodárstva mesta Sereď“ bol úspeš-
ný  a získal dotáciu v hodnote 195 844 € 
(5,9 mil. Sk). Projekt rieši širšie triedenie 
odpadu, nákup 1 100 litrových nádob a bu-
dovanie ďalších stanovíšť.

Aj keď nie je určite vymenované všet-
ko, čo by mohlo byť, jedná sa o zaujímavé 
dielo, a pritom niečo sa ani nedá vyjadriť 
v peniazoch.

Postupne budem hovoriť o všetkých ob-
lastiach života v meste.

S pozdravom
Mgr. Vladimír Vranovič, primátor 

K článkom o prebytku 
hospodárenia 

Dvaja autori, medzi nimi i vydavateľ, sa 
pustili do mňa za výroky o kondícii úradu 
pri mojom nástupe. Za podstatné brali vý-
sledky hospodárenia a údajne aj rating.

Presné znenie ratingového výroku, kto-
ré hovorí aj o stave prebytku hospodáre-
nia v roku 2006 Vám predkladám:

Celkové hospodárenie mesta Se-
reď za rok 2006 bolo ukončené prebyt-
kom vo výške 49 mil. Sk, z čoho takmer 
39,7 mil. Sk tvorili účelové dotácie s mož-
nosťou ich využitia v nasledujúcom roku. 
Agentúra však negatívne hodnotí skutoč-
nosť, že hospodárenie bežného rozpoč-
tu za rok 2006 dosiahlo schodok vo výš-
ke 11 mil. Sk. Deficitné hospodárenie je 
výsledkom úhrady bežných výdavkov 
na služby vo výške 19,6 mil. Sk, kto-
ré neboli rozpočtované a kryté bežnými 
príjmami v plnej výške. V prípade, ak by 
nedošlo k uvedenej skutočnosti, agen-
túra by finančné hospodárenie označila 
za stabilné.

A čo kondícia z môjho pohľadu? Je to 
výkonnosť organizmu a v prenesenom 
význame to môže byť firma, organizácia, 
alebo inštitúcia.

Ja osobne, sa už nebudem ku konfron-
tačným témam vracať, pretože je to ne-
konštruktívne a potom robím zbytočné 
lapsusy, ktoré by som inak nerobil. 

Mgr. Vladimír Vranovič
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K spokojnosti občanov nášho mesta pat-
rí aj dôstojný život dôchodcov. Od 1. janu-
ára 2008 vstúpil do platnosti Dodatok č. 2 
k VZN mesta Sereď č. 3/2005 o miestnych 
daniach, v ktorom som presadil zníženie 
vekovej hranice zo 70 rokov na 65 rokov. 
Týmto upozorňujem občanov, ktorí dovŕši-
li k 31. 12. predchádzajúceho roka vek 65 
rokov, že si musia osobne uplatniť zníženie 
dane o 30% z pozemkov, stavieb na býva-
nie a samostatne stojace garáže na MsÚ 
v Seredi.

Tak ako väčšina občanov i ja som pre-
svedčený, že mesto nemá a nevytvára 
dostatok oddychových zón. Kultúra a prí-
jemné prostredie chýba najmä mamičkám 
s deťmi, dôchodcom, ale i ostatným obča-
nom. V Programe hospodárskeho a sociál-

neho rozvoja sú medzi prioritami dva zaují-
mavé projekty: 1. Revitalizácia zámockého 
parku a amfiteátra – projekt opätovne po-
daný na envirofond, 2. Revitalizácia Malé-
ho parku, Nám. slobody - žiaden projekt. 
Nemôžeme predsa čakať, kedy nám niekto 
TAM HORE odklepne dotáciu. Programo-
vý rozpočet mesta neuvažuje s finančnou 
čiastkou na realizáciu týchto projektov. Se-
demnásť tisíc občanov oprávnene očaká-
va, kedy mesto začne tieto problémy riešiť. 
Vidím to aj v ustanovení „RADY RIADITE-
ĽOV“ (majiteľov, podnikateľov a patriotov 
mesta). Nie je dôležité hovoriť o milióno-
vých položkách. Každý i sebamenší prvok 
v meste realizovaný bez nárokov na mest-
ský rozpočet, bude určite  pre mesto prí-
nosom. Takmer každý občan nášho mesta 

prežil tortúru pri vý-
jazde z parkovis-
ka LIDL. Problém 
je v štádiu riešenia. 
Projektant predlo-
žil 3 varianty, ktoré 
boli pripomienkova-
né a v súčasnosti 
pripomienky spra-
cováva. Okrem do-
pravného problému 
ide o ďalšie kompli-
kácie v súvislosti s vyjadreniami minimálne 
piatich dotknutých majiteľov, resp. orgánov. 
Presnejšie informácie a najmä časový hori-
zont sú k dispozícii na odd. investičnej vý-
stavby MsÚ.

Michal Noskovič, poslanec MsZ

Ako hodnotíte 
f u n k č n o s ť 
a činnosť 
M e s t s k é h o 
úradu, resp. 
jeho oddelení? 
V čom by ste 
chceli zjednať 
n á p r a v u , 
či poradiť 
pracovníkom 
ú r a d u 

v prospech vzťahu oboch strán: 
občan - mesto a naopak?

Práca jednotlivých oddelení MsÚ 
je špecifická a rozdielna. Určite 
najväčšie požiadavky, či už zo strany 
poslancov alebo občanov, sú kladené 
na odd. investičnej výstavby, životného 
prostredia a taktiež na odd. vnútornej 
správy - sociálna oblasť. Pri tejto 
poslednej menovanej, sú jasne 
stanovené pravidlá – zákon. Nie je 
možné, aby pracovníčka svojvoľne 
poskytla finančný príspevok, ktorý 
občanovi nepatrí.

Požiadavky na spomenuté oddelenia 
môžu byť rôzne. Jedny sa dajú 
riešiť naozaj promptne a niektoré 
si vyžadujú dlhšiu prípravu, 
prípadne väčší obnos finančných 
prostriedkov. Doporučila by 
som občanom, aby sa obrátili 
na poslancov MsZ, hlavne na tých, 
ktorých si zvolili vo svojom volebnom 
obvode. Zo svojich skúseností viem, že 
je možné niektoré problémy spoločne 
vyriešiť a k spokojnosti.

Čo sa týka hodnotenia práce 
zamestnancov Mestského úradu, to je 
v kompetencii vedenia mesta. I napriek 
tomu, budem iniciovať stretnutie 
na úrovni vedenia mesta, poslancov 
a vedúcich niektorých oddelení 
za účelom pružnejšieho riešenia 
nastolených problémov.

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

Nebudem sa opakovať o aktivitách, 
o ktorých sa už poslanci zmieňovali 
vo svojich príspevkoch ako napr. 

poliklinika a priemyselný park. Komisia 
poslancov zodpovedne pristupuje 
k výberu chodníkov a ciest na celoplošné 
opravy. Vzhľadom na to, že v meste je 
nedostatok parkovacích miest, komisia 
sa zaoberala aj postupným budovaním 
parkovísk, ktorých realizácia by mala 
začať v tomto roku. Pomerne dobre 
prebieha výstavba nájomných bytov, 
kde po ich dokončení bude realizovaná 
celá oprava cesty na Jesenského ulici. 
Konečne prebieha výstavba kruhového 
objazdu na ulici Šulekovská - Čepenská, 
ktorú som požadovala už v minulom 
volebnom období. 

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

Návrhov na riešenie v MsZ nie je málo. 
Je len potrebné, aby sa poslanci zhodli 
na prioritách, ktoré mesto potrebuje, a ktoré 
chceme v meste mať. Zároveň si myslím, 
že je treba stále hovoriť s občanmi, čo im 
v meste chýba a čo by sami navrhovali, 
aby bolo naše mesto krajšie, aby sme 

sa tu cítili príjemne. Čakajú nás aj 
neľahké rozhodovania, ako napr. 
výstavba bioplynovej stanice. 
Ďalej je to výstavba chodníka 
do Horného Čepeňa, vybudovanie 
zariadenia opatrovateľskej služby, 

rekonštrukcia kaštieľa a veľa ďalších 
aktivít, ktoré sme zahrnuli do Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta do roku 2013, kde sme si stanovili 
priority. Ďalej je potrebné podávať projekty 
v čo najväčšom množstve, na získanie 
finančných prostriedkov z fondov 
vo všetkých oblastiach.

Mojou osobnou aktivitou poslanca, je 
dotiahnuť do úplného konca vysporiadanie 
vlastníckych vzťahov pozemkov, majiteľov 
141 garáží na Šulekovskej ulici.

Mojím želaním je, aby občianska 
vybavenosť Dolného, Stredného 
a Horného Čepeňa, tak ako som 
už písala v predchádzajúcom čísle, 
nezostala nepovšimnutá.

Božena Vydarená, 
poslankyňa MsZ

Keď pravdu, 
tak celú

V decembrovom čísle SN pán primátor Vra-
novič tvrdí, že pozemok pri Bille mohol byť pre-
daný za desiatky miliónov, ale mesto zaň dosta-
lo iba niečo viac ako dva milióny. Vinníkom je 
opäť bývalé vedenie mesta, lebo pozemok (viac 
ako 20 000 m2) bol odpredaný za cenu 99,- ko-
rún za 1 m2. To je pravda, lenže nie celá!

V marci 2007 som sa dosť kriticky vyjadril 
na adresu firmy, ktorá pozemok kúpila a ešte 
v roku 2005 sľubovala postaviť na ňom sídlisko 
Meander. Predmetom mojej kritiky bola skutoč-
nosť, že od uverejnenia informácie o budúcom 
obytnom súbore ani začiatkom roku 2007 nič 
nenasvedčovalo, že v dohľadnej dobe tam budú 
stáť bytové domy. Okrem iného som napísal:

„Nie sú mi známe fakty, ktoré by zmluvu s fir-
mou SL.S Sereď, s. r. o. jednoznačne kvalifiko-
vali ako nevýhodnú. Nízka cena metra štvorco-
vého oproti cene stanovenej VZN je odôvodni-
teľná tým, že investor sa zaviazal odstrániť be-
tónovú vaňu starého kúpaliska. Náklady saná-
cie boli odhadované na 3,5 mil. Sk.“ 

Pri zohľadňovaní predajnej ceny nešlo iba 
o sanáciu objektov nedostavaného kúpaliska. 
Dohodnutá bola aj realizácia vedľajších investí-
cií pre potreby mesta v objeme 11 355 000,- Sk. 
Prirátajme 2 077 911,- Sk za pozemok, ušetrené 
peniaze za demoláciu kúpaliska v rozpätí 3 mil. 
Sk a máme spolu 16 432 911,- Sk. Jeden štvorco-
vý meter predaného pozemku teda touto transak-
ciou priniesol kumulovane 783,- Sk. 

Dnešná ekonomická situácia spôsobila zasta-
venie prác na Meandri. To však neznamená, že 
je pozemok pre mesto stratený. Pre prípad, že 
investor nebude pokračovať v realizácii stavby 
viac ako dva roky od kolaudácie poslednej eta-
py, kupujúci sa zmluvne zaviazal previesť ne-
zastavanú časť pozemku na mesto za pôvodnú 
nadobúdaciu cenu 99,- Sk/m2 plus DPH. 

Úvaha, či v roku 2005 bolo možné pri preda-
ji pozemku na výstavbu sídliska získať viac, je 
dnes bezpredmetná. Faktom ale je, že ten ob-
chod vôbec nebol až tak nevýhodný, ako o ňom 
informoval pán primátor. Ak už spomenul ako 
pozitívny príklad odpredaj pozemku pre Billu 
za 1 600,- Sk za meter štvorcový, aj v tomto prí-
pade povedal iba prvú časť pravdy.

Podarení bratia, ktorí tento pozemok 
od mesta kúpili, ho o dva týždne preda-
li s cca dvojmiliónovým ziskom spoločnos-
ti, ktorá na ňom potom nákupné stredisko  
postavila.

Ľubomír Veselický, poslanec MsZ

„Tri otázky...  
 ...tri odpovede“

Na tri otázky odpovedá 
poslankyňa MsZ  

pani Božena Vydarená 
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Bol veľmi rušný, dynamický 
a produktívny. Okrem bežnej práce, 
bol rokom napĺňaní plánovaných úloh 
vo všetkých oblastiach od školstva 
až po opravu komunikácií. Rok 2008 
bol plný diskusií, polemík, konfrontácií 
nasmerovaných k dosiahnutiu cieľa 
v prospech občana i podnikateľa 
mesta. Rok 2008 bol rokom investícií 
a rozvoja v pozitívnej ekonomickej klíme. 
Vo výstavbe a už aj v prevádzke sú nové 
firmy v priemyselnom parku Sereď Juh: 

Wiegel - žiarové zinkovanie, Binder, Alfun (oceľ, hliník, meď), 
ARDA - výroba plastových okien. V príprave sú ďalšie menšie 
prevádzky s vydanými územnými rozhodnutiami a rozšírenie 
areálu Semelrock. Som rád, že pokračovanie aktivít mesta, 
výstavba v tejto oblasti, plynule prešla cez bariéru prelomu 
volebných období a  pokračuje sa v začatej ceste s cieľom 
dobudovať priemyselný park poskytujúci dôležité pracovné 
príležitosti. Podporované boli investície v centre mesta objekty 
občianskej vybavenosti - obchody a služby, polyfunkcie a byty 
s dôrazom na dotvorenie infraštruktúry, vybudovanie kvalitného 
verejného priestranstva, komunikácie a parkovísk. Tu je dôležitá 
podpora, úzka spolupráca mesto - podnikateľský subjekt, 
s cieľom maximálnej spolupráce a súčinnosti v konečnom 
dôsledku v prospech občana. Rok 2008 bol rokom napĺňania 
strategických cieľov vo sfére sociálnej a zdravotnej (mestská 
poliklinika) a v oblasti prípravy europrojektov. Bol rokom 
začiatku výstavby kruhového objazdu na Šulekovskej ulici, 
rokom hľadania riešení vylepšenia dopravnej situácie v meste 
v celkovom i miestnom meradle.

Čo prajem Seredi pre rok 2009? Občana - obyvateľa mesta, 
pre ktorého je Sereď domovom. Občana, ktorý toto mesto 
buduje, zveľaďuje, chráni (nie ničí fyzicky či morálne). Občana, 
ktorý spolupracuje a vyjadruje svoje oprávnené požiadavky. 

PF 2009 !
Ing. arch. Róbert Kráľ, poslanec MsZ

Ak mám zhodnotiť predchádzajúci 
rok 2008, tak sa musím pozastaviť 
pri niektorých momentoch pre mňa 
podstatných.

Osobne mám rád, keď sa veci hýbu 
dopredu „správnym tempom“. Niektoré 
jednania MsZ trvajú zbytočne dlho. 
Na začiatku jednania sú predložené 
odborné návrhy na schválenie, potom 
k nim nasleduje diskusia, ktorá niekedy 
trvá „nekonečne“ dlho, a napriek tomu 
na konci pri hlasovaní MsZ schváli presne 

to, aký bol návrh na začiatku rozpravy. Sú to zbytočné, unavujúce 
„prestoje“, ktoré nás všetkých oberajú o čas a sústredenie. 
Odporučil by som poslancom, aby viac dodržiavali rokovací 
poriadok a jednania by šli omnoho „hladšie“.

Nie som spokojný s množstvom schválených projektov podaných 
vedením mesta na fondy. V tejto oblasti výrazne zaostávame 
za inými mestami. Pravdepodobne chýba kvalifikovaný projektový 
manažér. Jeho úloha je, podľa mňa, nenahraditeľná. Prídeme 
o množstvo peňazí, ktoré by sa dali získať a ich využitie by prinieslo 
prospech obyvateľom celého mesta. Ako predsedovi športovej 
komisie pri MsZ mi veľmi záleží na tom, aby šport v meste žil čo 
najviac. Deti a mladých ľudí sme povinní viesť k športu a rovnako 
umožňovať dospelým, aby športovali.

Športu treba venovať čas a peniaze. Je to naša investícia 
do zdravej - harmonicky rozvinutej mládeže. Nesmieme opomenúť 
našich vynikajúcich športovcov - našu pýchu - ktorí ukazujú, že 
vklad do ich talentov sa vydaril.

Úroveň športu v meste držia zanietení jednotlivci, ktorí venujú 
deťom a mládeži svoj čas, mnohokrát bez adekvátnej odmeny... 
Rovnako sponzori a nadšenci venujú svoje prostriedky bez 
náhrady. To treba vidieť. Všetkým tým sme vďační! Bez ich ochoty 
a podpory by sa športu v meste asi nedarilo vôbec.

Mrzí ma pretrvávajúci problém s dobudovaním teločvične 
TJ Lokomotívy - „Sokolovňa“. Návrh, aby teločvičňu dostavalo 
mesto, v Lokomotíve neprešiel. Škoda. Myslím, že TJ Lokomotíva 
sama z vlastných prostriedkov telocvičňu nesprevádzkuje. Bol 
by to ďalší „stánok“ športu a mohli by vyrastať ďalšie talenty:  
Viac príležitostí - viac úspechov!

Teší ma, že ŠKF Sereď preukazuje svoju životaschopnosť. 
Výsledky sú priaznivé. Pomohli investície do nového tréningového 
trávnika a do úprav trávnika na hlavnom inrisku. Terasa pri bare je 
tiež zlepšením a spríjemnením strávených chvíľ po športe a pre 
návštevníkov futbalu.

Bol by som rád, keby sa jednotlivé športové kluby v meste viac 
starali o vývesné tabule pred nákupným strediskom Jednota, 
aby tam boli vždy „čerstvé“ informácie. Kluby svoju činnosť málo 
predávajú, čo je na škodu veci.

Mestu trvalo chýba ľadová plocha. Tí, čo chcú hrať hokej, či sa 
iba korčuľovať, musia využívať sezónne prírodné klziská (čo je 
nebezpečné) alebo cestovať a platiť vstupné v okolitých mestách. 
Viem, že mladí hokejisti museli vstávať skoro ráno a cestovať, 
aby už o piatej, či šiestej ráno začínali s tréningom v susednom 
meste.

Mrzí ma, že ženský florbal zaznamenal pokles. Ukázal sa 
dôvod - málo hodín odtrénovaných v telocnični. Ešte nedávno 
dosiahli majstrovský titul a teraz... bojuje naspodku tabuľky.

Mrzí ma stav kempingu, možného športovo-odpočinkového 
priestoru mesta. Poriadnu športovú zónu nemáme, čo obyvateľom 
veľmi chýba.

Róbert Stareček, poslanec MsZ

Aký bol rok 2008?
pýtali sme sa poslancov MsZ

Rok 2008 bol poznačený viacerými 
úspešnými rozhodnutiami, ale 
i nezrealizovanými plánmi. Veľmi 
dôležité bolo ukončenie transformácie 
polikliniky. Som pevne presvedčený, 
že rozhodnutie, ktoré bolo prijaté, bolo 
správne a v prospech nielen občanov, 
ale aj zdravotníkov. Kladne hodnotím 
pokračovanie v generálnych opravách 
ciest a chodníkov, ktoré napriek vysokým 
nákladom v konečnom dôsledku prinesú 
úsporu. To je tá správna cesta, akou by sme sa mali pri údržbách 
poberať. Veľmi dôležité bolo prijatie rozpočtu na rok 2009 v novej 
programovej štruktúre. Zmyslom je dlhodobá koncepcia rozvoja 
mesta Sereď, ktorá je zároveň aj kontrolovateľná občanmi. Začala 
sa výstavba tak potrebného kruhového objazdu na Šulekovskej 
ulici, ktorý prispeje k bezpečnosti na cestách. 

I napriek dosiahnutým úspechom treba na druhej strane pri-
pomenúť, že nie všetky plány sa podarilo dotiahnuť do konca. 
Mnoho vecí ešte stále treba riešiť, lebo občanov trápi veľa vecí. 
Treba riešiť križovatku pri OD LIDL, ktorá je veľmi nešťastne 
orientovaná. Doteraz nie je vybudovaný chodník do Horného 
Čepeňa. Jeho obyvatelia úplne oprávnene žiadajú o čo naj-
skoršiu realizáciu. V minulom roku sa nepodarilo rozhodnúť 
o ďalšom postupe o oprave kaštieľa alebo predaja investoro-
vi. Ide o jeden z najväčších symbolov mesta, preto mu treba 
venovať pozornosť, ktorú si zaslúži. Veľa bude záležať od roz-
hodnutia, ako ďalej s plánovanou bioplynovou stanicou, ktorá 
by mohla byť jednou z najväčších investícií už v najbližšom ob-
dobí. Dalo by sa ešte dlho rozprávať o problémoch, ktoré trápia  
nejedného z nás. 

Ako vidno, práce je pred nami veľa, istotne sa nepodarí všet-
ko zrealizovať, opraviť a získať v jednom roku. Ale práve plne-
nie programového rozpočtu môže byť nápomocné na riešenie 
najdôležitejších zámerov plánovaných nielen na jeden rok, ale 
systematicky a dlhodobo.

Ing. Bystrík Horváth, poslanec MsZ

pokračovanie zo str. č. 2   To dokazuju aj klienti, ktorí si zaobstarali 
v našom projekte byt za účelom neskoršieho prenajímania, ktorí 
tak v tomto projekte našli veľmi dobrú investíciu. Je samozrejmé, 
že ani náš neobišla situácia, ktorá je momentálne na trhu s nehnu-
teľnosťami, ale veríme, že tak ako naši doterajší klienti, z ktorých 
sa niekoľkí prisťahovali do tohto mesta práve kvôli projektu Mean-
der, tak aj ostatní v budúcnosti ocenia kvalitu tohto bývania a poda-
rí sa nám tak pritiahnuť do Serede ďalších obyvateľov. 

Informácie k predaju pozemkov 
a výstavbe bytov Meander
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Všetko, čo sa urobilo v r. 2008 pre mesto, 
bolo niekoľkokrát napísané, nebudem sa 
opakovať po kolegoch. Verím, že občania 
o vykonanom vedia. Som zamestnaná 
v oblasti sociálnych služieb. Nemôžem 
nespomenúť, že mesto Sereď poskytuje 
opatrovateľskú službu. Všetkým občanom, 
ktorí si podali žiadosť o túto službu a spĺňali 
podmienky VZN mesta Sereď č. 5/2004, 
mesto vyhovelo. Táto práca je ťažká, preto 
chcem poďakovať všetkým opatrovateľkám. 
Vďaka nim je opatrovateľská služba mesta 

na veľmi dobrej úrovni. V minulom roku vstúpil do platnosti zákon 
č. 447/2008 Z. z., ktorý mení systém opatrovateľskej služby.

V tomto roku bude jednou z mojich priorít miestna časť Horný 
Čepeň: vybudovanie chodníka popri ceste zo Serede a vybudovanie 
kanalizácie. Verím, že sa oboch vecí naši občania z tejto miestnej 
časti dočkajú. Bola by som rada, keby sa podarilo zrealizovať 
zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré by malo byť v priestoroch 
bývalej lekárne v budove polikliniky. Toto zariadenie by slúžilo 
starým občanom podľa potreby s denným, týždenným a dlhodobým 
pobytom. Určite by im to pomohlo skvalitniť ich život.

Mgr. Marta Némethová, poslankyňa MsZ

Ak hodnotím minulý rok, potešilo ma to, že 
sa o veciach, ktoré boli roky „tabu“, začalo 
hovoriť a zaujímajú sa o ne aj občania. 
Potešila ma suma v rozpočte určená pre 
športové kluby, je vyššia ako v minulosti. 
Myslím si, že športovci si navýšenie financií 
zaslúžia. Výborné výsledky oddielov 
hádzanej, basketbalu, T–kwon-da a ostatných 
klubov, 2. miesto kulturistu PaeDr. Miloša Kabáta na MS, špičkové 
umiestnenia cyklistu Vila Bodiša v celoštátnom a európskom meradle 
nepotrebujú komentár... V oblasti kultúry sa darilo organizovaniu 
koncertov v muzeálnej záhrade i v obradnej sieni, kultúrne leto i výber 
hostí sa p. Matisovi s kolektívom a občianskemu združeniu Pekná 
hudba skutočne vydaril. Úspešná bola rocková formácia Metropolis, 
ktorá sa stala v ankete Slávik 2008 skokanom roka. V decembri 
dosiahli vynikajúci úspech Old School Brothers, kde sú opäť dvaja 
seredčania – Peter Tisoň (Pego2), Miro Žilka (Bruce). Toto sú vzory 
pre mládež – úspešní športovci, tanečníci, hudobníci, speváci. Určite 
o ich skvelých úspechoch bude napísané viac.

Mrzia ma mnohokrát neúplné a zavádzajúce informácie z pera 
a úst najužšieho vedenia mesta. Sú podávané tak, že mesto je 
minimálne „skvelé, fantastické a rýchlo sa rozvíjajúce“. Keď niečo 
nevyjde, tak je za to zodpovedný niekto iný (staré vedenie, 
poslanci, počasie a pod.). Nerozumiem, prečo sa v médiach objavujú 
tvrdenia, o ktorých sa dá pochybovať, a každý súdny občan vie 
odhadnúť, či sú pravdivé. Je to hazardovanie s dôverou ľudí.
Načo a komu slúžia tieto tvrdenia:
* Že máme investora na kaštieľ, keď pravda je, že nemáme. * Že začiatkom 
roka 2007 mesto bolo v zlej kondícií a rating mesta bol zlý? Pravda je, že 
mesto bolo v normálnej (dobrej) kondícii a rating mesta bol dobrý (dá 
sa to jednoducho overiť – viď. hospodárenie mesta - ekonomické odd., 
uznesenia MsZ a internetová stránka mesta). * Že dostaneme 47 miliónov 
na rekonštrukciu ZŠ J. Fándlyho, keď pravda je, že nedostaneme?  
* Že mesto prišlo o desiatky miliónov predajom pozemkov pri nákupnom 
centre? Pravda je, že je to nezmysel a investor okrem kúpy pozemku 
za 99,- Sk/m2 sa zaviazal k ostatným vedľajším investíciam pre mesto. 
Po prepočte vychádza suma niekoľkonásobne vyššia, porovnateľná 
s inými cenami za pozemky. * Že priemyselný park je nevýhodnou - 
zlou investíciou? Pravda je, že je to dobrá investícia - finančne zisková. 
Nehovoríme o výhodnosti alebo nevýhodnosti zmlúv pre investorov, ktoré 
vtedajší poslanci nevideli. Priemyselný park je tu v hodnote 45 miliónov 
Sk získaných z mimorozpočtových zdrojov. Nikto nám cestu ani firmy 
nevezme a ľudia majú prácu. Každý rok má mesto z týchto pozemkov 
slušný príjem vo forme daní. Od roku 1989 prešli štyri volebné obdobia. 
Keby sa v každom volebnom období podarilo získať len jednu aktivitu 
v takejto sume (45 miliónov Sk), mali by sme na kultúru, šport, vybavenie 
mesta a iné aktivity (ľadová plocha, oddychová zóna, športová hala a pod.). 
Mesto by vyzeralo inak. * Že na Silvestra zlyhala technika pre mráz a preto 
laserová šou nevyšla? Pravda je, že zlyhala organizácia! Zabezpečiť 
teplo v obmedzenom priestore pre techniku je jednoduché a väčšina 
zvukárov sa nad argumentami „prečo sa nedalo“, musí pousmiať. A že je 
na Silvestra o pol noci mráz? No, to je dosť pravdepodobné... Výsledok 
- na zaplakanie! Rýchlosť riešenia problémov v našom meste a jeho 
napredovanie sa dá prirovnať k tempu a spôsobu práce na našom jedinom 
kruhovom objazde (ktorý spolufinancujeme) - k šprintu slimáka. Neteší 
ma písanie o prioritách a o (budúcej?) úspešnosti získavania prostriedkov 
z fondov. Písanie a skutočnosť sú dve rozličné veci. Z 23 priorít vytýčených 
v januári minulého roka sa dá na konci roka 2008 kladne hovoriť asi 
o piatich. Hovorím o rozvojových aktivitách mesta z pohľadu investičných 
akcií. Nie o opravách, údržbe budov a komunikácií.

Dovolím si poukázať (x-týkrát) na nízku úroveň spolupráce 
s profesionálnymi firmami ohľadne získavania finančných zdrojov z fondov, 
podcenenie budovania oddelenia projektového manažéra, ktoré sleduje 
výzvy, kontaktuje firmy a zodpovedá za prípravu projektov. 

V roku 2009 by som si prial, aby sme o rok mohli písať napr. 
o vybudovaných ľadových plochách pre deti, ktoré by sme pripravili 
už toto leto a o uskutočnených voľno-časových aktivitách pre 
občanov. Prajem si, aby rok 2009 bol úspešný. Aby sme sa nebáli 
povedať pravdu, aj keď je nepríjemná. Prajem si, aby sme veci 
riešili, rešpektovali iný názor a rozmýšľali o ňom, a nie iba ho ticho 
arogantne ignorovali. Prajem si, aby sme o rok mohli povedať:  
JE TO PODSTATNE LEPŠIE!

Ing. Martin Tomčányi, poslanec MsZ

Ak sa poobzriem za uplynulým rokom, 
najvýznamnejšie bolo prijatie a schvá-
lenie Programu hospodárskeho a soci-
álneho rozvoja mesta na roky 2004 až 
2013. MsZ schválilo v roku 2004 vybu-
dovanie sociálno-zdravotno-hospicovej 
starostlivosti, ktoré malo byť vybudované 
v priestoroch mestskej polikliniky, avšak 
k realizácii nedošlo. Zmluvy s riešiteľmi 
zostali v zabudnutí niekde v zásuvkách. 

Čerpanie eurofondov je veľmi chabé, 
pozrite okolité mestá, dediny, organizácie, 
ktoré sú označené symbolom EÚ, že výstavbu, event. rekonštruk-
ciu zrealizovali z fondov EÚ. A pozrite sa, koľko v Seredi visí vlajok 
so symbolmi EÚ, ktoré boli financované z týchto zdrojov. Koľko bolo 
po okolitých dedinách vybudovaných multifunkčných ihrísk s dotá-
ciami vlády SR, event. z fondov EÚ. Pri MsZ je zriadená i komisia 
na čerpanie eurofondov, ale stále to u nás nejako nefunguje. 

Teší ma, že sa investovali peniaze do opravy miestnych komunikácií, 
ktoré roky boli v dezolátnom stave, ale až po ustanovení komisie došlo 
k oprave týchto komunikácií. S ďalšími opravami MK sa počíta i v tomto 
roku. O žiadnych ďalších investíciách sa v meste nedá hovoriť, i keď je 
potrebné povedať, že za dva roky sa investovali peniaze do školstva, 
a to do výmeny okien v predškolských zariadeniach, ktoré to nevyhnut-
ne potrebovali. Naše školstvo potrebuje nemalé investičné prostriedky, 
aby predškolské a školské zariadenia vyzerali tak, ako by si zaslúžili, 
pretože vychovávajú to najvzácnejšie - našich nádejných nástupcov.

Konečne sa realizuje dlho-predlho vybavovaný kruhový objazd 
na Čepenskej ulici, čo prispeje k zníženiu množstva dopravných 
nehôd dotknutých ulíc. Snáď sa nám podarí vybudovať chodník 
do Horného Čepeňa, o ktorom sa už tiež veľmi dlho rozpráva, ale 
slabo koná. V roku 2008 bolo mojím najväčším sklamaním, ako 
mesto a poslanci predali obchodný podiel polikliniky strategickému 
partnerovi - firme Pro Care, ktorá patrí známej spol. Penta. Bohužiaľ, 
o tomto predaji sa už začalo pošepkávať v januári minulého roka. 
Takže lekári pracujúci na poliklinike sa mohli akokoľvek snažiť 
o podnikanie vo svojej profesii a ambulancii, zámer bol iný. Predali 
sme, a  mnohí ani nevedia, čo sme predali za smiešnych 16 mil. Sk. 
Vieme, že obvody lekárov sa predávajú za zhruba 1 mil. Sk, tak 30-ti 
lekári, keby zaplatili po jednom milióne, mesto mohlo mať 30 mil. Sk.

Mesto dostalo 16 mil. Sk  za obchodný podiel a vlastníkom bu-
dovy zostáva mesto, čo znamená, že mesto sa bude starať o bu-
dovu a havárie na poliklinike. Tažko si predstaviť, že spoločnosť 
Pro Care zainvestuje do kotolne, ktorá môže každým dňom vypad-
núť z prevádzky a bude treba jej rekonštrukciu. Hodnota celkového 
majetku polikliniky v roku 2006 bola 56 mil. Sk a dala sa nájomcovi 
do užívania na 10 rokov a viac za 1 Sk.

Niektorí poslanci sú takýmto riešením nadšení, iní menej, ale iba čas 
ukáže, či táto voľba bola tá správna, či občan - pacient bude spokojný 
s poskytovanými službami. Rozhodne lekári s takýmto riešením 
spokojní nie sú, a je na nich, ako sa rozhodnú riešiť svoj lekársky stav 
na dobu 10 a viac rokov, čo je prenájom polikliniky strategickému 
investorovi.        MUDr. Tibor Plézel, poslanec MsZ

Aký bol rok 2008?
pýtali sme sa  

poslancov MsZ
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Osobne som rád, že sa podarilo vyrie-
šiť otázku polikliniky. Či bolo rozhodnu-
tie MsZ v Seredi správne, ukáže až čas. 
Dúfam však, že občania mesta, ale aj 
okolitých dedín, pocítia zmenu pozitívne, 
a že spokojnosť bude aj na strane leká-
rov a ostatného personálu. Pozitívne vní-
mam postupnú rekonštrukciu vozoviek 
a chodníkov v meste, i keď v niektorých 
prípadoch by sa dalo polemizovať o kva-
lite. Kladne hodnotím i aktivitu primáto-
ra v otázke skládky luženca a verím, 
že to prinesie svoje ovocie. Určite by som „úspechom“ neozna-
čil schválený rozpočet na rok 2009. Rozpočet musí mať každá 
obec, a preto jeho schválenie považujem za prirodzenosť.

Mrzí ma, že rokovania o astfaltovaní hrádze smerom do H. Če-
peňa pokračujú veľmi pomaly. Bolo by dobré pokročiť a dopriať 
obyvateľom mesta priestor na korčuľovanie, bicyklovanie či beh. 
Ďalším mínusom je stále stagnujúci prevod objektu bývalých ka-
sární pri Váhu do majetku mesta. Pálčivými problémami, s ktorý-
mi sme sa zatiaľ nevysporiadali, sú sociálne byty na Trnavskej a 
Cukrovarskej ulici (sú to vstupné ulice do nášho mesta a nerobia 
dobrý dojem na návštevníkov mesta), čistota v meste a nie vždy 
transparentné a čisté praktiky MsÚ (i keď sa snaží mesto prezen-
tovať ako bezkorupčné).

V r. 2009 sa budem venovať otázke vybudovania asfaltové-
ho povrchu hrádze (prípadne aj smerom na Kaskády – v spo-
lupráci s dotknutými obcami), vybudovaniu chodníka na Vi-
nárskej ulici, riešenia križovatky pri Lidl-i, riešeniu problemati-
ky parkovania v meste, väčšej transparentnosti a komunikácii  
s obyvateľmi mesta.

Mgr. Marek Tóth, poslanec MsZ

Čo sa týka funkčnosti, resp. činnos-
ti MsÚ, mám pocit, že vedúci pracov-
níci, ktorých odbornosť nepopieram, 
akoby sami nemohli realizovať svoje 
rozhodnutia a ku všetkému pristupujú 
opatrnícky až alibisticky. Prosto, chý-
ba pružnosť na realizáciu požiadaviek 
poslancov, resp. občanov a v tomto 
by sa malo viac ústretovo správať ve-
denie MsÚ spolu zo štatutárom mes-
ta. Isteže, pri realizácii investície treba 
vždy dôkladne zvážiť, ako využijeme 

finančné prostriedky, ale na druhej strane nemôžeme ostať 
v pozícii, že netreba. Príkladom je už dlhodobo neriešená po-
žiadavka občanov Fándlyho ulice – odvodnenie komunikácie 
pred garážami tu bývajúcich občanov. Dochádza k poškodzo-
vaniu ich majetku, sú riadnymi platičmi miestnych daní. Pý-
tam sa – pomôže mesto týmto občanom, zareaguje pružne? 
Obdobná situácia neriešenia problému je firma LIBL, s. r. o., 
na Trnavskej ulici. Aj napriek tomu, že spoločnosť má už ná-
hradný pozemok mimo tejto ulice, už viac ako dvanásť rokov – 
doslova obťažuje smradom občanov bývajúcich v danej lokali-
te. Taktiež by bolo treba zefektívniť prácu MsP, ktorá nás stojí 
nemalé financie. Ich činnosť aj napriek vybaveniu a naplneniu 
počtu príslušníkov nevykazuje príslušnú kvalitu. 

Som rád, že sa podarilo realizovať rekonštrukciu miestnych ko-
munikácií a chodníkov v mnohých častiach nášho mesta, čo stálo 
viac ako 10 mil. Sk. Konečne sme sa dostali aj k realizácii dlho 
očakávaného kruhového objazdu na Šulekovskej ulici. Ku kladom 
patrí, že krízovému vedeniu sa podarilo dostať zadlženú polikli-
niku do plusových čísiel a dúfam, že nová firma ProCare bude 
v tomto trende pokračovať aj v budúcnosti. Do budúcna by sme 
mali venovať pozornosť hľadaniu finančných prostriedkov z roz-
počtu mesta a realizácii zariadení opatrovateľskej služby. Prie-
merný počet starších občanov sa neustále zvyšuje. V oblasti by-
tovej politiky by bolo dobré získať prostriedky na budovanie ďal-
ších nových bytov pre naše mladé rodiny, aby nám zo Serede ne-
odchádzali a zostali tu a pomohli zveľaďovať naše mesto. Treba 
sa zasadiť, aby neodišli súčasní investori a udržala sa v meste za-
mestnanosť vzhľadom na súčasnú hospodársku a finančnú krízu 
vo svete. Dovolím sa postaviť do pozície optimistu, že pri dobrej 
súhre a spolupráci občan – mesto – poslanci, sa naša snaha vy-
darí a dovedie nás k vzájomnej spokojnosti.

Stanislav Tvrdík, poslanec MsZ

Uplynulý rok považujem 
za úspešný z viacerých aspektov. 
Ak sa zameriame na prácu poslan-
cov, nevyskytli sa žiadne vážnejšie 
problémy. Po zavedení elektronic-
kého hlasovacieho zariadenia pre 
mestské zastupiteľstvo si v uply-
nulom roku mohli poslanci vyskú-
šať aj prácu s prenosnými počí-
tačmi, ktoré začneme využívať 
naplno v tomto roku ako prví v Tr-
navskom kraji. Elektronické zastu-
piteľstvo, ako moderný prvok zís-
kavania a archivovania informácií, 
prináša viacero pozitív pre prácu 
poslanca, ale i viac transparent-
nosti vo vzťahu k občanovi.

 Na mestskom úrade sa podarilo 
po dlhých rokoch zlepšiť pracovné 
podmienky zamestnancov na eko-
nomickom odd., aj na oddelení 
vnútornej správy, investičnom a ži-
votného prostredia. Bol obnovený 
vozový park a tiež dobudovaný 
priestor v záhrade na sobášenie 
mimo obradnej siene. Dôležitým 
aspektom bola aj práca so zamest-
nancami, ktorí za aktívnej účasti 
prednostky získali nové zručnosti 
vo výpočtovej technike i v komuni-
kačných technikách. Tieto aktivity 
sa podarili zrealizovať s veľkou fi-
nančnou podporou Európskeho 
sociálneho fondu na základe pro-
jektu. Dôslednou kontrolou sa po-
darilo efektívne riadiť všetky čin-
nosti úradu. Nezaznamenali sme 
sťažnosť na prácu úradníkov.

V meste sa v uplynulom roku 
realizovali viditeľné investičné 
akcie: súvislé opravy ciest, 
chodníkov, budovanie stanovíšť 
na odpady, záchranné práce na 
kaštieli, začatá výstavba nájomných 
bytov, výstavba okružnej 
križovatky, dokončenie vodovodu 
v Novom Majeri, detské ihriská, 
odovzdanie výrobných objektov 
na Priemyselnej ceste, výstavba 
bytov na Kukučínovej ulici, OD 
Kaufland, nová čerpacia stanica, 
pobočka pošty atď. Tieto aktivity 
určite zlepšili podmienky pre život 
v meste v očiach verejnosti.

Projektové dokumentácie zá-
merov sú aktivity, ktoré nie sú vi-
dieť, ale sú potrebné a vyžadujú 
si značné financie. Z vypracova-
ných nebol v roku 2008 realizova-
ný chodník do Horného Čepeňa 
ani oprava Vinárskej ulice z ob-
jektívnych dôvodov a vlastníckych 
vzťahov.

Za dôležitú považujem aj infor-
movanosť občanov, a preto som 
rád, že obnovené Seredské no-
vinky a pravidelné spoty televízie 
KREA prinášajú veľa zaujímavos-
tí a informácií do domácností. Po-
čas roka sme zaznamenali zvý-
šený záujem celoštátnych médií 
o mesto Sereď.

Do rozvoja mesta v roku 2009 pod-
ľa schváleného rozpočtu po vzdelá-
vaní pôjde najviac financií. Bude sa 
pokračovať v súvislých opravách 
komunikácií, dokončia sa nájomné 

byty, rea-
lizovať sa 
bude nový 
c h o d n í k 
do Horné-
ho Čepe-
ňa. Verím, 
že sa po-
darí aj prvá 
cyklotrasa 
po hrádzi 
Váhu. Už 
v januári budú poslanci rozhodovať 
o partnerovi pri výstavbe bioply-
novej stanice a od tohto mesiaca 
mestská poliklinika bude pod no-
vým vedením, ktoré bude realizo-
vať investície do vybavenia ambu-
lancií a budovy.

Čaká na nás aj dobudovanie 
okolia Perlovky a ďalšie investič-
né akcie zo schválených projektov. 
Komisia pre eurofondy a poslanci 
MsZ a sú pravidelne na každom 
zasadnutí informovaní o stave pro-
jektov mesta. Rok 2008 bol rokom 
počiatočných výziev z programo-
vacieho obdobia 2007 až 2013. 
Na výzvy, kde mesto bolo opráv-
neným žiadateľom (a boli v súlade 
s naším plánom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja), včas reago-
valo a podalo dva projekty z regi-
onálneho operačného programu 
na rekonštrukciu a modernizáciu 
ZŠ J. Fándlyho a J. A. Komenské-
ho (za aktívnej účasti agentúry). 
Z programu pre životné prostre-
die mesto podalo projekt na se-
paráciu odpadov a envirovýchovu 
(bez agentúry - vlastnými silami) 
z oddelenia životného prostredia. 
Pre operačný program informačné 
systémy bolo potrebné spracovať 
koncepciu, ktorá podlieha schva-
ľovaniu ministerstva financií. Táto 
bola tiež v spolupráci s agentúrou 
a naším informatikom včas odo-
vzdaná na schválenie.

V súčasnosti sa pripravuje projekt 
na verejné osvetlenie z operačného 
programu (Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast) s termínom 
odovzdania február 2009. Aj 
tento projekt sa robí v spolupráci 
s agentúrou. V tomto roku 
očakávame výzvy kde máme 
pripravované projekty na geovrt, 
domov dôchodcov Senior, 
bioplynovú stanicu, informačné 
systémy ale i na regeneráciu 
sídiel. Pripravili sme dokumentáciu 
na rekonštrukciu budovy 
polikliniky, ktorú poskytneme 
novému prevádzkovateľovi, on 
bude oprávneným žiadateľom.

Okrem eurofondov sa mesto 
uchádza o financie z envirofondu, 
ministerstiev aj úradu vlády. Malé 
projekty sa podávajú i na Trnavský 
samosprávny kraj, kde sme v uply-
nulom roku boli úspešní. V týchto 
dňoch očakávame výsledky z po-
daných projektov. V nasledujúcom 
čísle sa k nim vrátime.

Viceprimátor a poslanec MsZ 
Mgr. Peter Rampašek
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Medzinárodné sčítanie vodného 
vtáctva aj v Seredi

V dňoch 17. a 18. januára 2009 prebehlo v SR rozsiahle sčítanie 
vodného vtáctva. Medzinárodný program IWC (International Water-
bird Census) sa začal realizovať v Európe a v niektorých krajinách 
Ázie a Afriky od roku 1967. Od roka 1987 vznikali obdobné roz-
siahle programy aj v ďalších krajinách Ázie, Afriky a Južnej Ame-
riky a od roku 2001 
aj v Severnej Ameri-
ke. Od 90-tych rokov 
sa medzinárodného 
sčítania vodného 
vtáctva zúčastňuje 
cez sto krajín a kaž-
doročne je sčítaných 
podieľajúcimi sa kra-
jinami vyše 30 milió-
nov vodných vtákov.

Na základe výsledkov z IWC sa údaje využívajú ako dôležité 
vstupné dáta napríklad pri zostavovaní červenej knihy ohroze-
ných druhov vtákov, využívajú sa pri identifikácii IBAs (Impor-
tant Bird Areas) organizáciou BirdLife International, a taktiež aj 
k vývoju akčných plánov na ochranu vodných vtákov pre Európ-
sku komisiu a Európsku úniu. Pomocou IWC je možné sledovať 
zmeny v početnosti a distribúcii vodných vtákov, zlepšiť vedo-
mosti o málo známych vtáčích druhoch a mokradiach, identifi-
kovať a monitorovať mokrade, ktoré sa kvalifikujú ako medziná-
rodne významné Ramsarské lokality, získať informácie o stave 
ohrozenosti jednotlivých druhov a zvýšiť upovedomenie o dôle-
žitosti vodných vtákov a ich životného priestoru na regionálnej, 

národnej a medzi-
národnej úrovni.

Na Slovensku 
organizuje sčítanie 
Slovenská ornito-
logická spoločnosť 
/ BirdLife Sloven-
sko. Do Medziná-
rodného sčítania 
vodného vtáctva 

sa slovenskí ornitológovia zapájajú už 15 rokov. Sieť profesi-
onálnych a amatérskych ornitológov predstavuje 320 osôb, 
ktorí po celom území sledujú vodné plochy a rieky. Každo-
ročne sa v SR spočíta viac ako 100 000 jedincov z približne  
60-tich druhov vodného vtáctva.

Jedným z najvýznamnejších miest, kde sa sčítavanie zimujú-
cich vodných vtákov vykonáva na území Slovenska, je aj úsek 
Váhu v okolí Serede. Je to najmä z toho dôvodu, že prirodzené 
koryto rieky tu málokedy zamŕza, a preto tu vtáky aj za tuhších 
zím nachádzajú potravu a miesto pre odpočinok. Celkovo bolo 
pozorovaných 224 jedincov vodných vtákov a osem druhov. Naj-
väčšie zastúpenie mali kačica divá (Anas platyrhynchos) – 96 je-
dincov a lyska čierna (Fulica atra) – 75 jedincov. Zo zaujímavej-
ších a menej známych druhov boli pozorované hlaholky sever-
ské (Bucephala clangula) – traja jedinci a potápače veľké (Mer-
gus merganser) 
– traja jedinci. 
Zaujímavým zis-
tením bolo aj to, 
že bolo pozoro-
vaných len 40 je-
dincov kormo-
ránov čiernych 
(Phalacrocorax 
carbo), pričom 
počty v minulých 
rokoch dosahovali aj niekoľko stoviek kusov. 

Povodie rieky Váh predstavuje mimoriadne dôležité a cenné 
územie pre každoročnú migráciu vtákov v smere juh - sever, 
pričom najmä zvyšky zachovaných prirodzených úsekov rie-
ky a plôch pôvodných lužných lesov sú pre migrujúce druhy  
obzvlášť atraktívne. Tu nachádzajú potravu a úkryt.

Ing. Matúš Nešťák (text a foto), 
Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

VÝZVA PRE PREVÁDZKOVATEĽOV 
MALÝCH ZDROJOV  

ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
Mesto Sereď týmto upozorňuje všetkých prevádzkovateľov 

malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v meste Sereď, aby 
najneskôr do 15. februára 2009 oznámili na MsÚ v Seredi, 
oddelení životného prostredia údaje, potrebné pre výpočet 
poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2009 podľa skutočnosti 
roku 2008.

Splnenie tejto oznamovacej povinnosti vyplýva zo zákona 
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom 
znení § 6 ods. 4 a z VZN mesta Sereď č. 1/2007 o ochrane 
ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 
znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď.Oznámenie 
podávajú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie 
za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia osobitne.Za malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia sa v podmienkach mesta Sereď 
považujú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia 
na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW 
(300 kW) a ostatné technologické celky nepatriace do kategórie 
veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ako sú 
skládky palív, surovín, produktov, odpadov, stavby, zariadenia 
a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého 
alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. Nesplnenie tejto 
oznamovacej povinnosti podlieha podľa § 8 zákona č. 401/1998 
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
zmien a doplnkov, pokute do výšky 663,87 €.

Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky 
poplatku za znečisťovanie ovzdušia“ je možné vyzdvihnúť 
si na oddelení životného prostredia MsÚ v Seredi alebo 
v elektronickej podobe na internetovej stránke mesta 
www.sered.sk v sekcii „TLAČIVÁ, ŽIADOSTI“.

Oddelenie životného prostredia MsÚ

Bude v Seredi 
bioplynová stanica?

Dňa 20. 1. 2008 sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, ktorého hlavným bodom rokovania bola  
„bioplynová stanica“. Pre väčšinu laikov je tento pojem neznámy. 
V odborných kruhoch vedeckých pracovísk zaoberajúcich sa lik-
vidáciou odpadov je tento pojem často používaný. Silné finančné 
skupiny v poslednom čase prejavujú záujem o budovanie takýchto 
zariadení hlavne v prostredí, kde nie je veľká konkurencia.

Čo je bioplynová stanica? V našom prípade, mesta Sereď, sa 
uvažuje o vybudovaní priemyselného zariadenia na spracová-
vanie biologicky rozložiteľných odpadov (tzv. bioodpadov) rast-
linného i živočíšneho charakteru, s kogeneračnou jednotkou na 
výrobu elektrickej energie s predpokladaným výkonom cca 850 
kW. Na základe ustanovenia § 39 ods. 14 zákona o odpadoch 
č. 223/2001 Z. z. v platnom znení, budeme povinní od 1. 1. 2010 
triediť bioodpad aj v našich domácnostiach (tzv. kuchynský). Jed-
nou z možností, ako tento odpad likvidovať, je jeho zhodnotenie 
v bioplynovej stanici. Okrem tejto možnosti nám trh ponúka spra-
covanie bioodpadu v kafilérnej stanici alebo v spaľovni. 

Výhodou bioplynovej stanice, v porovnaní s uvedenými 
možnosťami, sú predovšetkým vyrobená elektrická energia, 
teplo a organický substrát. Pri dodržaní dostupnej vzdialenosti je 
možné odovzdávať vyrobenú elek. energiu do siete a teplo využiť 
na vykurovanie predovšetkým v zimných mesiacoch. V štátoch 
západnej Európy sú tieto stanice bežnou praxou. V prostredí 
našej krajiny sú zatiaľ len „prvými lastovičkami“. Poslanci MsZ 
v Seredi na svojom mimoriadnom zasadnutí vytvorili komisiu, 
ktorá posúdi možnosti mesta Sereď pre výstavbu takéhoto 
zariadenia, prehodnotí ponúkané technológie prezentovaných 
firiem a odporučí mestskému zastupiteľstvu najvhodnejšie 
a najefektívnejšie riešenie.

Na otázku, či bude alebo nebude bioplynová stanica v našom 
meste, je dnes ešte priskoro odpovedať. Pretože sa jedná o ne-
malú finančnú investíciu (cca 3-5 mil. €), verím, že v blízkej dobe 
budú poslanci MsZ rozhodovať múdro a hlavne zodpovedne voči 
všetkým občanom nášho mesta.

Mgr. Róbert Gablík, vedúci odd. životného prostredia MsÚ
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Možno už viete, že od 1. januá-
ra 2009 nadobúda platnosť zákon 
č .447/2008 z. z. Tento zákon upra-
vuje právne vzťahy pri poskytovaní 
peňažných príspevkov na kompen-
záciu sociálnych dôsledkov ťaž-
ko zdravotne postihnutých (ŤZP), 
právne vzťahy pri vyhotovení pre-
ukazu fyzickej osoby s ŤZP a ŤZP 
so sprievodcom a parkovací preu-
kaz pre fyzickú osobu s ŤZP.Ako si 
vybaviť preukaz som písala v pre-
došlom príspevku. Všetko sa odvíja 
od lekárskej a sociálnej posudkovej 
činnosti. Posudkový lekár vychádza 
z aktuálneho lekárskeho nálezu pre 
účely kompenzácie, vydania preu-
kazu ŤZP, vydania parkovacieho 
preukazu a posudzovania fyzických 
a psychických schopností fyzickej 
osoby vykonávať opatrovanie. Vý-
sledkom toho je lekársky posudok, 
ktorý obsahuje mieru funkčnej po-
ruchy. Miera funkčnej poruchy musí 
byť najmenej 50 %. Mieru funkčnej 
poruchy možno zvýšiť o 10 % s pri-
hliadnutím na ďalšie funkčné po-
ruchy, ktoré ovplyvňujú zdravotné 
postihnutie s najvyšším percentuál-
nym ohodnotením tak, že spôsobu-
jú znevýhodnenie. 

Dôležité upozornenia:
Občan, ktorý bol podľa záko-

na účinného do 31. decembra 
2008 občan s ŤZP, sa považuje 
po 31. decembri 2008 za fyzickú 
osobu s ŤZP podľa zákona účinné-
ho od 1. januára 2009.

Miera funkčnej poruchy občana 
s ŤZP, určená podľa zákona účin-
ného do 31. decembra 2008, sa 
z dôvodu nadobudnutia tohto zá-
kona neprehodnocuje, ak nedôjde 
k takým zmenám v zdravotnom sta-
ve fyzickej osoby s ŤZP, ktoré majú 
vplyv na určenie miery funkčnej 
poruchy. Preukaz občana s ŤZP 

a preukaz občana s ŤZP s potre-
bou sprievodcu, vydaného podľa 
zákona účinného do 31. decembra 
2008, platí do  31. decembra 2013, 
ak fyzickej osobe s ŤZP a  fyzickej 
osobe s ŤZP s potrebou sprievod-
cu, nie je vyhotovený preukaz pod-
ľa zákona účinného od 1. januára 
2009. Osobitné označenie vozidla 
prepravujúceho ŤZP osobu, alebo 
ťažko pohybovo postihnutú osobu, 
odkázanú na individuálnu prepra-
vu, ktoré bolo vydané do 31. de-
cembra 2008, platí do 31. decem-
bra 2013, ak neuplynula doba jeho 
platnosti, alebo fyzickej osobe 
s ŤZP nie je vyhotovený parkova-
cí preukaz podľa zákona účinného  
od 1. januára 2009.

Fyzickej osobe s ŤZP, ktorej bolo 
vydané osobitné označenie vozidla 
do 31. decembra 2008, a neuply-
nula doba jeho platnosti, vyhotoví 
príslušný orgán parkovací preukaz 
podľa zákona účinného od 1. ja-
nuára 2009 na základe písomnej 
žiadosti fyzickej osoby s ŤZP po-
danej v období od 1. februára 2009 
do 31. decembra 2013, a to bez 
uhradenia správneho poplatku.

Príjem občana s ŤZP, ktorý 
príslušný orgán zistil alebo 
prehodnotil na účely peňažných 
príspevkov na kompenzáciu 
a peňažného príspevku 
za opatrovanie podľa zákona 
účinného do 31. decembra 2008, 
sa použije na účely peňažného 
príspevku na kompenzáciu podľa 
zákona účinného od 1. januára 
2009 a platí do 30. júna 2009.

V budúcich číslach Seredských 
noviniek budem pokračovať v infor-
máciách o nových preukazoch pre 
ŤZP a parkovacích preukazoch.

Mgr. Gabriela Vyhlídalová

Koľko projektov na získa-
nie financií z fondov EÚ 
bolo podaných minulý rok, 
aká bola ich úspešnosť?  
Koľko prostriedkov a akého dru-
hu mesto získalo v sumáre? 

V roku 2008 bolo podaných 
päť projektov na získanie financií 
zo štrukturálnych fondov EÚ. Štyri 
boli úspešné spolu v sume cca 
37 mil. Sk. 
Ktoré kultúrne pamiatky boli 
v tomto volebnom období 
opravené, rekonštruované 
a pod.? Z akých zdrojov?

Opravené boli: hlavný kríž 
na cintoríne – 174 tis. Sk, strecha 
kaštieľa – 1,256 mil. Sk – z toho 
dotácia minist. kultúry 570 tis. Sk., 
hlavný kríž a zvon v Strednom 
Čepeni – 200 tis. Sk., budova 
mestského múzea a reliéf – 400 tis. 
Sk, z toho 150 tis., nadácia VÚB.

Aká je situácia ohľadne podpí-
sania zmluvy s firmou Pro Care, 
a. s. - predaja obch. podielu Po-
likliniky s. r. o.? 

Zmluva je podpísaná, čaká sa 
na potvrdený výpis z obchodného 
registra.
Aká je situácia s riešením prob-
lému križovatky Lidl?

Rieši sa projektovo ako dyna-
mická svetelná križovatka v spolu-
práci so seredskou firmou.
Aká je situácia s dostavbou 
okružnej križovatky v Dolnom 
Čepeni? Kedy je vytýčený ter-
mín dostavby?

Robí sa na nej aj dnes, t. j. 27. 1. 
2009. Okružná križovatka mala 
byť kolaudovaná v decembri 2008, 
ale počasie neumožnilo dokončiť 
práce. Preto bude dokončená, 
v prípade priaznivého počasia, 
v čo najskoršom termíne.

Niekoľko otázok vedeniu mesta
Odpovedá viceprimátor Mgr. Peter Rampašek.

Dôvodová správa
Ako nevyhnutný sprievodný jav stúpajúcej životnej úrov-

ne občanov je zvyšovanie počtu osobných áut. Narastajú-
ci počet vozidiel však prináša so sebou všeobecne prob-
lém nedostatočnej kapacity existujúcich plôch na bežné 
parkovanie a odstavenie vozidiel. Plochy, ktoré sú k dis-
pozícii z pôvodnej výstavby, majú vyčerpanú kapacitu a sú 
už bez rezervy. Nedostatok parkovacích miest v primera-
ných vzdialenostiach ich potreby je závažný. Svojou zá-
važnosťou si problém vyžaduje rozhodovanie na úrovni 
najvyšších orgánov mesta.

V zmysle poslaneckého podnetu bol oddelením inves-
tičnej výstavby MsÚ spracovaný (na pripomienky a dopl-
nenie poslancom poskytnutý) pracovný návrh na budo-
vanie nových a rozšírenie existujúcich spevnených plôch 
na účely odstavenia osobných vozidiel na sídliskách. Ob-
sahom sú návrhy na rozšírenie existujúcich plôch na úkor 
priľahlej zelene tak, aby sa umožnilo organizovať parkova-
nie šikmé, resp. kolmé, a tým sa zvýšila výrazným spôso-
bom kapacita spevnených plôch. V niektorých prípadoch 
je možné zredukovať paralelne vedené chodníky a na ich 
úkor vytvoriť plochu na parkovanie. Spevňovanie plôch v 
zeleni riešiť vegetačnou dlažbou.

Sú i prípady, v ktorých sa uvedenými úpravami dosiah-
ne iba usporiadanie – legalizovanie súčasného stavu, spô-
sobujúceho devastáciu prostredia odstavovaním vozidiel 
v pricestnej zeleni. Návrh bol prerokovaný na pracovnej 
porade poslancov dňa 4. 6. 2008 so záverom, aby po za-
pracovaní dohodnutých pripomienok bol predložený na ro-
kovanie MsZ.

odd. OIV MsÚ

Jednosmerky z ulíc 
V súlade s uznesením č. 106/2008 boli do konca roka  
2008 spracované podklady pre riešenie problemati-
ky parkovania v meste, ktorých súčasťou je i  realizácia 
schváleného zjednosmernenia ulíc: Legionárska, Gar-
biarska a Námestia slobody. Zjednosmernenie ulíc je v 
súčasnosti už administratívne pripravené a bude sa  re-
alizovať v rámci bežne riešených úprav dopravného zna-
čenia na MK v meste za vhodných podmienok na začiat-
ku stavebnej sezóny.

Ing. Vladimír Práznovský, vedúci OIV MsÚ Sereď

Ako s dopravou v našom meste?
Problémy sú na to, aby sa riešili. Menšie problémy vieme 

vyriešiť skôr, väčšie problémy potrebujú na riešenie svoj čas. 
Čas treba na vypracovanie a schválenie projektovej doku-
mentácie, zabezpečenie financií a samotnú realizáciu. 

Dopravná situácia v Seredi nie je malým problémom. 
Žiadny z doposiaľ navrhnutých lacných kompromisov nebol  
úspešný. Skrátka, ide o veľký problém. Štruktúra miestnych  
komunikácií znemožňuje vyriešenie dopravnej situácie 
v rámci mesta tak, aby riešenie bolo koncepčné a dlhodobo 
vyhovujúce. Každý vodič, každý občan mesta by určite 
privítal obchvat mesta ako jedno z možných riešení. Odklad 
každého dňa „D“, kedy začneme problém koncepčne riešiť, 
bude problém dopravy v meste dramatizovať. Na môj podnet 
ústretovo zareagoval Ing. arch. R. Kráľ, a tak sme zvolali 
na deň 16. 7. 2008 spoločné zasadnutie komisií výstavby 
a životného prostredia za účasti Ing. arch. Ľ. Nešťáka. 
Výsledkom rokovania bolo spoločné uznesenie. Na základe 
reálnej situácie dopravy v meste Sereď, akútnosti odľahčenia 
dopravného ťahu sever/juh, odporúčame  MsZ schváliť úlohu 
príslušným kompetentným oddeleniam mestského úradu.

Zabezpečiť prípravu koncepcie severného obchvatu mes-
ta s dôrazom na vylúčenie tranzitu nákladnej dopravy v trase 
sever/juh. Koncept navrhujeme zahrnúť do prípravy nového 
„Územného plánu mesta Sereď“, ktorého prípravu podporu-
jeme čo v najkratšom čase. Je potrebné začať!

Michal Noskovič, poslanec MsZ

Čo nového v zákone o sociálnej pomoci?
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Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda
„Cesta viery a dobrodružstvo poznania“

CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
b o l a zriadená Arcibiskupským 
úradom v Trnave dňa 1. 12. 1994. V tom 
istom roku bola zaradená aj do siete škôl 
MŠ SR. V nasledujúcom roku sa presťaho-
vala do novej budovy na Komenského ulici, 
ktorú slávnostne požehnal otec arcibiskup 
Ján Sokol. Je jedinou plnoorganizovanou 

cirkevnou školou v okrese Galanta. V tom-
to školskom roku navštevuje školu 144 
žiakov, v každom ročníku je jedna trieda 
a v ŠKD máme jedno oddelenie s 23 žiak-
mi. Na škole pracuje trinásť učiteľov, jedna 
vychovávateľka a šesť prevádzkových za-
mestnancov.

Keďže je naša škola cirkevná, má isté 
špecifiká, ktoré ovplyvňujú prácu učiteľov 
i reálny život žiakov. Paralelne s rozumovou 
výchovou prebieha budovanie živého 
vzťahu k Bohu – duchovný rozmer výchovy. 
Profil žiaka našej školy možno formulovať 
pomocou myšlienky Jána Amosa 
Komenského: „Absolvent kresťanskej 
školy má mať múdrosť mysle, zbožnosť 
srdca a úhľadnosť mravov“. Vyučovacie 
ciele vychádzajú z platných učebných 
osnov pre ZŠ v SR. Výchovné ciele sú však 
oproti ostatným školám obohatené o prvky 
kresťanského humanizmu. V oblasti 
výchovy je pre nášho žiaka aproximujúcim 
vyššie uvedený hodnotový systém. Náš 
žiak sa s ním buď stotožní alebo počas 

štúdia sa mu aspoň priblíži. Je teda pre nás 
úspechom, ak vychováme žiaka zbožného, 
vážiaceho si tradície slovenského národa, 
spravodlivého a tolerantného. Táto oblasť 
vzdelávania mládeže stojí na okraji záujmu 
našej spoločnosti, preto jej zavádzanie 
do praktického života je dôslednou 
súčasťou výchovy v našej škole.

Vyučovanie sa denne začína ranným 
zamyslením, v ktorom sa prostredníctvom 
školského rozhlasu prihovárame 
žiakom a všetkým zamestnancom. 
Na začiatku a po skončení vyučovania 
sa krátkou modlitbou poďakujeme Bohu. 
Náboženským centrom školy je školská 
kaplnka, ktorá bola slávnostne vysvätená 
v júni 1997 otcom biskupom Tóthom. Raz 
mesačne a v prikázané cirkevné sviatky 
sa v kaplnke slávi svätá omša, do ktorej sa 
zapájajú žiaci a všetci zamestnanci školy. 
Z náboženských aktivít treba spomenúť 
jasličkovú pobožnosť, ktorej príprava sa 
stala pre našu školu tradíciou. Každoročne 
sa zapájame do koledovania „Dobrej 
noviny“ a predajom výrobkov na vianočných 
trhoch podporujeme Pápežské misijné 
diela. Každý školský rok organizujeme 
celoškolskú púť na známe pútnické 
miesta Slovenska. V tomto školskom roku 
sme spolu s pánom dekanom putovali 
na nové pútnické miesto – do Trnavy. 
Pri tejto príležitosti si žiaci prezreli sídlo 
Arcibiskupského úradu a jeho kaplnku, kde 
sa im prihovoril otec biskup Tóth.

Sledujeme všetky moderné trendy 
vo vyučovaní a používame moderné metódy 
a formy vzdelávania. Každý rok podávame 

rozvojové projekty zamerané na zvýšenie 
kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 
a zlepšenie materiálno-technického 
vybavenia školy. Na základe projektu 
Renovabis sme vybudovali multimediálnu 
učebňu a zrekonštruovali počítačovú 
učebňu od projektu Infovek. Počítačová 
učebňa má najmodernejšie vybavenie – 
na vyučovanie používame 22 žiackych 
PC. Výukový softvér sme získali 
z projektu Infovek. Rekonštrukciou 
prešla i gymnastická telocvičňa. V treťom 
a štvrtom ročníku používame interaktívne 
tabule Smartboard. V roku 2008 sme 
zriadili novú školskú knižnicu ako 
informačný zdroj pre žiakov, pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov, 
rodičovské spoločenstvo a širokú 
verejnosť. Prispievame tak k zvyšovaniu 
čitateľskej kultúry žiakov. Prostredníctvom 
elektronických služieb na školskej stránke  
www.cirkevnazssered.sk sa umožní rýchly 
prístup k literatúre, potrebným informáciám 
a knižničným službám.

Naším cieľom v blízkej budúcnosti 
je modernizácia vyučovacích metód 
a vzdelávacích trendov cudzích jazykov 
prostredníctvom IKT a vzdelávacieho 
softvéru. Jazykové znalosti a aplikácia 
informačných a komunikačných technológií 

prispejú k zvyšovaniu adaptabilnosti 
mladých ľudí v prostredí EÚ. Podaním 
projektu a vytvorením jazykového 
laboratória na našej škole sa vyučovanie 
cudzích jazykov stane pre žiakov 
atraktívnym a prispeje k celkovej zmene 
súčasného stavu.

Voľný čas môžu naši žiaci zmysluplne 

tráviť v rôznych záujmových útvaroch. 
Spomeňme len šikovné ruky, aranžovanie, 
práca s počítačom, práca s digitálnou 
fotografiou, rytmická gymnastika, stolný 
tenis, cudzie jazyky a pod. Naši žiaci 
sa zapájajú do recitačných, jazykových, 
výtvarných a športových súťaží. Napriek 
tomu, že sme pomerne malá škola, dosiahli 
naši žiaci popredné miesta na okresných, 
krajských a aj celoslovenských súťažiach. 
Každoročne sa u nás organizuje dekanátne 
kolo biblickej olympiády, stolnotenisový 
turnaj „O pohár dekana seredskej 
farnosti“ a turnaj štyroch cirkevných škôl  
(Gymnázium školských bratov BA, ZŠ 
sv. J. de la Salle BA a Gymnázium 
matky Alexie BA).

Naša škola chce pomôcť rodičom 
pri výchove mladých ľudí hľadajúcich svoje 
miesto vo svete a objavovať v ňom pravé 
hodnoty. Nechce rodičovskú výchovu 
nahrádzať, ale ju vhodným spôsobom 
dopĺňať. Byť pomocnou rukou rodičom 
zaťažených prácou a každodennými 

starosťami. Je potešujúce a povzbudzujúce, 
že vzájomná spolupráca medzi rodičovským 
spoločenstvom a cirkevnou školou sa darí. 
Radi privítame rodičov a budúcich prvákov 
u nás na zápise do prvého ročníka, ktorý 
sa uskutoční 6. a 7. februára 2008.

Mgr. E. Puškášová, riaditeľka školy
foto archív školy
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Pánovi Petrovi Tisoňovi 
bola 22. januára t. r. udelená 
Cena primátora mesta Sereď 
za reprezentáciu mesta v kultúrno-
umeleckej oblasti – tanec.

Peter sa tancu venuje od r. 1995, naj-
viac brejkdensu (Break dance), popinu (Po-
pping), či lokinu (Locking). Ako člen skupiny 
EXBREAKER Sereď sa zúčastňoval množ-
stva súťaží. Od roku 2004 obsadzoval nie-
len na slovenských, ale i na medzinárod-
ných súťažiach v ČR, Maďarsku a Paríži, 
len popredné miesta. Jeho najvýznamnej-
ším úspechom je 1. miesto na Beat Stre-
at v Brne, či Titul SR v Electric Boogie, 
víťazstvo v medzinárodnej súťaži Druhá 
šanca, účasť v mnohých TV programoch, 
napr. OTO 2007, 2008, MISS 2007 - 2008 
a najnovšie úspešné účinkovanie v TV relá-
cii Slovensko má talent so svojou skupinou 
OLD SCHOOL BROTHERS. 

V súčasnosti pôsobí ako člen originálnej 
skupiny OLD SCHOOL BROTHERS, s kto-
rou sa zúčastňuje breakových tanečných 
súťaží. Okrem tanca sa zaujíma a venuje aj 
wringu – grafity art. K zaujímavostiam patrí 
jeho účasť na Majstrovstvách sveta živých 
sôch v Holandsku.

Teraz Peter pôsobí – popri zamestnaní 
ako choreograf a tanečný lektor. 
Na začiatku je to idea, je to chuť niečo 
začať robiť a dokázať to ako iní alebo aj 
lepšie. Aké boli Vaše začiatky?

K tancu som sa dostal cez kamaráta Mi-
lana Mišáka z detského domova, keď som 
mal 16 rokov. Boli sme spolužiaci a začali 
sme spolu skúšať v pivnici činžiaku. Spo-
znal som jeho kamaráta, ktorý bol lepší 
od nás a vtedy ma to zobralo. Začal som 
sa tancu brejkdens (break dance) venovať 
naplno. Naše začiatky boli pomerne ťažké. 
V r. 1995 sme nemali dostatok informácií, 
neboli tanečné školy a ani internet sme ne-
mali. Po dlhšej dobe sme sa dostali k ne-
jakej videokazete, ktorú sme pozerali stále 
dokola. Ale nestretli sme sa ihneď s pocho-
pením.Vždy sme mali problémy s tréningo-
vými priestormi, vždy sme boli tak trocha 
odsúvaní..., že robíme hluk a bordel... ne-
skôr boli problémy s financiami... Na začiat-
ku nás v skupine nebolo dosť, ale náklady 
na priestory boli. Pán Vranovič, vtedajší 

riaditeľ školy J. Fándlyho, nám umožnil tré-
novať v škole, čo nám dosť pomohlo. Dlho 
sme trénovali v S-klube, až do jeho zániku, 
neskôr nasledovalo Centrum... Sťahovali 
sme sa nejedenkrát.
Aké udalosti či okolnosti prispeli, že sa 
Váš záujem o tento druh tanca stále zvy-
šoval?

Bola to akcia Dance line v DK Sereď. 
Tam sme spoznali prých tanečníkov, boli 
tam prezentované rôzne štýly. Organizoval 
to vtedy pán Martin Tomčányi. To bol ten 
ozajstný začiatok - ten bod odrazu. Utvrde-
nie, že toto chcem robiť! Na pódiu to vyzne-
lo parádne. Bolo to atraktívne a naplnilo nás 
to. Boli tam tanečníci, od ktorých sme sa 
veľa dozvedeli. Nasledovali prvé vystúpe-
nia a súťaže.

Najprv sme boli dvaja s Romanom Bla-
hom. Súťaž vo Svite bola naším prvým vy-
stúpením a prvá vážnejšia skúsenosť. Ne-
uspeli sme, ale chválili nás. Ešte sme neboli 
profíci, tancovali sme v tréme a robili chyby. 
Každá taká skúsenosť ma vždy posunula 
ďalej. To bola tá skutočná inšpirácia.

Preto som si nikdy nepovedal, že je to 
preč... že to všetko bolo iba na chvíľu. 
„Brejkdens“ je veľmi náročný na fyzickú 
kondíciu... Čo je na ňom také  príťažlivé? 
Tento tanec, to je aj spoločnosť, komuniká-
cia, tvorivosť... Očaril ma štýlom, nezvyčaj-
nosťou, náročnosťou...
A ako je to so zraneniami? Boli nejaké?

Zranenia prišli kvôli podceneniu rozcvi-
čiek. Ako mladí sme sa na začiatku niekedy 
vôbec nerozcvičovali. Keby som to urobil te-
raz, tak nespravím nič... a ublížim si.

Už nie ste na začiatku. Je po Vás dopyt? 
Aká je Vaša momentálna situácia?

Už máme nejaké skúsenosti. Akcie sa ro-
bia a záujem je.
Koľko je takýchto skupín na Slovensku?

V súťažiach je silná konkurencia, ale 
na profiscéne zatiaľ veľká konkurencia nie 
je. My sme flexibilní. Zakladáme si na pres-
nosti. Náš zákazník si môže vybrať v akom 
štýle to chce. Niektorí to nechajú na nás 
a môžeme improvizovať. Ešte sme neskla-
mali. Mnohí už vedia, že sme spoľahliví.
Ako dlho trvá, kým sa zo začiatoč-
níka   stane tanečník ako ste Vy?  
Koľko trénujete? 

Aspoň trikrát do týždňa. Ten, koho to 
baví, skúša stále... Je to otázka talentu 
a ochoty podstúpiť hromadu driny... Ja som 
sa niektoré prvky učil aj dva roky, ale jeden 
náš talentovaný člen sa ten istý prvok nau-
čil za niekoľko mesiacov. Je to aj od toho, 
kto vám vie dobre poradiť, či je to skúsený 
tréner. Ale i teraz si stále niečo skúšam, vy-
mýšľam nové veci. No tu je príroda silnejšia 
a po rokoch sa ukáže, kto na čo má... až to 
v sebe objaví a venuje sa potom štýlu, ktorý 
mu najviac vyhovuje. Aj keď je dobrý - ta-
lentovaný, vždy je vidno, či si prvky nadrel. 
Nemusíme byť všetci speváci, aby sme 
počuli, či niekto vie spievať. Uvedomu-
jeme si to. Niekto spieva akoby umelo - 
naučene a niekto so srdcom, tak že vás 
jeho spev posadí...
Tenista Lendl raz povedal, že vždy mal 
viac usilovnosti ako talentu a svojich sú-
perov prekonával svojou chuťou - moti-
váciou a svoje úspechy si vydrel. Niekto, 
kto má veľa talentu, si ho niekedy ani 
neváži a nepracuje na sebe poriadne. 
Čo by ste poradili mladým? Ako na to?

Sami doma to neskúšajte. Choďte za nie-
kým skúsenejším alebo za učiteľom.  
Ja sám som na to niekoľkokrát doplatil... Ur-
čite  pomôžu rady, čomu sa treba vyvaro-
vať. Mladí sa dozvedia, ako na to od skú-
sených a nezrania sa, a ak áno, tak len mi-
nimálne. Nejaká tá modrina pri brejkdense 
bude... ale pri ostatných štýloch menej. Naj-
väčší problém je spoznať svoje limity - sám 
seba. Zistiť, na čo mám, a na čo nie. Niekto-
ré prvky nejdú ani skúseným. Najhoršie je, 
keď sa človek nasilu prekonáva. Zraní sa 
a doplatí na to. Niektoré zranenia ma zby-
točne zabrzdili a kvôli vlastnej tvrdohlavosti 
som si musel spraviť pauzu, aby sa zrane-
nie vyliečilo.

Moderné druhy tanca sú veľmi dobrou 
skúsenosťou v živote mladého človeka. 
Učia ho discipíne k sebe i k ostatným. 
Úspech človeka posúva dopredu, dáva 
jeho existencii a námahe zmysel. 

Ďakujem za rozhovor.    Marcel Kováč
www.osb.sk

Cena primátora mesta

Fotografia: archív P. Tisoň

Fotografia: archív P. Tisoň
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* V nočných hodinách z 22. na 23. 
januára dvaja páchatelia vykonali 
krádež vlámaním do vonkajšie-
ho skladu OD Jednota a odcudzili 
množstvo prepraviek so sklenými 
fľašami. Po anonymnom telefonáte 
sa hliadke mestskej polície poda-

rilo jedného z páchateľov zaistiť na mieste. Druhý 
z miesta činu ušiel. Po vykonanom pátraní sa jej 
podarilo zadržať aj druhého páchateľa. Obaja boli 
občania mesta. V skrátenom konaní polícia vzniesla 
obvinenie obom zlodejom a sudca do 24 hodín vydal 
rozkaz o ich zadržaní a vzatí do väzby.
* V noci z 24. na 25. januára hliadka štátnej polície 
kontrolovala osobu z Nitrianskeho kraja. Pri bezpeč-
nostnej prehliadke bola u muža vo veku 31 r. nájde-
ná látka neznámeho pôvodu, ktorá bola zaslaná 
na expertízu.
* V noci z 25. na 26. januára hliadka št. polície pri 
bezpečnostnej prehliadke zistila jazdu pod vplyvom 
alkoholu u 28 r. muža z Nitrianskeho okresu. U muža 
bola nájdená „zatavená“ injekčná striekačka s ne-
známou látkou, ktorá bola zaslaná na expertízu.
* Štátna polícia od začiatku januára ku dňu 26. ja-
nuára 2009 riešila 186 udalostí. Traja páchatelia 
boli riešení vzatím do väzby, dvaja za nebezpečné 
vyhrážanie sa a jeden za majetkovú trestnú činnosť 

a prechovávanie drog. Všetky väzby boli akceptova-
né prokurátorom aj sudcom. Polícia riešila dve vlá-
mania do pohostinských a reštauračných zariadení 
a sedem drobných krádeží v nákupných centrách.
* K dopravným nehodám dochádza najmä ráno a ve-
čer za šera a v čase dopravných špičiek. Podobné 
dopravné nehody sa stali v jedno ráno na svetelnej 
križovatke okolo 7.00 hod., a to 10 minút po sebe!
* Bolo zistených šesť vodičov jazdiacich pod vply-
vom alkoholu.
* Polícia bude v budúcnosti využívať laserový merač 
rýchlosti - ramer, ktorý je možné inštalovať v ktorej-
koľvek časti mesta. Vodiči, jazdite primerane a pri-
spôsobujte rýchlosť jazdy počasiu a povahe vozov-
ky. Dodržiavajte predpísanú rýchlosť!
Občania! 
Nebuďte ľahostajní k tomu, čo sa okolo vás 
deje! Štátna aj mestská polícia v súčasno-
ti disponuje dostatočným počtom hliadok. 
V prípade odôvodneného podozrenia volaj-
te na ktorékoľvek číslo polície: 158 alebo 
159 a ohláste nám (aj anonymne) vaše infor-
mácie o páchanej trestnej činnosti. 
Takto sa nám spoločne podarí znížiť počet 
kriminálnych deliktov alebo im zamedziť.

Riaditeľstvo OR PZ Galanta

Z činnosti mestskej a štátnej polície...
Vandalizmus odhalený 
kamerovým systémom

* Dňa 18. 1. 2009 v čase 0.30 hod. si 
operačný policajt všimol na kamerovom 
systéme, ako sa partia piatich mládencov 

vo veku 15-16 
rokov presúva 
po Námestí 
slobody, pričom 
jeden z mladíkov 
- neskôr zistený 
Samuel I., sa 
zavesil na mladý 

strom a celou váhou odlomil jeden konár. 
Následne druhý mládenec Anh Tu P. sa 
rozbehol a nohou kopol do skleneného 
výkladu drogérie, kde rozbil výklad. Potom 
partia sa presunula 
pred mestské múzeum, 
kde mládenec, ktorý 
zlomil konár stromu, 
rozbil rukou okno 
na mestskom múzeu. 
Operačný policajt partiu 
zadržal na Spádovej 
ul. a spolu s hliadkou 
ich predviedol na MsP. 

Zistené skutočnosti boli prejednané 
s rodičmi menovaných a okrem náhrady 
spôsobenej škody musia zaplatiť aj 
udelenú maximálnu blokovú pokutu.

* V nočných hodinách 21. 12. 2008 
obdržala MsP oznámenie o rušení 
nočného kľudu, ktorého pôvodcom bol 
Roman T. z Dolnomajerskej ul. Menovaný 
spolu so svojimi kamarátmi mal v byte 
pustenú nahlas hudbu a nezaujímalo ich, 
že už bolo 01.40 hod. Hliadka menovaného 
na danú skutočnosť upozornila a vyzvala 
ho na vypnutie hudby, čo aj vykonal. V čase 
o 02.20 hod. MsP opäť obdržala sťažnosť 
na rušenie nočného kľudu, a z toho dôvodu 
bol Roman T. za neuposlúchnutie výzvy 
verejného činiteľa a rušenia nočného 
pokoja riešený v priestupkovom konaní.

* Porušenie VZN č. 5/07 o zákaze fajče-
nia hliadka MsP zistila na Nám. slobody, 
kde dvaja občania fajčili na zastávke SAD. 
Hliadkou im boli udelené blokové pokuty.

* 48-ročný občan z Nitry sa nepoučil 
zo svojich chýb a dňa 27. 12. 2008 bol pri-
chytený opakovane pri krádeži. Preto, že 
sa jednalo o opakovanú krádež, bol pred-

vedený na OOPZ, kde bude stíhaný pre 
prečin krádeže. 

* Podnapitosť sa podpísala pod správa-
nie 43-ročného Miloša S., ktorý nechcel 
odísť z predajne potravín a personálu ro-
bil problémy. Hliadkou bol predvedený 
na MsP k ďalšiemu riešeniu.

* Dňa 9. 1. 2009 hliadka predviedla 
na MsP 44-ročnú ženu, ktorá sa pokúsi-
la v potravinách Billa odcudziť dve fľaše 
vodky. Po spísaní záznamov bola zlodejka 
prepustená, a asi z dôvodu „abstinenčnej 
krízy“, zastavila sa v blízkych potravinách, 
kde sa pokúsila odcudziť ďalšiu fľašu vod-
ky. Oba prípady hliadka zaevidovala a po-
stúpila na Obvodný úrad do Galanty.

* Dňa 18. 1. 2009 oznámil 
na MsP občan, že po Špor-
tovej ul. sa pohybuje skupi-
na mladíkov, ktorí vykriku-
jú a hádžu pirátov. Hliad-
ka menovaných predvie-
dla na MsP, kde jednému 
z nich bola udelená bloková 

pokuta 10€.
peso

Primátor:
Mgr. Vladimír Vranovič: 

0905 556 879

Viceprimátor:
Mgr. Peter Rampašek: 

0905 592 707
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Mgr. R. Gablík:  
0905 335 839
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a telesná kultúra:
Ing. R. Lukáčová:  

0918 450 853
Správa majetku  

mesta:
JUDr. Z. Pastuchová: 
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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

Fotografie: archív MsP
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História mesta 
osobnosti 
a udalosti

-Február-
Cechy v Seredi: Prvé písomné úda-

je o existencii remeselníkov na úze-
mí Serede poznáme z 15. storočia. 
V mestečku Sereď, podobne ako 
inde na dnešnom území Slovenska, 
si vytvárali vlastné cechy najmä re-
meselníci, ktorí vyrábali tovar pre kaž-
dodenný život. Medzi remeselníkov, 
ktorí si vytvorili vlastný cech v Seredi, 
v Novom Meste (Ujvároš) a v Šintave 
patrili hrnčiari, tkáči, čižmári, obuvníci, 
kováči, zámočníci, kolári, remenári, 
sedlári, štítari, mečiari, stolári, murári, 
mlynári, mäsiari a gombičkári. Pravi-
dlá cechového života, cechové arti-
kuly boli potvrdzované zemepánmi, 
ktorí ich mohli dopĺňať podľa ustano-
vení vydanými samotnými uhorskými 
kráľmi. Najstaršie zachované cecho-
vé artikuly sú artikuly tkáčov. Vydal 
ich Stanislav Thurzo v r. 1614, ktorý 
prevzal majetok Šintavského hradu 
a mestečka Sereď sotva 20-ročný 
mladík (v r. 1596). Cechy boli zrušené 
zákonom dňa 27. februára 1872. 

*Dňa 5. 2. 1750 sa v Trnave naro-
dil redaktor, prekladateľ, kňaz Matej 
Kyselý (Kiseli, Kisely, Kiszely, Kyselj; 
pseud. Matej Lisek), zomrel 14. 3. 1795 
v Seredi. Študoval na nižšom gymná-
ziu v Trnave, do r. 1771 rétoriku v se-
minári v Bratislave, v r. 1772 - 1773 
filozofiu v Széchényiho seminári v Bu-
díne, teológiu a poetiku u A. Zachara 
na univerzite v Trnave. V r. 1777 bol 
vysvätený za kňaza, v r. 1781 - 1782 
slúžil v Dóme sv. Martina v Bratislave, 
v r. 1783 - 1788 ako rímskokatolícky 
farár v Horných Zeleniciach, po r.1790 
u farára J. Nagyajtaya v Seredi. Štu-
doval s J. Fándlym, neskoršie jeho 
spolupracovník, stúpenec A. Berno-
láka a propagátor bernolákovčiny, ja-
zykový redaktor kníh, ktoré vydávalo 
Slovenské učené tovarišstvo. Jeho 
najvýznamnejším redaktorským či-
nom bola jazyková úprava Benčičov-

ho prekladu 4 - zväzkového diela ma-
ďarského autora J. Gustíniho Manna 
Spasiteľná (1794 - 1795). Autor príle-
žitostnej poézie, prekladateľ antickej 
literatúry, nemeckých a maďarských 
spisov do bernolákovčiny, šíriteľ slo-
venských kníh, priekopník včelárstva 
a ovocinárstva.

*Dňa 6. 2. 1758 sa v Bernolákove 
narodil stoličný hodnostár, gróf, prí-
slušník bernolákovskej vetvy šľach-
tického rodu Esterháziovcov Franti-
šek Esterházi (zomrel 18. 11. 1815). 
S manželkou kňažnou Alžbetou, rod. 
Grasalkovičovou mal 4 synov, z kto-
rých Karol zdedil seredské panstvo. 
Po štúdiách hospodáril na rodových 
veľkostatkoch, r. 1780 c. k. komor-
ník, r. 1784 župan Mošonskej stolice, 
r. 1796 radca uhorskej dvorskej kance-
lárie, na sneme v r. 1790 – 1791 člen 
komisie pre vypracovanie daňového 
poriadku. Pokračoval v politike otca 
v podpore manufaktúr. Na svojich ma-
jetkoch sa usiloval o moderné spôsoby 
hospodárenia. Zavádzalo sa na nich 
pestovanie dovtedy netradičných plo-
dín (ďatelina, zemiaky, kukurica).

*Dňa 22. 2. 1535 sa v Budapešti 
narodil tlačiar, náboženský spisova-
teľ, cirkevný hodnostár Peter Bor-
nemisa (Bornemisza, Abstemius), 
zomrel v r. 1584 v Rohožníku. Po-
chádzal zo šľachtickej rodiny, ktorá 
následkom tureckej expanzie prišla 
o majetky. Manželka a päť detí mu 
v Šintave v r. 1577 zomreli na mor. 
Študoval v Košiciach, na univerzite 
v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, 
Rakúsku. Neskôr sa stáva farárom 
v Hlohovci a Šintave. V r. 1570 bol 
zvolený za superintendenta evanjeli-
kov Bratislavskej župy. Okolo r. 1572 
bol kazateľom grófa Júliusa zo Salmu 
(zať Alexeja Thurzu), vtedajšieho ve-
liteľa a kastelána Šintavského hradu. 
Petrovi Bornemisovi umožnil zriadiť 
v Šintave kníhtlačiareň. P. Bornemisa 
bol jedným z priekopníkov kníhtlače 
na území Slovenska. 

Mária Diková, lektorka MM

O. z. VODNÝ HRAD a D. K. - Mestské múzeum Sereď 
Vás pozývajú na prednášku Jozefa Urminského

Ukrytá minulosť – najnovšie 
archeologické výskumy v Seredi

Prednáška sa uskutoční v piatok 
27. februára 2009 o 18.00 hod. 

v obradnej sieni MsÚ

Stredoveké kachlice
Pri archeologickom 

výskume Šintavské-
ho hradu sa našlo 
aj množstvo črepov 
stredovekých kachlíc. 
Niekoľko najkrajších 
môžete uvidieť v Mest-
skom múzeu v Sere-
di. Farebne glazované 
kachlice na fotografii 
pochádzajú z 15. sto-
ročia a sú na nich re-
liéfy postáv sv. Marga-
réty (hore) a sv. Bar-
bory (dolu). Vyrobené 
boli v známej nemeckej kachliarskej huti v Ban-
skej Bystrici, ktorá v tom období stavala kachľové 
pece na mnohých kráľovských majetkoch, napr. 
aj na Bratislavskom hrade. 

Kachľové pece vznikali tak, že sa otvorený ko-
zub postupne menil na uzavretú pec. Stena pece 
mala svojím členitým povrchom odovzdávať tep-
lo do miestnosti. Preto sa v priebehu storočí zača-

li pôvodne jednodu-
ché kachlice zdobiť 
priestorovými orna-
mentmi, ak mali byť 
honosné, tak aj figu-
rálnymi motívmi svät-
cov alebo alegorický-
mi výjavmi. Príkladom 
takýchto „kráľovských“ 
kachlíc sú aj vystave-
né kachlice zo Šintav-
ského hradu.

Július Matis, 
mestské múzeum 

Program na mesiac 
február 2009

Stále expozície
Prehistória 

 seredského regiónu,
Hrad Šintava

Výstavy
Archeologický výskum 

hradu Šintava
 „Zrkadlenia“ 

- vystavujú bývalí 
absolventi ZUŠ, 

akademickí maliari,  
architekti a absolventi 
stredných umeleckých 
škôl (pri príležitosti 60. 
výročia založenia ZUŠ 

J. Fischera - 

Kvetoňa v Seredi)
Výstava potrvá
do 14. 2. 2009

Atrakcie
 Model kaštieľa 

 s parkom - vízia 
budúcnosti 

Zbierkový predmet  
mesiaca

„Starožitné váhy 
z roku 1900“

Otváracie hodiny
utorok - sobota

10.00 - 18.00 hod. 
Tel.: 789 45 46
www.sered.sk

muzeum@sered.sk

Mestské múzeum -
- Fándlyho fara v Seredi

Ul. M. R. Štefánika 1177/8

Renesančná pivnica v kaštieli 
 - budúca galéria?

Občianske združenie Vodný Hrad 
v Seredi, Fotoklub Váh a okruh občanov 
so záujmom o históriu a kultúru v meste, 
ponúkli mestu Sereď pomoc pri 
záchrane kaštieľa. V poslaneckej komisii 
pre riešenie otázok kaštieľa v novembri 
2008 vznikla dohoda, že sa mesto 
Sereď, vlastník objektu zapísaneho 
v Ústrednom zozname kultúrnych 
pamiatok ako „Kaštieľ s parkom“, spolu 
s občianskymi združeniami pokúsi 
vybudovať výstavnú sálu v pivnici - 
kazemate - bastiónu kaštieľa. Po oprave 
strechy v minulom roku by to mal byť 
ďalší krok k záchrane kaštieľa.

Polovicu prostriedkov na tento zá-
mer bude hradiť mesto zo svojho roz-
počtu a polovicu sa všetci zaintereso-
vaní budú pokúšať získať z grantov 
a sponzorských darov od firiem a ob-

čanov. Bude však potrebné veľmi citli-
vo skĺbiť budúce ekonomicky výnosné 
aktivity kaštieľa (reštauračné a hote-
lové služby, školské zariadenia, kan-
celárie, byty) s verejno-prospešnými 
(reprezentačné priestory mesta, mú-
zeum, výstavná sieň, archeologický 
park). Občianske združenia spolupra-
cujú s odborníkmi z radov pamiatká-
rov, architektov a podnikateľov. Ak by 
ste aj vy vedeli ako nám pomôcť, pri-
hláste sa osobne v Mestskom múzeu 
v Seredi, volajte tel. č. 031 789 45 46, 
alebo píšte na diskusnom fóre stránky 
www.vodnyhrad.sk. 

Viac podrobností nájdete na www.
vodnyhrad.sk, alebo na stránke www.
sered.sk v kapitole - Všetko o sered-
skom kaštieli. 

O. z. Vodný Hrad
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Programový 
mesačník Domu 
kultúry v Seredi

FEBRUÁR 2009
11. 2. 2009 o 16. 00 hod.  

zápis do kurzu mažoretiek,  
od 6 - 10 r., od 12 - 15 r.,  

kurz vedie skúsená lektorka
12. 2. 2009 

v dopoludňajších hodinách 
v divadelnej sále DK
Studený príbeh  
o horúcej láske

Slovensko- anglický muzikál. 
Program je určený pre školy.

21. 2. 2009 o 20.00 hod.
estrádna sála DK

 Fašiangová tanečná 
zábava nielen pre 

osamelých
Do tanca hrá a o príjemnú 
zábavu sa postará skupina 

EXE LIVE
22. 2. 2009 o 15.00 hod. 

v estrádnej sále DK v posledný 
prázdninový deň pozývame 

deti a rodičov.

Rodinná maškaráda 
V programe účinkujú 

hostia z Bratislavy 
s obrovskými rozprávkovými 

bytosťami s ukážkou hry 
“O najškaredšom princovi 
na svete“.Nebude chýbať 

hudba, tanec, spev, 
promenáda masiek, súťaže, 

karnevalové líčenie  
a bohatá tombola.

Vstup v maskách aj bez nich
Predpredaj vstupeniek v DK

23. 2. 2009 o 8.15 hod, 
9.15, 10.15, hod. v klubovni č. 3 

Čo nás k tomu vedie? 
Výchovno - vzdelávací 

program, v ktorom účikujú deti 
z dramatického krúžku pri DK.

Plesy v Seredi
7. 2. Ples športovcov 

13. 2. Gymnaziálny ples
14.2. Valentínska zábava 

študentov OA
Dom kultúry

tel.: 031 789 51 04 
email: dk.sered@szm.sk
 www.dk.sered.szm.sk
Kultúrno-spoloč. život :

 tel.: 031 789 20 27

Medzinárodné 
projektové stretnutie 

na gymnáziu
Koncom novembra minulého roka sa 

na našej škole uskutočnilo v rámci pro-
jektu Comenius medzinárodné projektové 
stretnutie, ktoré sa nieslo v duchu ľudo-
vej tvorivosti, národných zvykov a tradícií. 
Projektového stretnutia sa zúčastnili učite-
lia a študenti z Čiech, Maďarska, Poľska 
a Rumunska. Študenti partnerských škôl 
boli ubytovaní v rodinách, za čo hostiteľom 
patrí veľké poďakovanie. Bola to skvelá 
príležitosť pre študentov preveriť si svoje 
jazykové schopnosti, spoznať zvyky, tradí-
cie a bežný život slovenskej rodiny. 

Hostia a aj naši žiaci sa zúčastnili vý-
chovného koncertu, v ktorom hlavnú úlohu 
hrala „fujara“. Tento nádherný ľudový ná-
stroj nám predstavil ľudový umelec pán Jo-
zef Mikulášek z Hlohovca. Súčasťou boha-
tého programu boli i tvorivé dielne, kde svo-
ju umeleckú tvorivosť prezentovala p. Kur-

ciusová s mamičkou pri výrobe šúpoliek, 
p. Šimáková pri zdobení kraslíc, p. Dundo-
vá ukázala ako uháčkovať vianočné anjeli-
ky, p. Ferencová navodila vianočnú atmo-
sféru zdobením medovníkov a naša štu-
dentka Pavlína Berčíková z oktávy zaujala 
svojou výrobou šperkov z drôtu. 

K zaujímavým zážitkom patrila aj náv-
števa Slovenského etnografického múzea 
v Martine, Slovenského betlehemu v Ra-
jeckej Lesnej, účasť v tvorivých dielňach 
v ÚĽUV Bratislava, v Slovenskej majolike 
v Modre i v manufaktúre na ručnú výrobu 
papiera v Prietži pri Senici. Počas Národ-
ného večera, ktorý pripravili naši študen-
ti pod vedením p. prof. Krčmárikovej, mali 
naši hostia možnosť spoznať krásne slo-
venské ľudové piesne sprevádzané tan-
com a hovoreným slovom a zavŕšením 
večerného programu bola ochutnávka 
bryndzových halušiek (pripravila p. prof. 
Lášticová s manželom) a iných dobrôt slo-
venskej kuchyne. V Seredi sme spoločne 
navštívili Mestské múzeum a kostol, kto-
rého históriu prezentovali študenti nášho 
gymnázia sprevádzaní hrou na organe  
a spevom.

Veríme, že projektovým stretnutím sa 
nám podarilo splniť niektoré z cieľov pro-
jektu - zlepšiť celkový vzťah študentov ku 
kultúrnym hodnotám minulosti, zvýšiť po-
vedomie o spoločnom kultúrnom dedič-
stve Európy a dozvedieť sa o kultúre iných 
krajín, o spôsobe ich myslenia a života.

Fotografie si môžete pozrieť na:  
www.gymsered.sk

Za Comenius tím  
Mgr. Karin Macháčová, 

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď

PROGRAM KINA NOVA SEREĎ 
NA FEBRUÁR 2009

• 12. - 13. 2. št o 19.00 hod. - pia o 20.00 hod., 
SIROTINEC (The Orphanage) V okolí miestneho 
sirotinca bez stopy zmizne päťročný chlapec… Feno-
menálny mysteriózny thriller tvorcov oscarového filmu 
Faunov labyrint. H: Belén Rueda, Géraldine Chaplin, 
R: J.A. Bayona, DS: SPI International, Mexiko, Špan., 
ŠUP, tit., 105 min., MP 12, vst.: 2,32 € www.spi-film.sk

• 14. - 15 . 2. so - ne o 19.00 hod., MALÉ 
OSLAVY, Každý je niekedy stratený…, dráma, 
H: Tereza Nvotová, Anna Šišková, R: Zdeněk 
Tyc, DS: Continental film, SR/ČR, slov. verzia, 94 
min., MP 15, vst.: 2,32 €, www.continental-film.sk

• 17. - 18. 2. ut – st o 19.00 hod., DVANÁSŤ (12), 
Spravodlivosť bez moci je bezbranná. Kriminálna drá-
ma/thriller H: Alexej Petrenko, Nikita Michalkov, R: Niki-
ta Michalkov, DS: Continental film, Rusko, ŠUP, tit., 159 
min., DV, MP 12, vst.: 2,32 €, www.continental-film.sk

• 20. - 21. - 22. 2. pia - so o 17.00 a 19.00 hod., 
ne o 15.00 a 17.00 hod., CESTA NA MESIAC 3 D 
(Fly Me to the Moon 3D) 3 D animovaná rozpráv-
ka o troch odvážnych muchách, ktoré si splnili svoj 
sen a leteli spolu s človekom na Mesiac. Zistíte, že 
všetko bolo vlastne tak trochu inak, že plniť sny 
sa oplatí... Jedinečný vizuálny trojrozmerný záži-
tok. V slov. znení: Ján Kroner, Ivan Krivosudský, 
R: Ben Stassen, DS: Intersonic, USA/Belg., sl. da-
bing, 85 min., MP, vst.: 2,66 €, www.intersonic.sk

• 25. - 26. 2. st - št 19.00 hod., KRÁĽOVA PRIA-
ZEŇ (The Other boleyn Girl), Jediné, čo sa môže 
postaviť medzi dve sestry, je kráľovstvo... historická 
dráma, H: Natalie Portman, Scarlett Johansson, R: 
Justin Chadwick, DS: Palace Pictures, USA, ŠUP, tit., 
115min., MP 15, vst.: 2,49 €, www.palacepictures.net

• 27. - 28. 2. pia – so, 1. 3. - ne o 19.00 hod. 
VIANOCE NA ŠTVRTÚ (Four Christmases) Nikto 
si neužíva sviatky viac ako Brad a Kate. Komédia, 
H: Reese Witherspoon, Vince Vaughn R: Seth 
Gordon DS: Continental film, USA, tit., 89 min., MP 
12, vst.: 2,32 €, www.continental-film.sk

PRIPRAVUJEME NA MAREC 2009
* 3. 3., ut o 19.00 hod., VZBURA LYKANOV (Un-
derworld 3: Rise of the Lycans), vst.: 2,50 €
* 4. - 5. 3., st - št o 19.00 hod., POKOJ V DUŠI, vst.: 2,70 €
* 6. - 8. 3., pia - ne o 19.00 hod., SEX DRIVE, vst.: 2,40 €
* 8. 3., nedeľa o 15.00 hod., DETSKÉ PREDSTA-
VENIE: MADAGASCAR 2, vst.: 1 €
* 10. 3., ut o 19.00 hod., DOKÁŽ TO! (Make It 
Happen), vst.: 2,70 € 
* 11. - 12. 3., ut - st o 19.00 hod., ČESŤ A SLÁVA 
(Pride and Glory), vst.: 2,50 €
* 13. -15. 3., pia - ne o 19.00 hod., SÚMRAK 
(Twilight) vst.: 2,70 €
* 17. - 18. 3., ut - st o 19.00 hod., FALCO, vst.: 2,40 € 
* 19. 3., st o 19.00 hod., DEŇ, KEĎ SA ZASTAVILA 
ZEM (The Day the Earth Stood Still), vst.: 2,70 €
* 20. - 22. 3. pia o 16.30 h., so o 17.00 hod., ne 
o 15.00 hod., NIKO A CESTA KU HVIEZDAM 
(Niko-Lentäjän poika), vst.: 2,20 €
* 26. 3., št o 19.00 hod., AUSTRÁLIA, vst.: 2,70 €
* 27. - 29. 3., pia - ne o 19.00 hod., NESTYDA, vst.: 2,40 €
* 31. 3. - 1. 4., ut -st o 19.00 hod., DISASTER 
MOVIE, vst.: 2,30 €

FREE TIME CLUB
13. 2. 2009 – pia od 17.00 – 20.00 hod. 

VALENTÍNSKA DISCO pre deti od 7 – 15 rokov
Vstupenky sú zlosovateľné, vstupné: 1 €

                                  PRIPRAVUJEME NA MAREC 2009
20. 3. pia od 18.00 do 21.00 hod. Detská diskotéka  

s vystúpením tanečnej skupiny MAXIM
24. 3. ut o 18.00 hod. STRETNUTIE S KOZMETIČKOU 

– prednáška spojená s besedou 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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Manželstvo uzatvorili:
Ing. Martin Fogel a Korina 

Miklóšová,
Lazar Attila Ujfalvi a Jana Bejdová

Materské centrum MAMA 
klub - akcie na február

Deň krásy
Dňa 4. 2. 2009 (streda) od 10.00 hod.

Večerné líčenie
Dňa 10. 2. 2009 od 16.00 hod. 

Pripravený je program aj pre detičky.
ADAMKO hravo-zdravo

Minidivadielko pre najmenších. Veselá 
bábka Adamko učí deti (napr. o umývaní 
zúbkov, že zelenina a ovocie je mňam 

a v zdravom tele je zdravý duch, mnoho 
iného). Príďte sa aj vy zabaviť a niečo sa 

i naučiť 11. 2. 2009 o 10.30 hod.
MAŠKARIÁDA

(maškarný ples pre drobcov)
Hudba, tanec, súťaže, skákací hrad.

Všetko to vypukne 17. 2. 2009 
od 16.00 hod. v MC MAMAklub. Povinná 

výbava: dobrá nálada a úsmev na 
perách s maskou aj bez masky.

Vstupné do MC MAMAklubu je 1€ 
na celú rodinku (prvý vstup zdarma).

Teší sa na Vás kolektív MC
na Garbiarskej ulici

Ste mladí?
Ste mladí, vyznávate princípy slobody, 

rovnosti, solidarity, demokracie a trvalo 
udržateľného rozvoja postaveného na reš-
pekte k životnému prostrediu, a máte zá-
ujem pracovať a podieľať sa spoločne 
na mnohých podujatiach a nejakým spô-
sobom meniť veci k lepšiemu? Pripojte sa 
k nám - mladým sociálnym demokratom.

Už aj v Seredi vznikol klub MSD. Okres-
ná predsedníčka nášho okresu je Mgr. 
Eva Ščevíková. Z právneho hľadiska MSD 
- Mladí sociálni demokrati je nezávislé ob-
čianske združenie, ktoré nepatrí k žiad-
nej politickej strane. Vo svojej činnosti sa 
zameriava na mladých ľudí, mladé rodiny 
a deti, ktorým chce pomáhať obhajovať ich 
občianske, politické a sociálne práva a za-
pájať ich do aktívneho života v spoločnosti. 

Cieľom združenia je zapájať mladých ľudí 
do rozhodovania v spoločnosti a ovplyvňo-
vať veci verejné na všetkých úrovniach - 
v politickom, spoločenskom, ale aj bežnom 
živote. Sme predstavitelia mladej generá-
cie, snažiaci sa spájať ľudí zdieľajúcich 
rovnaké hodnoty. Členom MSD sa môže 
stať každý mladý človek, ktorý dovŕšil 
14 rokov. Mladí, príďte medzi nás! Bližšie 
informácie na stránke www.mladi.eu

Kontakt: eva.scevikova@ga.vs.sk

Slávnostne sme privítali občianka
Miška Guláša

K významnému životnému jubileu 
srdečne blahoželáme
p. Anne Barborkovej 

a p. Elene Martincovej

Rozlúčili sme sa 
p. Vendelínom Pekárom

p. Jánom Ujvárim

Občianske združenie  
TJ Rozkvet bilancovalo.

V sobotu 17. januára sa zišlo 53 členov 
občianskeho združenia TJ Rozkvet Stredný 
Čepeň na svojej výročnej schôdzi, aby si 
zhodnotili uplynulý rok 2008 a schválili si plán 
činnosti na rok 2009. Predseda združenia 
Ing. J. Šipoš predniesol Správu o činnosti 
za rok 2008. Rozobral podrobne každú akciu 
a u všetkých skonštatoval, že boli splnené 
tak, ako si ich členovia naplánovali. 

Akcií bolo spolu 16 a všetky sa podarilo 
splniť s menšou či väčšou účasťou členov 
organizácie. Najväčšiu účasť zaznamenali 
na akciách:

• 6. ples TJ Rozkvet, ktorý sa už 
tradične konal v reštaurácii Lodenica 
v Šintave, ktorého sa zúčastnilo 77 hostí, 
z toho 46 členov organizácie. 

• Sobotný výlet 9. februára na Skalku 
pri Kremnici, kde si 31 členov dobre 
zalyžovalo a následne v nedeľu 10. februára 
sa 25 členov výborne zrelaxovalo 
v Galandii - Galanta.

• V marci sme si uctili prácu našich žien 
oslavou Medzinárodného dňa žien.

• V apríli sme začali sériu našich 
bicyklových výletov po našom regione. Prvý 
bol do Majcichova, ďalší po okolí Serede, 
do Vlčkoviec, na kúpalisko do Vincovho 
lesa. Najdlhší, s poučným námetom 
viedol do skladu ropy Transpetrol, a. s., 
v Bučanoch, meral 42 km.

• Najdôležitejšou akciou v r. 2008 

bola oslava už 20-teho výročia činnosti 
našej organizácie, ktorá sa konala 
3. mája za prítomnosti primátora Serede 
a našich priateľov z Liptovského Mikuláša 
pod vedením gen. riaditeľa Quadriq, a. s., 
Ing. Vrbičana.

• Usporiadanie hodovej zábavy, ktorej sa 
v auguste zúčastňujú stovky mladých ale 
i starších občanov Serede a širokého oko-
lia. Už viac ako päť rokov udržiavame nízku 
cenu vstupného (1€) tak, aby sme mladým 
ľuďom umožnili zabaviť sa pri dobrej muzike 
za málo peňazí.

• Tretí ročník súťaže vo varení guláša nás 
i hostí presvedčil, že akciu vieme pripraviť 
a úspešne dokončiť. V roku 2008 sa jej zú-
častnilo 12 družstiev a konečne sa víťazom 
stalo družstvo nášho člena, p. Jelšica. 

• Výlet na južnú Moravu za pamiatkami 
i dobrým vínkom, výlet za kultúrou na Novú 
scénu do Bratislavy, kde naši členovia vide-
li krásny muzikál „Neberte nám princeznú“, 
stavanie májky a skladanie májky, spojené 
so športovým dňom detí i dospelých.

Plánované akcie sme splnili. Členovia TJ 
Rozkvet sa nielen zabávajú a športujú, ale 
svojimi brigádami udržiavajú ihrisko v Stred-
nom Čepeni v dobrom stave, aby ho mohli 
využívať predovšetkým deti a mládež. Ve-
ríme, že nám rodičia detí, ktoré tam chodia 
športovať, pomôžu aspoň tým, že pripome-
nú deťom, aby na našom ihrisku nechali po 
sebe poriadok. Ďakujeme.

Ing. Jozef Šipoš predseda TJ Rozkvet 
Stredný Čepeň, tel.: 0903 704 330.

- V januári 2009 -

Seredský spevácky 
zbor „ZVON“ vydal 
svoje prvé CD pod 
názvom: 
„Chrámový výber I.“

Naspievali ho 
členovia zboru pod 
vedením Mgr. Viliama 
Karmažina, ako hosť účinkuje sólista 
opery SND Tomáš Juhász. CD si 
môžete objednať v Mestskom múzeu 
v Seredi. 
Informácie na tel. č.: 031 / 789 45 46

Blahoželanie.
Čas mladosť odniesol, ale nie srdce.

Všetci na Teba myslíme vrúcne.
Márii UHLÍKOVEJ k 88. narode-

ninám všetko najlepšie, veľa zdravia, 
šťastia a lásky od svojich najbližších 

želajú dcéry Božka a Zdenka 
s rodinami. 

Pravnúčatá Viktorka a Samuelko 
posielajú starkej vrelý bozk.

Poďakovanie
V bazéne ZŠ Juraja Fándlyho, ktorý je ot-

vorený aj pre verejnosť, začala v roku 2008 
nová aktivita AQUAEROBIC – cvičenie 
vo vode. Je to cvičenie vhodné pre takmer 
všetky vekové skupiny, a tiež ľudí, ktorí trpia 
bolesťami, alebo sú po operácii chrbtice. 
Táto aktivita ma zaujala. Niekoľkokrát som 
sa cvičenia zúčastnila a potešil ma záujem 
občanov. Cvičenie prebieha pri hudbe ale 
nastali problémy s ozvučením, ktoré bolo 
zapožičané. Nebolo vhodné do vlhkého pros-
tredia. Preto som sa rozhodla ako poslankyňa 
MsZ osloviť firmy a podnikateľov o finančný 
príspevok na zakúpenie a montáž vhodného 
ozvučenia, ktoré bude slúžiť pre občanov 
a deti nášho mesta pri rôznych aktivitách 
v bazéne. Teší ma, že som sa u oslovených 
osôb stretla s pochopením a ani na chvíľu 
nezaváhali pomôcť dobrej veci. 

Srdečne ďakujem pánom: Sečenovi, Šipkovi, 
Štefánikovi, Kurbelovi, L. Sedlačekovi, Boko-
rovi, taktiež firmám STROJSERVIS Sereď, 
AGRO KOVO Sereď, TIMS Nitra a KOM-
PLEX- odpadová spoločnosť Pusté Sady.

Božena Vydarená, poslankyňa MsZ 

Ponúkame do prenájmu: 
* nebytové priestory v nákupnom cen-
tre NOVA - 40 m2 vhodné na obchodnú 

alebo kancelársku činnosť
* nebytové priestory v starej budove 
DK - 54 m2  vhodné na kancelársku 

činnosť

Dňa 21. januára sa dožil 85 rokov 
pán Ernest Scherhaufer zo Seredi. 

K jeho životnému jubileu mu 
praje veľa zdravia a Božieho 

požehnania manželka Milka, syn 
Dušan s manželkou a deťmi. 

K blahoželaniu sa pripája Roman 
Godály s rodinou.

Plaváreň ZŠ J. Fándlyho pozýva 
všetkých záujemcov na AQUAERO-

BIC - Cvičenie vo vode. Každú 
so a po o 18.30 hod. So sebou si treba 

priniesť plavky a chuť cvičiť!  
Cvičiteľka DARINA
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Bolo už len otázkou času, kedy bude 
v meste ustanovený oficiálny klub. 
Klub, ktorý by zabezpečoval v meste 
organizovaný futbal s primeraným 
športovo - spoločenským významom 
a  reprezentáciou mesta. Prvý rozhodujúci 
krok bol urobený 24. augusta 1922. 
Ako je uvedené v zachovanej zápisnici, 
v tento deň bol ustanovený „Športový 
Klub“. Predložené stanovy boli schválené 
členmi klubu a 15. decembra 1922 boli 
zaslané na registráciu na ministerstvo. 

Prílohou zápisnice je zoznam 92 
členov klubu, medzi ktorými sú okrem 
členov výboru i Ján Bola, Brakelovci, 
Fleischerovci, Anti Frištácky, Michal 
Horváth, Jozef Kyselý, Markus Kubicsek, 
Lichtner, Rudolf Mičáni, Müllerovci, 
František Režucha, Steinerovci, Pavel 
Tašký, Jozef Zungovský. Stanovy určili 
najmä základné pojmy ako: názov klubu, 
pečiatku (text a tvar), odznak, klubové 
farby, náplň činnosti a podobne. 

Prvá povojnová hospodárska kríza 
poznamenala i futbal v Seredi. Veľa 
hráčov odišlo za prácou do iných miest. 
Seredské továrne Franck, Cukrovar, 
Škrobáreň, Fromerova píla, Perlovka 

(výroba poľnohospodárskych strojov) 
nedávali dostatok pracovných príležitostí. 
Z uvedených dôvodov v roku 1924 
športový klub takmer prerušil svoju 
činnosť. Príčinu, že sa tak nestalo, je 
nutné vidieť v tom, že futbal mal v tomto 
období veľkú popularitu najmä medzi 
mládežou. Po pláckoch sa za loptou 
preháňalo množstvo nádejných talentov. 
Z týchto nebol problém doplniť mužstvo, 
ktoré v roku 1925 znovu vystupovalo pred 
verejnosťou. Explózia futbalu v malom 

mestečku bola taká 
veľká, že futbalovú 
mlaď nemohol 
uspokojiť jeden 
klub. Vznikali ďalšie 
športové kluby, kde sa 
oficiálne hrával i futbal. 
V Rudej hvězde sa 
sústreďovali prevažne 
robotníci. Občania 
židovského pôvodu si 
vytvorili športový klub 
Makabea, v ktorom 
sa hrával aj futbal. 
Športový klub Sokol 

bol zameraný predovšetkým na prostné 
cvičenia a futbal tu bol na druhom 
mieste. Štvrtým športovým klubom bol 
už spomenutý SŠK - Sereď, zameraný 
v prevažnej miere na futbal.

Od svojho založenia v r. 1914 až do roku 
1930 poriadal Seredský športový klub 
priateľské a príležitostné zápasy zväčša 
pri určitých významných udalostiach. 
Futbal sa nehral v dlhodobých 
majstrovských súťažiach tak, ako ho 
poznáme dnes. Nabudúce: Rok 1930 - 
Začiatok súťaží v meste.

z publikácie Futbal v Seredi 
1914 - 1994 (skrátené), 

autor: Michal Noskovič 

C ykl is t ická 
hviezdička

Činnosť sered-
ských športových 
klubov sa zďale-
ka nedá porovnať 
s  činnosťou väčších 
krajských či iných 
p ro fes ioná lnych 
športových klubov. 
No predsa, niekedy 

aj v týchto našich skromných podmien-
kach vyrastú športové talenty, ktoré do-
stanú naše mesto do povedomia širokej 
verejnosti. Takýmto športovým talentom, 
hviezdou, ktorá vyrástla na našich sered-
ských cestách a v našich terénoch, je aj 
14-ročný cyklista Viliam Bodiš. Vilko je 
dlhoročným členom Cyklistického klubu 
AB v Seredi a má za sebou aj trojročnú 
úspešnú sezónu ako slovenský repre-
zentant. Ako všestranný cyklista repre-
zentuje náš klub a mesto vo všetkých 
cyklistických sekciách – v horskej, cest-

nej, dráhovej cyklistike i v cyklokrose. 
Vilko je skromný a nerád o sebe rozprá-
va. O jeho talente, tvrdom tréningu i usi-
lovnosti však najvýstižnejšie rozprávajú 
jeho najaktuálnejšie športové výsledky:

Cyklokros sezóna 2007-2008: Maj-
ster SR, 1. miesto v Slovenskom pohári 
(konečné poradie), 5. miesto na Sveto-
vom pohári (Tábor – ČR), sezóna 2008-
2009: 3. miesto na M SR, 3. miesto 
v  slovenskom pohári (konečné poradie) 

Horská cyklistika sezóna 2008: 
Majster SR,1. miesto v Slovenskom po-
hári (konečné poradie),3. miesto Maďar-
ský pohár (S. Ďarmoty), 3. miesto Český 
pohár (K. Vary), 1. miesto Český pohár 
(Ostravský chachar), 1. miesto Bratislav-
ská MTB liga (1. a 2. kolo)

Cestná cyklistika sezóna 2008: 
2. miesto na M SR, 1. miesto – 1. etapa 
Závod míru Lanškroun. 

Prajeme Vilkovi veľa zdravia, síl a mno-
ho ďalšich úspechov!

Ing. M. Fačkovcová, CK AB Sereď

V Seredi sa už mnoho rokov stre-
távajú neformálne skupiny občanov 
pri rekreačnom volejbale. Okrem 
pravidelných tréningov nadšenci 
každoročne organizujú rôzne tur-

naje či už v klasickom alebo plážovom volejbale 
za účasti hráčov zo Serede, bližšieho i vzdia-
lenejšieho okolia. Vytvorili sa skupiny ŠKRT 
(Športový Klub Recyklovaných Tínedžerov), 
CHROBÁČIKY a neskôr sa pridružila aj mladšia 
generácia JUNIOROV. 

Prvé pokusy o organizovanosť prebehli v roku 
2002, kedy sa členovia družstva ŠKRT stali 
členmi TJ SLÁVIA Sereď, kde sa však neetablo-
vali ako samostatný volejbalový oddiel. Od roku 
2006 volejbalisti uvažovali o založení občianske-
ho združenia, ktoré by zlučovalo občanov - hrá-
čov a priateľov volejbalu. Po spracovaní návrhu 
stanov združenia bol zaslaný na MV SR návrh 
na registráciu občianskeho združenia a Občian-
ske združenie Klub volejbalu Sereď (OZ KVS) 
bol oficiálne zaregistrovaný a svoju činnosť za-
čal 26. októbra 2007. ŠKRT trénuje v telocvični 
ZŠ J. Fándlyho v Seredi každý utorok a piatok 
od 19.00 hod. CHROBÁČIKY sa stretávajú 
na tréningoch v športovej hale RELAX na Mly-
nárskej ul. v nedeľu od 16.00 hod. Juniori trénujú 
spolu so ŠKRTOom a v nedeľu od 18.00 hod. 
v telocvični ZŠ J. Fándlyho. V letných mesiacoch 
sa tréningy uskutočňujú na ihrisku v kempingu.

Za svoju krátku existenciu členovia OZ KVS 
zorganizovali osem turnajov. Halloweensky 
(čít. helovínsky) a Trojkráľový turnaj už tradične 
organizujú Chrobáčiky, Veľkonočný turnaj 
Juniori a ŠKRT Beachový (čít. bíčový) letný 
turnaj. V roku 2008 sa uskutočnil aj 15. ročník 
Štefanskeho turnaja vo volejbale zmiešaných 
družstiev, ktorý každoročne na druhý vianočný 
sviatok organizuje družstvo ŠKRT za účasti 
družstiev z Bratislavy, Trnavy, Šale, Piešťan, 
Hlohovca, Galanty, Sládkovičova a ďalších 
okolitých miest. Členovia nášho klubu sa 
v priebehu roka zúčastnili na desiatke halových 
turnajov organizovaných našimi partnermi v Šali, 
Hlohovci, Galante, Trnave a Piešťanoch, tiež 
na turnajoch plážového volejbalu na Rudave, 
Liskovci pri Zvolene a Vysokej na Morave. 

Venujeme sa aj mládeži, podarilo sa nám 
v spolupráci s CVČ Junior v Seredi otvoriť záuj-
mový útvar pre začínajúcich mladých volejbalis-
tov, ktorí sa stretávajú v telcvični ZŠ J. Fándlyho 
každú sobotu od 14.00 hod. pod vedením tréne-
ra Mareka Galgóciho.

V spolupráci s mestom Sereď a ZŠ J. Fán-
dlyho bol spracovaný projekt na výstavbu dvoch 
ihrísk na plážový volejbal, na realizáciu ktorého 
bola mestom podaná žiadosť na grant v rám-
ci podporného programu nadácie Pontis - Po-
zitívna energia pre šport. Keďže projekt nebol 
úspešný, hľadáme na jeho realizáciu iný spôsob 
financovania a oslovujeme možných investorov. 

Pozývame všetkých, ktorí majú záujem za-
pojiť sa do rekreačného športového diania 
v našom meste a chcú si zahrať volejbal, aby 
sa prišli pozrieť na naše tréningy a pridali sa 
k členom OZ Klub volejbalu Sereď. Prihláš-
ku člena a ďalšie informácie o nás nájdete na: 
www.volejbalsered.wz.cz 

Silvia Kováčová

Futbal v Seredi od roku 1922 - Ustanovenie  
Športového klubu Sereď - schválenie stanov

Volejbal v Seredi

Pomôžte nám zistiť mená hráčov a funkcionárov  
na fotografii zo 40-tych rokov.       Ďakujeme. ŠKF Sereď


