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S knihou na jednej lodi 
Keď sa pri príležitosti Mesiaca knihy stretnú čitatelia so spi-

sovateľom, zvyčajne je to pre obe strany sviatok. Autor s pô-
žitkom počúva, prečo čítajú a o čom najradšej... Ťažšie sa mu 
už odpovedá na otázky - prečo píše knihy a o čom najrad-
šej. Niežeby nechcel odpovedať, no v skutočnosti v tom nemá 
jasno ani sám. Zvyčajne si vypomôže žartom alebo seba- 
iróniou a zahrá problém do autu. Raz som dostal túto dvojo-
tázku spoločne so známym českým spisovateľom v hlavnom 
meste Estónska Taline. Navyše na akademickej pôde, kde 
boli prítomní okrem študentov aj profesori literatúry. Humor  
neprichádzal do úvahy.

Český kolega bol o dvadsať rokov starší, mal prednosť. Od-
povedal asi v tomto zmysle: „V živote som sa veľa naučil a veľa 
skúsil. Teraz sa cítim dostatočne múdry, preto považujem za 
svoju občiansku povinnosť odovzdať svoje vedomosti a skú-
senosti čitateľom...“ Rozprával dlho, poslucháčov zjavne uspá-
val a mňa hneval, lebo som chcel tiež niečo povedať.

Keď som sa konečne dostal k slovu, sršala zo mňa zlosť. - 
Ja som pravý opak svojho kolegu, - začal som a dodnes ne-
mám na svojom vyznaní čo zmeniť. - Keby som písal o tom, čo 
viem, iste by som sa nudil a výsledok by bol otravný. Preto pí-
šem o tom, čo neviem, no čo ma zaujíma, znepokojuje a nedá 
mi spávať. O etických problémoch našich čias, o deformova-
nom hodnotovom systéme, generačných konfliktoch... Všetko 
so zreteľom na mladú generáciu, ktorá je mojou životnou té-
mou. Pre mňa je literatúra špecifickou formou dialógu s čitate-
ľom. Komunikujem s ním ako rovný s rovným, aj keď ide o die-
ťa, debatujeme o spoločných problémoch, niekedy súhlasne, 
inokedy polemicky. Spolu sa tešíme, nadchýname sa krásou 
a dobrom, spolu smútime, rozhorčujeme sa nad zlom, spo-
lu snívame a liečime si duše. Kniha je pre nás spoločná loď. 
Na skutočnosti nič nemení, že máme oddelené kajuty a jeden 
druhého nepočujeme. Výsledok dialógu má zmysel, lebo sa 
časom stane súčasťou spoločenského vedomia. 

Múdry kolega dobre urobil, že sa vyrečnil na začiatku. Po-
slucháči mali jednoznačný záujem besedovať s jeho protipó-
lom, ktorý im síce nenalial rozum, no rozozvučal ich skryté 
struny. Tak ako rozozvučí kniha skryté struny čitateľa.

Ján Navrátil

Ôsmeho 
marca
majú naše ženy sviatok už 
roky. Ak nejakú milujete, má 
vaše srdce sviatok každý deň!

Písať zodpovedne, 
znamená písať pravdu... Len 
keby som vedel, aká tá pravda 
je! Ak tu ženy len vychválim, 
sklamem mužov, keď ženy 
nepochválim (a chváliť je za 
čo), všetky ich nahnevám. 
V ženách sa skrýva toľko 
emócií, koľko je na nebi 
hviezd. Písať o nich, o večnej 
téme mužov, sa dá rôzne. Aj 
mužské názory na ženy sú 
rôzne. No niečo je spoločné 
a nemenné... Nemôžeme byť 
bez žien a ony nemôžu byť 
bez nás... Toto večné božské 
puto, verím, nerozotne  
nikto - nikdy.

Tá moja čaká, čo tu dnes 
vypotím! Je zvedavá, myslí 
si, že sa dozvie o čosi viac, 
ako po vyše dvadsiatich ro-
koch života v manželstve. 
Aké sú tie vaše? Menili by 
ste? - Ja nie! 

Verím v nevyhnutnosť - 
osudovosť stretnutí. Všetci 
žijeme v nehmotnej, ale 
mocnej sieti vzťahov. Svo-
je ženy sme si vybrali sami, 
žijeme s nimi, milujeme ich... 
Ak plameň lásky pohasne,  
z manželstva „vycúvame“. 
Recept na vzplanutie žen-
skej lásky možno existuje, 
ale recept na dlhý a šťastný 
život so ženou je iba - láska.

Ak ženu nemilujete - 
opustí vás, ak nemiluje 
ona vás - opustíte ju vy. 
Dôvodom na rozchod môže 
byť čokoľvek. Dnes ráno 
som sa s tou svojou pohádal 
pre hlúposť. Keby bol sudca 
po ruke, asi sa rozvedieme 
hneď tam - v kúpeľni. 
Takýchto „mini rozvodov“ som 
za tých vyše dvadsať rokov 
spôsobil (milión by bolo veľa)  
asi tritisíc...

Nebyť ženatý, lietal by 
som po svete slobodný ako 
vták bez hniezda... Ženatý 
sedím doma v hniezde. Myš-
lienky zo mňa lezú ako psa-
čie chĺpy z deky na gauči. 
(Ešte že som to psisko vy-
hnal včas..., skôr ako si to 
všimla!)

Medzinárodný deň žien 
nám pripomína ich neza-
stupiteľné miesto v ľudskej 
spoločnosti. Pripomína aj 
stáročia útlaku a nižšieho 
spoločenského postavenia 
o ktoré ženy museli a ešte 

musia bojovať. Naša muž-
ská sila, hrubosť a nadutosť 
ich často ponižuje. Tie isté 
mužské vlastnosti spôsobi-
li, že si ženy vybojovali toľ-
ko nezávislosti až je to často  
na škodu veci. 

Ženy sú slabšie fyzicky, ale 
majú viac dobrých vlastnos-
tí ako muži. (Už to počujem: 
No ten tomu dal!) Páchajú 
omnoho menej trestných či-
nov, sú zodpovednejšie, tr-
pezlivejšie a krajšie. Ak ne-
ľúbiš ženu - nežiješ! Hovoria 
mnohí muži. A majú pravdu. 
Lásku k žene nenahradíš ni-
čím, nič sa jej nevyrovná. 

Ženy nesú v sebe božské 
posolstvo - plodnosť. Sme 
ich deťmi, sú matkami na-
šich detí. Sú oddanými ma-
mami, ktoré ich vlastné deti 
budú milovať celý svoj ži-
vot. Vybojovaná nezávisloť 
na mužoch ich „oslobodila“. 
Mnohé si myslia, že život 
bez muža je výhodou... Mož-
no. Nikto sa nenarodil na ži-
vot sám pre seba. Mnohé 
z rôznych príčin vychovávajú 
svoje deti samy. Mám pria-
teľov, ktorí vyrástli bez otca. 
Takmer všetci sa mi priznali, 
že im celý život niekto chý-
bal. Rodina bez otca je ako 
dom bez strechy!

Všetko so všetkým súvi-
sí: žena - muž - deti - rodi-
na. Kto je viac a kto menej? 
Nikto a všetci! Nech si kaž-
dý verí čomu chce..., bez tej-
to rovnice by sme tu neboli a 
bez nej tu nebudeme. Tomu 
verím ja! Každé rozkolísanie 
toho vzťahu prináša plody - 
rozpad.

Kto splodil a vychoval 
dnešných lenivcov, darebá-
kov a zlodejov? Kto spôso-
bil, že mnohí mladí sú drzí 
a presadzujú sa bezohľad-
ne? Niekto predsa je ich 
matkou a otcom...

Zodpovednosť je na nás 
všetkých - na mne, na vás. 
Naším dnešným správaním 
sa predurčujeme blízku aj 
vzdialenú budúcnosť našej 
rodiny, našej spoločnosti. 

Všetkým ženám prajem 
veľa lásky mužov! Všetkým 
prajem manželov, deti 
a šťastnú rodinu. Aby to tak 
bolo, treba mladú generáciu, 
kým je deťmi, vychovávať 
k zodpovednosti - ako budú-
ce mamy a otcov. 

Šťastie stretnúť toho pra-
vého muža všetkým ženám  
praje

Marcel Kováč
P. S. Ja som stretol tú pravú!
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Aj keď má február iba 28 
dní, aj tak sa v tomto naj-

kratšom mesiaci roka odohralo 
nepreberné množstvo udalostí, 
ktoré sa mi vryli do pamäti. 

Príprava i realizácia mestskej 
rady a mestského zastupiteľ-
stva, zasadnutia komisií, roko-
vania a výber záujemcu o bio-
plynovú stanicu, návšteva ho-
landskej delegácie, rôzne ško-
lenia a semináre pre pracov-
níkov samosprávy, plesy, kul-
túrne, športové a spoločenské 
podujatia, sneženie i námra-
za, ktoré komplikovali dopra-
vu a cestu chodcom, desiatky 
bežných úloh pri výkone samo-
správy, to sú len malé výpočty 
udalostí, ktoré ma v tomto me-
siaci sprevádzali.

Najhlbšie dojatie vo mne za-
nechali dva pohreby, keď sme 
z tohto sveta vyprevadili dvoch 
mužov, ktorí sa hlboko vry-
li nielen do našej pamäte, ale 
i do našich sŕdc.

V prvom prípade ide o pána 
Antona Pančíka. Tento ne-
nápadný muž, skromný, vždy 
ochotný pomôcť a poradiť, mal 
za sebou životnú púť, ktorá 
svedčí, že obyčajní ľudia vedia 
svoj život prežiť ako hrdinovia. 
Bol jedným z mála našich oby-
vateľov, ktorí aktívne vstúpi-
li počas SNP do boja proti fa-
šizmu. Svoje poznatky i posto-
je odovzdával mladej generácii 
na mnohých besedách, ktoré 
uskutočnil na základných ško-
lách. Celý život bol bojovníkom 
proti fašizmu. V aktívnom veku 
pracoval ako policajt.

V druhom prípade to bol muž 
mladší o jednu generáciu: 
PaedDr. Ivan Lipovský skonal 
krátko po dovŕšení 60. roku  
svojho života. Jeho vynikajúce 
schopnosti a láska k rodnej 
hrude ho predurčili, aby sa stal 

predsedom Krajskej rady Matice 
slovenskej a riaditeľom Domu 
Matice slovenskej v Galante, 
ktoré pozdvihol v súčasnom 
období k nebývalej aktivite. 
Ako vynikajúci organizátor sa 
postupne vždy dostal do čela 
v spoločenskom,  politickom, 
hospodárskom, ba i v športovom 
dianí. Mal úprimný a hlboký 
vzťah k rodine, k svojim dvom 
dcéram a najviac sa tešil na 
chvíle, ktoré prežil so svojimi 
vnúčatami. 

Obom spomenutým pat-
rí za ich životný prínos regió-
nu i našej vlasti osobitná úcta 
a vďaka. Nech im je slovenská 
zem ľahká!

Možno niekto namietne, že 
tento môj príhovor zaletel akosi 
bokom. Nie je to pravda. Spo-
mienkou na týchto dvoch zo-
snulých pánov, chcem Vám, 
drahí spoluobčania, pripome-
núť našu zodpovednosť za to, 
čo sa okolo nás deje. Chcem 
poukázať na to, ako my obča-
nia mesta Sereď pristupu-
jeme k hodnotám.

Ten, kto chodí na-
ším mestom vníma-
vo, určite si všimne 
javy, ktoré častokrát 
nevieme priradiť 
k činom zdravého 
rozumu. Dopravné zna-
čenie na miestnych komuniká- 
ciách stojí nás, tiež správu ciest 
a komunikácií, stotisíce korún. 
Ale niektorí naši „vydarení spo-
luobčania“ ich vedia za jedinú 
noc poškodiť desiatky. Nepá-
chajú iba hmotnú škodu, ale 
ohrozujú tak aj účastníkov cest-
nej premávky.

Väčšina občanov si potr-
pí na čistotu. Sám po prejaz-
doch mestom upozorňujem 
kompetentných pracovníkov 
na problematické miesta. Ale...  
Z jedného trávnika na sídlisku 
pracovná skupina vyzbiera se-
dem kopcovitých kár komunál-
neho odpadu a o dva dni je síd-
lisko rovnako špinavé. 

Prečo jedno sídlisko vydrží 
byť čisté primeraný čas a druhé 
nie? Je to snáď len v našich 
pracovníkoch? Nie je to aj v ob-

čanoch?
Žiadalo sa ohradiť park z via-

cerých strán. Aj sa nám to po-
darilo. Zhotovila sa zadná brána 
a rozbitá bariérová ohrada sa 
opravila. Len nedávno sa „hr-
dinom“ podaril ďalší kúsok - pri 
opravenej bariére na Podzám-
skej ulici si otvorili ďalšie pole 
ohrady a zo strany od Kempin-
gu vytĺkli, absolútne nezmysel-
ne, niekoľko ďalších polí. Je to 
zároveň nezmyselné aj preto, 
že pri zadnej bráne je prechod 
pre chodcov. Škoda určite do-
sahuje ďalšie tisícky €.

Mestu sa podarilo vybudovať 
zberný dvor, kde každý občan 
bývajúci v Seredi môže priviezť 
raz do roka svoj objemný odpad 
až do hmotnosti 500kg. Každý 
je povinný tento odpad likvido-
vať v súlade so zákonom. Mno-
hí to riešia jednoduchšie. Od-
pad vykydnú rovno ku smetným 
nádobám. Váľandy, starý náby-
tok a vymenené okná dokresľu-
jú atmosféru koloritu sídlisk. 

Nemali by sme k od-
stráneniu tohto javu pri-
spieť všetci? Určite nás 
tiež nectia ani hroma-
dy odpadkov v ohrád-
kach i mimo nich, 
a pritom nádoby sú  
prázdne.
Nedá mi nespomenúť 

jarný a jesenný zber odpa-
du. To, čo sa u nás udialo vla-
ni, nemá obdoby! Rozumný člo-
vek najprv zistí, či je dostatok 
miesta v kontajneri, a až po-
tom vyvezie do neho svoj od-
pad. Rozumný človek svoj od-
pad vyloží do kontajnera tak, 
aby sa do neho zmestilo čo 
najviac. Rozumný človek od-
loží orezy zo stromov na urče-
né miesta. Ten, kto vlani videl 
chlievy, skrine, stavebný odpad 
i ušetrený komunálny odpad 
v jednom mixe s haluzovinou, 
musel zaplakať. Zdokumen-
tovala nám to i televízia Krea. 
Devätnásť kontajnerov, ktoré 
dávame do mestských častí, je 
skutočne nadštandard (Trnava 
dáva iba 4). Ak nezačne kaž-
dý občan konať zodpovedne, 
tak vyženie z mestskej poklad-

ne tisícky eur, a tie nám potom 
budú chýbať inde. Je namáha-
vé a prácne, ak musíme ešte 
raz triediť orezy stromov od ko-
munálneho odpadu (všetku prá-
cu musíme znova zaplatiť).

Systém jarného zberu vám 
bude doručený do každej do-
mácnosti. Prosím, konajte pod-
ľa pokynov!

Ak v meste budete vidieť čaty 
či jednotlivcov, ktorí znečisťu-
jú  mesto, alebo ničia mestské, 
štátne i súkromné zariadenia, 
volajte, prosím, mestskú polí-
ciu, č. t. 159. Všetky vaše tele-
fonáty ostávajú v tajnosti. 

Pododýkam, že sa zvýšila 
operatívnosť oboch polícií, čo 
je v meste naozaj cítiť. Štátnej 
polícii u nás pribudne 8 policaj-
tov. S mestskou políciou vyko-
návajú spoločné bezpečnostné 
akcie. Za aktívny prístup k zvý-
šeniu bezpečnosti občanov 
z tohto miesta ďakujem riadite-
ľovi OO PZ aj náčelníkovi MsP. 

Buďme dôslední a jednotní pri 
odstraňovaní negatívnych ja-
vov. Všetci spolu! 

Nenechajme si ničiť hodno-
ty, ktoré vytvárame my teraz, 
a ktoré nám tu zanechali naši 
predchodcovia.

Primátor mesta 
Mgr. Vladimír Vranovič

Primátor
Mgr. Vladimír Vranovič: 

0905 556 879
Viceprimátor

Mgr. Peter Rampašek 
0905 592 707
Prednostka

Ing. E. Hanusová 
0907 736 841

Vnútorná správa
K. Funtalová
0918 450 854

Ekonomické oddelenie
Ing. E. Florišová

0918 450 855
Životné prostredie

Mgr. R. Gablík
0905 335 839

Školstvo, mládež 
a telesná kultúra
Ing. R. Lukáčová

0918 450 853
Správa majetku mesta

JUDr. Z. Pastuchová 
0918 450 851

Investičná výstavba
Ing. V. Práznovský 

0907 983 608
Územný plán a stavebný  

poriadok
Ing. A. Halabrínová 

0918 450 852

www.sered.sk 
mu@sered.sk

Na slovíčko, 
občania!

foto: archív MsÚ
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Ako hodnotí-
te funkčnosť 
a činnosť 
m e s t s k é h o 
úradu, resp. 
jeho oddelení? 
V čom by ste 
chceli zjednať 
nápravu, či 
poradiť pra-
covníkom úra-
du v prospech 
vzťahu oboch 

strán: občan - mesto a naopak?
Môj pohľad na funkčnosť a činnosť 

MsÚ bol a je dlhodobo kritický. Vážne 
problémy vidím v samotnej kultúre orga-
nizácie. Namiesto tímovej práce s jasne 
stanovenou autonómnosťou rozhodova-
nia je stále aplikovaný model najvyššie-
ho a jemu všetkým podriadeným. Bez 
primátorovho vedomia a súhlasu nie je 
možné v rámci mesta urobiť vôbec nič. 
Mám s tým osobnú skúsenosť. Dňa 11. 
12. 2007 som žiadal písomne o súhlas 
s výrubom brezy, ktorá nám pred rodin-
ným domom dvíhala chodník. Päť 
týždňov som čakal na vyjadrenie 
primátora. Až potom som dostal 
ústny súhlas s výrubom. Pritom 
stačilo urobiť obhliadku, napísať 
dva riadky a za tri dni mohla byť 
moja žiadosť preukázateľne vy-
bavená. A to som poslanec. Akú šancu 
vybaviť rýchlo podobnú maličkosť má 
radový občan? Vzťah medzi občanom 
a úradníkom mesta určuje predovšetkým 
rýchlosť a kvalita vybavovania záležitos-
tí občana na MsÚ. Samostatnosť úrad-
níka v rozhodovaní o záležitosti občana 
je preto nevyhnutná. Tú na našom MsÚ 
nevidím. Opodstatnenosť pochybností 
o kompetentnosti najvyšších riadiacich 
pracovníkov mi potvrdil audit firmy Eu-
rokontrol, ktorý mal zhodnotiť existujú-
cu organizačnú štruktúru MsÚ a navrh-
núť novú. Na rokovaní rady 10. 2. 2009 
upozornila pani prednostka, že vedenie 
mesta má k tomuto materiálu výhra-
dy a má inú predstavu o organizačnej 
štruktúre. Výhrady k materiálu vzniesli 
aj členovia rady. Podľa môjho názoru 
je nepoužiteľný. Rada ho preto neod-
poručila prerokovať v MsZ. A teraz k tej 
kompetentnosti. Mesto objednalo ana-
lýzu a výsledný materiál vedenie mesta 
prevzalo. Dodávateľovi zaplatilo 6640 € 
(cca 200 tis. Sk) a celý materiál je mes-
tu nanič. Kúpili sme nepoužiteľnú vec. 
Už niekoľkokrát som poukazoval na ne-
dostatočnú náročnosť zodpovedných 
pracovníkov pri preberaní stavebných 
prác. Teraz poznám príčinu. Primátor 
a prednostka úradu môžu viesť vedúcich 
útvarov iba ťažko k tomu, aby nekvalitné 
diela nepreberali, keď sami, ako v tom-
to prípade, nekvalitné dielo preberú. 

Aká udalosť či aktivita vás ako obča-
na a poslanca MsZ v poslednom ob-
dobí zaujala alebo oslovila?

Každý z nás má svoj rebríček hodnôt. 
U mňa je na najvyššom mieste bezpeč-
nosť občanov. Preto ma tešia aktivity 
našej mestskej polície a jej spolupráca 
s obvodným oddelením štátnej polície. 
Po prečítaní týchto slov sa asi veľa čí-
tajúcich naježí, ale čísla nepustia. 1539 
evidovaných priestupkov občanov v roku 
2008, zadržanie celoštátne hľadaných 
osôb a množstvo ďalších aktivít, ktoré 
hovoria sami za seba. Z akcií MsZ s en-
viromentálnou témou ma veľmi oslovila 
prednáška prof. F. Janíčka, ktorý nás 
v súvislosti s pripravovaným projektom 
bioplynovej stanice oboznámil s proble-
matikou spracovania odpadov, a o mož-
ných prínosoch alternatívnych zdrojov 
energie. Na konci prednášky som si 
pripomenul motto z knihy E. v. Dänike-
na: „O mnohých veciach vieme veľmi 
málo.“ Osobne mám k športovaniu ďa-
leko, no teší ma, že každým rokom nám 
na seredskom športovom nebi zasvieti 
nová hviezda. Simona Krivosudská je 

nesporne veľkým talentom a ur-
čite o nej budeme v budúcnosti 
veľa počuť. Som rád, že v tomto 
roku sme ako poslanci nezlyhali 
pri oceňovaní významných osob-
ností mesta tak ako vlani. Kandi-
dáti na ocenenia boli navrhnutí 

zodpovedne, a preto rozhodovanie bolo 
pomerne jednoduché. 

Ako vy, ako poslanec, vidíte per-
spektívu mesta, aké sú vaše návrhy 
na rokovanie v MsZ? Čím by sa podľa 
Vás malo MsZ a mestský úrad zaobe-
rať akútne a v budúcnosti?

Perspektívu mesta nevidím ružovo 
a odpoviem aj s dávkou sarkazmu: Ča-
kajú nás dva roky stagnácie. Príjem z po-
dielových daní bude nižší, teda dôvody 
na škrty nielen v investičných zámeroch 
budú vždy k dispozícii. Rokovania MsZ 
budú rovnako zdĺhavé ako doteraz, a 
všetci, čo sa na tomto trápení podieľa-
me, sa budeme mimoriadne odmeňovať. 
Akútne by sme sa mali zaoberať prípra-
vou septembrových volieb do VÚC. Se-
reď má desaťtisícový voličský potenciál. 
Pri aktivovaní polovice voličov a jednot-
nej kandidátke tam môžeme mať sedem 
poslancov. To hovorí logika a matema-
tika. Žiaľ, väčšina oprávnených voličov 
nášho mesta sa správa nelogicky a voľ-
by hrdo ignoruje. Napriek tomu, ako 
poslanci máme povinnosť urobiť všetko 
preto, aby sme boli úspešní. Ak nebude-
me mať svojich ľudí v parlamente VÚC, 
môžeme na možnosť získať financie 
z kraja zabudnúť. Viem, že nie všetky 
moje odpovede znejú optimisticky, ale 
ak má niekto radšej rozprávky, potom 
odporúčam čítať iného autora.

Zhováral sa Marcel Kováč

Prečo občania nejavia 
záujem o rokovania MsZ?
Objektívne preto, lebo rokovania MsZ sú v pra-

covnom čase a ten, kto je zamestnaný, si dovo-
lenku na takýto účel brať nebude. Starší obča-
nia, ktorí sú na dôchodku, sú najradšej doma. 
Mladí sú v škole, a tak do úvahy prichádza iba 
možnosť sledovať rokovanie MsZ v popoludňaj-
ších hodinách v čase od 16.00 do 17.00 hod. Pri 
zostavovaní plánu zasadnutí MsZ som navrhoval 
uskutočniť aspoň jedno rokovanie v sobotu. Ko-
legovia poslanci tento návrh nepodporili. Subjek-
tívna stránka problému spočíva v ľahostajnosti 
občanov. Stačili by mi určite prsty na jednej ruke, 
aby som spočítal tých, ktorí v priebehu roku prí-
du na MsZ dvakrát. V rozhovoroch na túto tému 
mám pocit, že niektorí naši obyvatelia sú doslo-
va hrdí na to, ako zvysoka kašlú na celé zastu-
piteľstvo i primátora. Neuvedomujú si ale, že 
takto pripravujú pôdu pre recipročný vzťah. Ne-
tvrdím, že takto sa ako poslanci správame, ale 
táto možnosť existuje. Občan by mal mať záujem 
o rokovania MsZ hlavne preto, lebo všetko, čo sa 
v meste deje, si sám platí. Vysvetlím to na prí-
klade. Zo štátneho rozpočtu sme formou podielo-
vých daní z príjmov dostali v roku 2008 do mest-
skej pokladnice viac ako 121 miliónov korún. Ide 
o podiel z príjmov cca 9 000 zárobkovo činných 
osôb s miestom trvalého pobytu v Seredi. V hru-
bom prepočte teda každý Seredčan platiaci dane 
prispel do mestskej kasy čiastkou 13,5 tis. Sk. Ak 
niekto zaplatí takúto čiastku za televízor, očaká-
va, že prístroj bude fungovať spoľahlivo a kvalit-
ne. Zaplatil za určitý komfort. Chce kvalitný ob-
raz, zvuk, fungujúce diaľkové ovládanie. Je to lo-
gické. Táto logika sa ale stráca v momente, keď 
ide o peniaze, ktoré dal občan mestu. Je mu jed-
no, či ich mesto použije na zaplatenie kvalitného 
čistenia ulíc, kosbu a polievanie trávnikov, úpra-
vu verejných priestorov, údržbu škôlky kde mu 
chodia deti, včasné zakrytie nebezpečného vý-
tlku, na ktorom môže prísť o nápravu a bude mať 
škodu za niekoľko desiatok tisíc. Je mu jedno, či 
mesto jeho peniazmi zaplatí opravu chodníka, 
ktorý sa po pol roku začne prepadať. Náš občan 
zahadzuje možnosť verejne sa pýtať, ako mesto 
hospodári s financiami. Má právo vedieť, prečo 
sú jeho peniaze používané z jeho pohľadu menej 
efektívne a pýtať sa poslancov, vedúcich útvarov, 
primátora, prednostky, riaditeľa domu kultúry, ná-
čelníka MsP. Ale on nie. Všetku nespokojnosť vy-
ventiluje v „pivných“ debatách, alebo na webovej 
stránke kritikou, na ktorú väčšinou nik zo zodpo-
vedných nedá odpoveď. Dospelí sa už asi ťažko 
zmenia, a preto východisko vidím v aktívnej práci 
s mladými občanmi. Dnes deviatakmi ZŠ, ktorí 
o tri roky budú mať právo pristúpiť k voľbám do 
samosprávy. 

Právo nevoliť využijú všetci, ktorí o samospráve 
nebudú mať ani len predstavu, navyše ak doma 
od rodičov, ktorí sa o veci verejné celý život 
statočne nezaujímajú, počúvajú na adresu 
volených zástupcov iba nadávky. V tomto smere 
sme zaostali. Pred cca 8 rokmi bolo máloktoré 
zastupiteľstvo bez účasti siedmakov či ôsmakov 
ZŠ. Dnes je účasť skupiny mládeže na rokovaní 
MsZ sviatkom. Projekt študentského parlamentu 
sa neujal. Nemohol, hoci nadšenie jeho členom 
nechýbalo. Východisko existuje. To, čo chýba, je 
konanie zodpovedných. 

Bc. Ľubomír Veselický, poslanec MsZ

tri otázky...  
 ...tri odpovede

Na tri otázky odpovedá 
poslanec MsZ 

Bc. Ľubomír Veselický 
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Informácia o čase a mieste  
voľby prezidenta 

Slovenskej republiky
Mesto Sereď podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z.,  
o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom 
hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších  
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:  

Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční
v sobotu 21. marca 2009 od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej re-
publiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hla-
sov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať 

v sobotu 4. apríla 2009 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

V zmysle zákona č. 46/1999 
Z. z., o spôsobe voľby preziden-
ta Slovenskej republiky, o ľudo-
vom hlasovaní, o jeho odvola-
ní a o doplnení niektorých ďal-
ších zákonov v platnom znení 
§3 ods. 2 určujem volebné okrs-
ky a miestnosti nasledovne:  
Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Dom kul-
túry - Školská ul. 118/1. V tom-
to okrsku budú voliť obyvatelia 
ulíc: Mlynárska, Garbiarska, 
Považský breh, Kostolná, Dol-
nostredská, Mládežnícka, Šin-
tavská.
Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Dom kultú-
ry – Školská ul. 118/1. V tom-
to okrsku budú voliť obyvatelia 
ulíc: Cukrovarská, Kukučínova, 
Školská.
Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: ZŠ J. Fán-
dlyho – Fándlyho 763/7a. 
V tomto okrsku budú voliť oby-
vatelia ulíc: D. Štúra, Fándlyho.
Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: ZŠ J. Fán-
dlyho – Fándlyho 763/7a. 
V tomto okrsku budú voliť oby-
vatelia ulíc: Vonkajší rad, Brati-
slavská, Kasárenská, Trnavská 
cesta, Poľná, Pribinova, Pažit-
ná, Malý Háj, Nový Majer.
Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Mest-
ský úrad - Námestie republiky 
1176/10. V tomto okrsku budú 
voliť obyvatelia ulíc: M. R. Šte-
fánika, Legionárska, Dolnoma-
jerská a občania mesta, ktorí 
majú trvalý pobyt mesto Sereď 
bez určenia ulice.
Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Mest-
ský úrad - Námestie republiky 
1176/10. V tomto okrsku budú 
voliť obyvatelia ulíc: Spádo-
vá, Poštová, Čepenská 1211 – 
1214, A. Hlinku, Vinárska, Kú-
peľné nám., Pekárska, SNP, 
Starý Most, Záhradná.
Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Objekt 
bývalej ZŠ, Garbiarska ul. 
3964/58. V tomto okrsku budú 

voliť obyvatelia ulíc: Novomest-
ská, Nám. slobody, Parková.
Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: ZŠ J. A. Ko-
menského – Komenského ul. 
1227/8. V tomto okrsku budú 
voliť obyvatelia ulíc: Jesen-
ského, Komenského, Vysoká, 
Priečna, Železničná, Šulekov-
ská.
Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť: ZŠ J. A. Ko-
menského – Komenského ul. 
1227/8. V tomto okrsku budú 
voliť obyvatelia ulíc: Slneč-
ná, Slnečná II, Rovná, Krás-
na, Hornomajerská, F. Kráľa, 
Hviezdoslavova, Jilemnické-
ho, Nová, Čepenská - rodinné 
domy a Čepenská 3047, 3081 
a 3735.
Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Štadión - 
Športová ul. 2809/8. V tomto 
okrsku budú voliť obyvatelia 
ulíc: Športová, Dlhá, Pod hrá-
dzou, Topoľová, Vojanská, Malá 
ulička, Pivovarská, Podzámska, 
Ivana Krasku, Obežná, Lipová, 
Hrnčiarska, Ľ.Podjavorinskej.
Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť: Domov 
dôchodcov - Dolnočepenská 
1620/27. V tomto okrsku budú 
voliť obyvatelia ulíc: Dolnoče-
penská, Murgašova, Svätoplu-
kova, Kuzmányho, Matičná, 
8.mája, Štefana Moyzesa.
Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Resoc. za-
riadenie Teen Challenge Slo-
vakia n.o., Vážska ul. 1876/38. 
V tomto okrsku budú voliť oby-
vatelia ulíc: Strednočepenská, 
Veterná, Jasná, Severná, Váž-
ska, Krátka, Krížna, Pionier-
ska, Mierová, Tehelná, Stromo-
vá, Sládkovičova, Družstevná, 
Lúčna, Jelšová.
Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: Futbalo-
vý štadión - Hornočepenská 
3740/126. V tomto okrsku budú 
voliť obyvatelia ulice Hornoče-
penská. 

Mgr. Vladimír Vranovič
primátor mesta

Volebné okrsky pre voľby prezidenta 
Slovenskej republiky

Mesto Sereď - 2009

Kultúrno – spoločenský život 
v Seredi bol v minulosti na po-
merne vysokej úrovni. Pôsobili 
tu rôzne spolky, napr.: bernolá-
kovské Slovenské učené tovariš-
stvo, Spevácky a čitateľský spo-
lok Unitas, Ženský spolok, Spo-
lok katolíckych učiteľov, Katolícky 
kruh, Robotnícky divadelný krú-
žok, spevácky zbor Zvon, vzde-

lávací krúžok Omladina a iné. 
Vo februári 1946 vznikol miestny 
odbor Matice slovenskej. Združo-
val nielen občanov Serede, ale 
bol kultúrnym centrom pre celé 
okolie. Predsedom bol Dr. V. Kra-
tochvíla, členmi výboru bola elita 
miestnej spoločnosti (básnik V. 
Mihálik, dekan F. Bernadič, riadi-
teľ Cukrovaru Dr. Š. Schirschich), 
ktorých napriek rozdielnym poli-
tickým názorom spájal spoločný 
cieľ: vyzdvihnúť kultúrno - spo-
ločenský život Slovákov v Sere-
di. Plodné obdobia činnosti MO 
MS sa striedali s menej úspešný-
mi. Oživenie Matice nastáva v r. 
1994, kedy sa stal predsedom J. 
Janošovský. Od r. 2002 je pred-
sedníčkou PaedDr. S. Kramá-
rová. Činnosť MO MS je pestrá. 
Prioritou je práca s deťmi a mlá-
dežou, pre ktoré sú organizované 

rôzne akcie. Dlhoročnú tradíciu 
má súťaž v prednese slovenskej 
poézie a prózy - Mihálikova Se-
reď. V tomto roku sa uskutočnil 
jej piaty ročník. Dobrý ohlas má 
aj súťaž v speve ľudovej piesne 
- Folklórna Sereď, ako i výtvarná 
súťaž Jeseň Jána Navrátila, spo-
jená s besedou so spisovateľom. 
Okrem aktivít pre deti a mládež 

o r g a n i z u j e 
MO MS kaž-
doročne výle-
ty Za krásami 
S lovenska, 
spojené s ex-
kurziou Po 
stopách ná-
rodných deja-
teľov. Výletov 
sa zúčastňu-
jú nielen ma-
tičiari, ale aj 

iní občania 
mesta. Výbor 
MO MS veľmi 
dobre spolu-

pracuje s mestom a domom kul-
túry. Pomáha pri organizácii Va-
tier SNP a Ústavy a kultúrnych 
programov k rôznym príležitos-
tiam. Veľká vďaka za obetavú 
činnosť patrí dnes už nežijúcim 
členom: A. Veselickej, Dr. P. Zá-
borskému, ako i terajším členom: 
Dr. F. Balaďovi, J. Janošovské-
mu, Mgr. B. Krivošíkovej, Mgr. H. 
Čížovej, Mgr. I. Bohušovej, Mgr. 
I. Scherhauferovej, ako i všetkým 
matičiarom, ktorí pomáhajú v kul-
túrno – spoločenskej práci. Radi 
by sme rozšírili svoje rady o no-
vých členov, ktorým nie je ľaho-
stajné dianie okolo nás, a svoji-
mi nápadmi a pomocou prispejú 
k obohateniu činnosti Matice pre 
blaho všetkých občanov nášho 
mesta.

PaedDr. Slávka Kramárová,
 predsedníčka MO MS

Z kroniky Matice slovenskej v Seredi

1. miesto Alžbeta Pisárová zo ZŠ J. Fándlyho
2. miesto Dominik Barák zo ZŠ s MŠ Šintava
3. miesto Adriana Kohutovičová zo ZŠ P. O. H. 

Vážení čitatelia časopisu Seredské novinky!
Veľmi nás teší vzrastajúci záujem seredskej verejnosti o uverej-

ňovanie občianskych príspevkov v časopise. Vaše názory a myš-
lienky sú mnohokrát veľmi podnetné. Odrážajú skutočnosť - dobu, 
v ktorej žijeme, a ukazujú, že „demokracia nie je iba nehmotné 
fluidum, vznášajúce sa v oblakoch nad nami“. Tento časopis 
patrí vám - občanom! Je platený z vašich daní! Od tohto čísla za-
vádzame novú rubriku: „Vox populi, vox Dei“ - Hlas ľudu, hlas 
Boží. V nej budeme zverejňovať najlepšie a najvýstižnejšie názo-
ry (podľa možností podopreté dôkazmi a overiteľnými údajmi), kto-
ré budú tzv. „k veci“ - a nebudú iba polemickými tvrdeniami. Zverej-
ňovať budeme iba príspevky podpísané ich autormi. Redakcia bude 
pravosť vybraného príspevku overovať a žiadať o jeho autorizovanie. 
Z dôvodu častých sťažností na distribúciu časopisu si dovoľujeme 
uviesť niekoľko informácií o jeho doručovaní do vašich schránok:

Časopis je doručovaný ako leták. Pošta je povinná doručiť ho 
do schránok všetkých domácností a na všetky adresy, ale tu sme 
pri hlavnom probléme - poštových schránkach. Podľa platného 
poštového poriadku, článok 40 - Všeobecne o dodávaní:

„Pod funkčnou domovou listovou schránkou sa rozumie, že 
schránka je zamykateľná, zabezpečuje zásielky pred poveternost-
nými vplyvmi, nesmie umožniť vypadnutie zásielky, je odolná proti 
jednoduchému vykradnutiu, t. j. proti vytiahnutiu vložených zásie-
lok rukou, bez pomocných prostriedkov a násilia.“ 

Schránky musia byť pre poštových doručovateľov voľne 
prístupné, a to v mnohých prípadoch nie sú! 

V nasledujúcom čísle uvedieme zistené informácie.     redakcia

foto: archív školy
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Pre lepšie oboznámenie sa s proble-
matikou v oblasti prihlasovania na trva-
lý, prechodný pobyt a evidencie obyva-
teľov, celkovo sa oboznámme v krátkosti  
so základnými pojmami.

Trvalý pobyt je pobyt občana v mieste 
jeho stáleho bydliska na území SR. Občan 
má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. 
Pri prihlásení trvalého pobytu je občan povin-
ný predložiť: a) platný občiansky preukaz 
(ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho 
zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa), 
b) platný cestovný doklad Slovenskej re-
publiky alebo osvedčenie o štátnom občian-
stve Slovenskej republiky, ak nemá občian-
sky preukaz alebo potvrdenie o občianskom 
preukaze, c) doklad o vlastníctve alebo 
spoluvlastníctve budovy, alebo jej časti (list 
vlastníctva, prípadne nájomnú zmluvu), d) pí-
somné potvrdenie o súhlase s prihlásením 
občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpi-
som vlastníka (nájomcu) alebo všetkých spo-
luvlastníkov (spolunájomcov) budovy, alebo 
jej časti. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak: 
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlast-
níka, 2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má ná-
jomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so 
všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu, 
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezao-
patreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka 
alebo nájomcu podľa bodov 1. a 2., alebo ak  

4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy 
alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo 
jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom 
na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt sú-
hlas s prihlásením občana na trvalý pobyt 
pred zamestnancom ohlasovne. Miestom 
trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho naro-
denia je miesto trvalého pobytu jeho matky. 
Ak ide o dieťa narodené na území Sloven-
skej republiky, je začiatkom trvalého pobytu 
deň jeho narodenia. Ak  ide o dieťa narode-
né v zahraničí, je začiatkom trvalého poby-
tu deň jeho prihlásenia v ohlasovni. Za čle-
nov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden  
z členov tejto rodiny.

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo 
miesta trvalého pobytu, kde sa občan do-
časne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní, 
a tiež je to pobyt občana trvalo žijúceho v za-
hraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 
90 dní. Občan hlási ohlasovni v mieste pre-
chodného pobytu do desiatich dní od ubyto-
vania začiatok, miesto a predpokladanú dobu 
prechodného pobytu. Doklady predkladá tie 
isté ako pri trvalom pobyte. Za písomné po-
tvrdenie o trvalom či prechodnom pobyte sa 
vyberá správny poplatok 3,31 € (100,- Sk).

Nabudúce sa budeme venovať problemati-
ke zrušenia trvalého pobytu.

Ing. Xénia Domaracká, odborný referent

Križovatka ciest č. III/5134 a č. II/5137 
a miestnych komunikácií v intraviláne mes-
ta Sereď predstavuje opakujúcu sa neho-
dovú lokalitu. V križovatke sa križuje päť 
komunikácií, čo je zdrojom kolíznych situá-
cií. Z tohto dôvodu pristúpil Trnavský samo-
správny kraj k realizácii okružnej križovatky. 
Stavba okružnej križovatky pozostáva z ne-
vyhnutných úprav komunikácií a prekládky 
inžinierskych sietí. Ide o preložku verejného 
osvetlenia, úpravu NN a VN vedení a prelož-
ku plynovodu DN 150. Realizácia okružnej 
križovatky sa začala 23. 10. 2008 s termí-
nom ukončenia prác do 14. 12. 2008 v závis-
losti od poveternostných podmienok. Z dôvo-
du komplikovaných prekládok inžinierskych 
sietí bol termín ukončenia prác na križovatke 
posunutý až po termíne 14. 12. 2008. Defi-
nitívne ukončenie stavebných prác bude zá-
visieť od poveternostných podmienok (po-
kládka asfaltobetónu sa realizuje pri teplote 
nad +5°C). Investorom okružnej križovatky 
je Trnavský samosprávny kraj. Investorom 
časti, ktorá sa týka miestnych komunikácií, 
je mesto Sereď. Trnavský samosprávny kraj 
uzatvoril s mestom Sereď zmluvu o spolufi-
nancovaní predmetnej križovatky. V zmysle 
stavebného povolenia týkajúceho sa pred-
metnej stavby (č. A2008/00235 zo dňa 
28.3.2008), musí byť na stavenisku na vidi-
teľnom mieste tabuľka s označením stavby 
a stavebníka. Na stavbe je umiestnená tabu-
ľa, ktorá uvádza dodávateľa stavby. V súčas-
nosti je na stavbe osadené zvislé dopravné 
značenie, ktoré je nevyhnutné pre premáv-
ku na okružnej križovatke. Chodníky sú pro-

vizórne zabezpečené uložením drevených 
dosiek po jednej strane križovatky. Vzhľa-
dom na súčasné poveternostné podmien-
ky nie je možné vykonať pokládku liateho 

asfaltu na chodníkoch. Z toho istého dôvo-
du sa v súčasnosti na stavbe okružnej kri-
žovatky nepracuje, pretože pokládka asfal-
tových kobercov sa realizuje pri teplote nad 
+5°C. Predpokladaný termín ukončenia prác 
a odovzdanie celého diela sa očakáva do 30. 
apríla 2009 v závislosti od aktuálnych pove-
ternostných podmienok.

Dňa 18. februára 2009
Mgr. Eva Pristašová, Oddelenie 

komunikácie s verejnosťou, TTSK

Nový zákon č. 447/2008 o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia priniesol via-
cero zmien pre ťažko zdravotne postih-
nutých (ŤZP) občanov. Jednou pre nás 
dôležitou informáciou je aj nové osobitné 
označenie vozidiel pre občanov s ťaž-
kým zdravotným postihnutím a parkova-
cí preukaz. Vzor parkovacieho preukazu 
je uverejnený v prílohe číslo 9 k tomuto 
zákonu. Nárok na parkovací preukaz 
vzniká právoplatným rozhodnutím prí-
slušného orgánu o parkovacom preuka-
ze, z ktorého vyplýva, že fyzická osoba 
je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným 
postihnutím odkázaná na individuálnu 
prepravu osobným motorovým vozid-
lom, alebo že fyzická osoba s ťažkým 
zdravotným postihnutím má praktickú 
slepotu, alebo úplnú slepotu oboch očí. 
Osobitné označenie vozidla, ktoré bolo 
vydané do 31. decembra 2008, platí do 
31. decembra 2013, ak neuplynula doba 
jeho platnosti, alebo osobe s ŤZP nie je 
vyhotovený parkovací preukaz podľa zá-
kona účinného od 1. januára 2009. Tým-
to fyzickým osobám vyhotoví príslušný 
orgán parkovací preukaz podľa zákona 
účinného od 1. januára 2009 na zákla-
de písomnej žiadosti fyzickej osoby 
s ŤZP, podanej v období od 1. februára 
2009 do 31. decembra 2013, a to bez 
uhradenia správneho poplatku. Po no-
vom bude všetka kompetencia vydáva-
nia parkovacieho preukazu prevedená 
na príslušné úrady práce sociálnych 
vecí a rodiny. Osobitné označenie vo-
zidla sa môže používať na: a) vozidle 
vedenom sluchovo postihnutou osobou, 
b) vozidle lekára pri poskytovaní zdra-
votnej starostlivosti, c) autobuse, ktorým 
sa prepravujú deti, d) vozidlom vedeným 
vodičom začiatočníkom. Parkovací pre-
ukaz môže používať osoba s ŤZP od-
kázaná na individuálnu prepravu osob-
ným motorovým vozidlom, alebo fyzická 
osoba, ktorá má praktickú, alebo úplnú 
slepotu oboch očí. Parkovací preukaz 
sa umiestňuje na prednom skle vozidla 
tak, aby bola predná časť parkovacieho 
preukazu jasne viditeľná na účely poli-
cajnej kontroly. Tento parkovací preukaz 
oprávňuje držiteľa k využívaniu vyhra-
dených parkovacích miest a zariadení 
v členských štátoch EÚ. Ďalšia zmena 
sa týka platenia úhrady za zdravotné vý-
kony. Ak ste doteraz potrebovali nejakú 
dokumentáciu, alebo lekárske nálezy 
na účely sociálnej pomoci, teraz už na 
účely sociálnych príspevkov, vyžadova-
la sa od vás úhrada. Klient neplatí za 
úhradu. Úhrada sa platí z úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Peňažný prí-
spevok na kompenzáciu zvýšených 
výdavkov zdravotného postihnutia ne-
možno poskytnúť,ak príjem fyzickej oso-
by s ťažkým zdravotným postihnutím je 
vyšší, ako trojnásobok životného mi-
nima pre jednu plnoletú osobu.

V budúcom čísle Seredských no-
viniek viac o peňažných príspevkoch 
na kompenzácie zdravotného postih-
nutia a o nových preukazoch fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postihnu-
tím a ťažkým zdravotným postihnutím  
so sprievodcom.

Mgr. Gabriela Vyhlídalová

Základné informácie o ohlasovaní pobytov

Okružná križovatka stredný čepeň

Fotografia vpravo je z 20. 2. 2009: Stav  
tabule pri príjazde vo smere z mesta 
po Čepenskej ulici zjavne nikomu kom-
petentnému neprekáža. Nikomu nepre-
káža, že už od počiatku nie je stavba 
označená tabuľami podľa príslušných 
predpisov, na čo sme kompetentných  
viackrát upozornili.               redakcia

informácie 
pre zdravotne 
postihnutých
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„Vox populi, vox Dei“
Sú takí istí...

Myslím tým tých, ktorí odstraňujú pamätné 
tabule a busty našich národovcov a dejateľov, 
a na inštalovanie ďalších ani nepomyslia. V našom 
meste máme iba zopár pamätníkov, pamätných 
tabúľ a búst. Ony pripomínajú stovkám okoloidúcich 
Seredčanov (ale i turistom, ktorí navštívia naše 
mesto), národných buditeľov a významné osobnosti 
našich dejín. (Na čo iné by sa turisti moholi v našom 
meste ešte pozrieť?) V r. 1959 odstránil vtedajší režim 
(alebo jeho prisluhovači) sochu Legionára. V našom 
meste prakticky okrem pamätníkov z I. a II. svetovej 
vojny, židovského pamätníka v parku, na verejnom 
priestranstve nenájdete takmer žiadnu pamätnú 
sochu, ktorá by pripomínala národného buditeľa, vedca 
či uznávaného politika. Pripravuje sa vybudovanie 
židovského múzea, aj to treba, ale nepripravuje 
sa ani k pamätným výročiam odhalenie pamätníka 
z našej histórie. Slúži ku cti pedagógom, ktorí iniciujú 
vybudovanie židovského múzea, ale kde sú ostatní, 
ktorých povinnosťou by bolo iniciovať budovanie 
pamätníkov našim slávnym otcom? Naši „múdri“ chcú 
nasilu schovať našu históriu. Mali sme bustu Juraja 
Fándlyho pred školou po ňom pomenovanou. Niekto 
ju pred pár rokmi ukradol. Nie je páchateľa a nie je 
ani toho, kto by bustu obnovil. Neobnovíme sochu 
Legionára (nie sú na to peniaze). Spoluobčania 
na našom juhu majú sochu Turula pomaly v každej 
obci . Legionár by pripomínal vyhnanie maďarských 
hord, ktoré sa snažili po vzniku Česko - Slovenska 
obsadiť Slovensko a vrátiť ho do Uhorska. Miesto toho, 
aby sme postavili sochu M. R. Štefánikovi, Andrejovi 
Hlinkovi či ďalším veľkým synom nášho národa, i to 
čo sme mali, radšej schováme. V našom meste máme 
16 ulíc pomenovaných po národných buditeľoch, 
vedcoch či významných Slovákoch. Čo s nimi? Nemali 
by sme zásluhou „múdrych“ premenovať ich? Máme 
ulice s menami: Topoľová, Veterná, Vinárska, Vážska, 
Poľná..., chýba nám už len Drogová, Zlodejská, 
Mladá, Stará a podobne.

Občania, zamyslime sa nad tým, či naši národní 
buditelia, ktorým vďačíme, že existujeme ako národ, si 
nezaslúžia mať pomníky na čestnom mieste! Nedajboh 
zastrčené alebo skryté pred očami verejnosti! 
Alebo budeme takí istí, ako boli tí, ktorí v minulosti 
odstránili sochu Legionára a ďalšie pamätníky? Som 
presvedčený, že sa našim poslancom v mestskom 
zastupiteľstve podarí príjať také rozhodnutia, aby sa 
naše mesto v budúcnosti hrdilo pamätníkmi našich 
slávnych otcov.

Juraj Janošovský

Najlepší informatik samospráv 
Slovenska 2008

Dňa 5. a 6. februára 2009 v priestoroch Gallery hotela 
Grand Castle v Lipt. Hrádku sa slávnostne vyhlásili vý-
sledky súťaže Najlepší informatik samospráv Slovenska 
za rok 2008. Ocenenia si prevzali informatici počas kon-
ferencie Združenia informatikov samospráv Slovenska 
(www.ziss.sk), ktorej organizátorom bola nezisková or-
ganizácia eSlovensko (www.eSlovensko.sk) v spoluprá-
ci s úniou miest Slovenska (www.unia-miest.eu) a Mest-
ským úradom v Liptovskom Hrádku. Na konferencii sa zú-
častnilo takmer 70 informatikov z celého Slovenska. In-
formačné systémy samospráv, skúsenosti s prevádzkou 
a financovaním odprezentoval aj zástupca nášho mes-
ta Michal Kubala. Prvý ročník súťaže sa hodnotil pod-
ľa deviatich kritérií. Do súťaže sa zaradilo 145 informati-
kov a okrem hlavnej celoslovenskej ceny získali ocene-
nia aj najlepší informatici všetkých ôsmich krajov Sloven-
ska. Najlepším informatikom samospráv Slovenska 2008 
sa stala Mariana Hurná z Prešova, na druhom mieste 
sa umiestnil Ján Kurpaš z Liptovského Hrádku a tretie 
miesto si rozdelili štyria informatici Pavol Cífer z Lučen-
ca, Michal Kubala zo Serede, Milan Matuška z Martina 
a Ľuboš Ternovszky z Levíc.   redakcia

Dňa 15. febru-
ára uplynuli 
dva mesiace 
p r e v á d z k y 
útulku pre 
bezdomov-
cov v našom 
meste. Mesto 

Sereď po druhýkrát podalo po-
mocnú ruku ľuďom, ktorí ju naozaj 
potrebovali. Vedúci prevádzky, pán 
Ing. Ján Himpán nám v rozhovore 
poskytol niekoľko informácií.

Pán inžinier, aká je situácia 
v mestskom útulku pre bezdo-
movcov od jeho otvorenia?

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasi-
lo, že tento útulok bude otvorený od 
15. 12. 2008 do 15. 3. 2009. Doposiaľ 
bolo v útulku ubytovaných 8 ľudí. Vy-
zval som aj ďalších, o ktorých viem, že 
žijú na ulici. Pozval som ich, nech prí-
du. Bolo im poskytnuté čisté obleče-
nie, jedlo, sprcha, posteľ... Presný po-
čet neviem, ale odhadujem, že asi po-
lovička bezdomovcov v našom meste 
túto možnosť ubytovania využila.

Prečo niektorí bezdomovci nevyu-
žili túto možnosť napriek ponuke?

V útulku platí prevádzkový poriadok 
pre všetkých rovnako. V ňom je zahr-
nutý aj zákaz požívania alkoholu a ná-
vykových látok. Myslím si, že 
niektorým je bližšia ulica, kde 
sú tieto veci „povolené.“

Aj tých osem osôb je 
úspech. Útulok nie je 
prázdny, teda myšlienka 
pomoci ľuďom na ulici sa 
ujala. Aké bolo obdobie od 
otvorenia útulku doteraz? 
Boli aj nejaké problémy? 
- Myslím si, že nemožno 
hovoriť o problémoch, lebo 
problémy sú vždy a všade. Za 
tieto dva mesiace sa žiadne 
vážne problémy nevyskytli.

Čo pre Vás znamená funkcia ve-
dúceho prevádzky útulku? - Zna-
mená to, že musím v útulku zabezpe-
čiť poriadok a kľud. Som zodpoved-
ný za jeho činnosť a chod 24 hodín 
- 7 dní v týždni.

Aké prostriedky sa vynaložili 
na zriadenie tohto útulku? - Kon-
krétne vyčíslenie na túto sezónu ešte 
nemáme. Materiálne vybavenie bolo 
zabezpečené zadarmo zo zdrojov 
ministerstva vnútra.

Zabezpečenie a chod útulku ste po-
jali dosť osobne... Za bezproblémo-
vým fungovaním sú vaše niekdajšie 
skúsenosti, aká je ich história?

História mojich skúseností začala 
asi pred troma rokmi. Pracoval som 
ako zamestnanec ministerstva vnútra, 
na oddelení humanitárnej pomoci, kde 
sme dostali za úlohu zriadiť útulok pre 
bezdomovcov – stanový tábor vo Vra-
kuni. Tam som získal prvé skúsenosti.

Ale vaše skúsenosti sú oveľa 
širšie, pretože ste sa zúčastnili aj 
akcie v Iráne po katastrofálnom ze-
metrasení... - Áno, zúčastnil som sa 

jej ako člen záchranárskeho tímu. Po-
tom nasledovala pomoc v Rumunsku, 
Bulharsku, ale aj v USA, takže mám 
dostatočné skúsenosti z akcií huma-
nitárnej pomoci. Tieto akcie som za-
bezpečoval materiálne, alebo som sa 
ich priamo zúčastnil. Aj bezdomovci sú 
ľudia i napriek tomu, že niektorí si svoj 
stav zapričinili sami. Ak robíme útulky 
pre zvieratá, tak ľudí, nech sú hocija-
kí, necháme na ulici? Skrátka, v čase 
najväčšej núdze im treba poskytnúť 
pomoc. Musím podotknúť jednu vec, 
ktorá ma veľmi teší. Bezdomovec, kto-
rý síce nebýval v útulku, ale poskytoval 
som mu čisté veci, je dnes zamestna-
ný, nepije, chodí pravidelne do práce 
a sľúbil, že do konca marca bude bý-
vať vo vlastnom prenajatom byte...

Problém s bezdomovcami sa do-
týka nás všetkých. Pud sebazácho-
vy ich mnohokrát núti zohnať si 
prostriedky rôznym spôsobom, 
napríklad aj krádežami. Na jednej 
strane by sme mali pomôcť im a na 
strane druhej ochrániť ostatných 
občanov pred negatívnymi dopad-
mi takéhoto javu. Vedeli by ste vy 
z vlastných skúseností skoncipo-
vať a navrhnúť mestu systémové 
riešenie tohto problému? Zriadenie 
útulku je iba jedna časť takéhoto 
riešenia...

Každý človek, ktorý sa dostane 
na dno, alebo do situácie, že je závis-
lý na pomoci, sa správa inak. Sú ľudia, 
ktorí si to uvedomujú a potrebujú, ako 
sa hovorí: počiatočný impulz. A aby sa 
dostali z toho najhoršieho von, musia 
sa k tomu tiež pričiniť. Pokiaľ nie je zá-
ujem z ich strany, tak len veľmi ťažko 
spoločne dosiahneme dobré výsledky. 
V tomto smere vidím riešenie v zriade-
ní azylového domu, ako je napríklad 
tento útulok. Je treba skoncipovať ži-
votaschopný projekt činnosti a zriadiť 
priestor, v ktorom by charita mohla fun-
govať dvadsaťštyri hodín - sedem dní v 
týždni. Zachránili by sme viacerých ľudí 
a pomohli im. 

Pán František Drahoš, jeden z bez-
domovcov, ktorí obývajú tento útu-
lok, nám poskytol takéto poďakova-
nie: „Chcem povedať o tomto útulku 
ostatným ľuďom, aj za všetkých, čo 
sme tu. Pán Himpán sa o nás veľmi sta-
rá, zariaďuje všetko, čo potrebujeme. 
Ďakujeme pánovi primátorovi aj poslan-
com a všetkým. Pomohli ste nám...“

zhovárala sa Monika Himpánová 
a Marcel Kováč

Útulok pre bezdomovcov
- dva mesiace činnosti -
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Vývoz vriec z rodinných domov dňa 13.4. 2009 uskutočníme v náhradnom termíne  
dňa 14. 4. 2009 v rámci zvozu bytových domov.

Triedenie odpadov - 
- Úroveň sa zvyšuje

Mesto Sereď, oddelenie životného prostre-
dia, každoročne do konca januára predkladá 
na OÚ Galanta, odbor životného prostredia, 
hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. 
V predmetnom hlásení sú uvedené množstvá 
všetkých legálne zneškodnených a zhod-
notených odpadov na území mesta Sereď 
za predchádzajúci rok. Za uplynulý rok 2008 
sa v meste Sereď vytvorilo celkovo 9467 ton 
odpadu. Uvedené množstvo zahŕňa 19 dru-
hov odpadu, zaradených podľa jednotlivých 
katalógových čísel. Najväčšiu časť z celko-
vého množstva tvorí zmesový komunálny od-
pad, a to 4354 ton, ktorý je pravidelne zvá-
žaný od občanov z veľkých a malých nádob 
zo sídlisk a rodinných domov. Vyseparovaný 
odpad v porovnaní k zmesovému komunál-
nemu odpadu tvorí 9,6 % (416 ton) a zahŕňa 
nasledovné druhy: plasty, sklo, papier, biolo-
gicky rozložiteľný odpad – iba časť zo zelene, 
nie kuchynský, vyradené el. zariadenia, pneu-
matiky, batérie a akumulátory, oleje, vyradené 
el. zariadenia obsahujúce HCFC, obaly obsa-
hujúce nebezpečné látky, kompozitné obaly 

– tetrapaky, farby, lepidlá, živice obsahujúce 
nebezpečné látky, žiarivky a iný odpad obsa-
hujúci ortuť.

Ďalšie odpady z celkového množstva pred-
stavujú predovšetkým objemný odpad, zmesi 
betónu a tehál, zemina a kamenivo (4697 ton), 
ktoré boli vyprodukované pri rôznych staveb-
ných akciách mesta Sereď a pri jarnom a je-
sennom zbere v uplynulom roku 2008. 

V tabuľke je uve-
dený stručný pre-
hľad vývoja sepa-
rácie za obdobie 
posledných 3 ro-
kov od roku 2006: 
Pozn.: priemerná 
úroveň separácie 

odpadov na území SR je cca 5,5 % (info: Šta-
tistický úrad SR).

Záverom možno teda konštatovať, že úroveň 
separácie odpadov v meste Sereď sa zvyšuje, 
avšak pribúda i množstvo zmesového komu-
nálneho odpadu, čo je vo všeobecnosti dôsle-
dok dnešnej konzumnej spoločnosti a vyššej 
spotreby obyvateľstva.

Mgr. Róbert Gablík, 
vedúci odd. životného prostredia

klub vojenských
 dôchodcov 

Dňa 17. januára t. r. sa zišli vojenskí dôchod-
covia nášho mesta na ustanovujúcej schôdzi 
Klubu vojenských dôchodcov.

Stretnutie otvoril plk. v. v. Štefan Veselý, kto-
rý privítal prezidenta Zväzu vojakov Sloven-
skej republiky plk. v. v. Bohunického, primátora 
mesta Mgr. V. Vranoviča, viceprimátora Mgr. 
P. Rampašeka, zástupcov Klubu vojenských 
dôchodcov z Nitry a Bratislavy, zástupcov OS 
ASR, zástupcu veliteľa útvaru mjr. Ing. Jelínka. 
Dôvod založenia klubu a objasnenie základ-
ných princípov a úloh vyplývajúcich zo stanov 
Zväzu vojakov SR zdôvodnil vo svojom vystú-
pení plk. Ing. Pavol Žiljak. S pozdravným prí-
hovorom vystúpil prezident Zväzu vojakov SR 
plk. v.v. Ing. Bohunický. Predsedom sa stal plk. 
v. v. Ing. Štefan Veselý.

Hlavná pozornosť bude zameraná na rieše-
nie materiálnych, technických, zdravotných, 
sociálnych a spoločensko-kultúrnych potrieb 
vojenských dôchodcov. Klub bude organizo-
vať podujatia priliehajúce schopnostiam, ve-
domostiam a záujmom svojich členov. Klub 
chce spolupracovať s primátorom mesta, byť 

jeho pomocným článkom, nadviazať spoluprá-
cu s niektorými spoločenskými organizáciami, 
združeniami a klubmi v meste. Chceme úzko 
spolupracovať so základnou organizáciou Slo-
venského zväzu protifašistických bojovníkov, 
ktorá je nositeľom tradícií ČSĽA z obdobia dru-
hej svetovej vojny a SNP, aktívne sa podieľať 
na spoločensko-politických akciách, ako sú 
spomienkové oslavy ukončenia druhej sveto-
vej vojny, výročia SNP, Dňa OS ASR a ďalších 
historických výročiach. Úlohou klubu bude or-
ganizovať tematické zájazdy rôzneho zámeru 
podľa záujmu väčšiny členov klubu a finanč-
ných možností. Chceme organizovať návštevy 
kultúrnych podujatí organizovaných v našom 
meste. Nezabudneme ani na okrúhle výročia 
narodenín našich členov a zabezpečenie dôs-
tojnej rozlúčky na pohrebe nášho člena.

Založenie klubu privítal aj primátor mes-
ta. Vysoko ocenil tento čin a očakáva od vo-
jenských dôchodcov, že svoje bohaté životné 
a odborné skúsenosti, najmä z riadiacej, orga-
nizátorskej a výchovnej práce, uplatnia v pod-
mienkach nášho mesta, a to najmä pri výchove 
mladej generácie. 

plk. Ing. Štefan Veselý

Zamyslenie sa 
nad minulosťou 
ženijného vojska

Mesto Sereď bolo v druhej polovici 
minulého storočia baštou ženijné-
ho vojska Československej ľudovej 
armády. Mladých chlapcov vo vo-
jenských uniformách sme stretávali 
denne. Vystriedalo sa ich tu tisíce 
a pochádzali od Humenného až 
po Karlove Vary.  Mnohí z nich si 
v meste našli svoje životné partner-
ky a zapustili korene. Neboli to iba 
vojaci z povolania. Sereď bola ženij-
ným vojskom známa. Pripravovali 
sa tu odborníci, dielenskí špecialis-
ti, strojníci zemných strojov, vodiči 
a ďalší. Mladí chlapci sa za dva roky 
zdokonalili a po ukončení vojenskej 
základnej služby odchádzali ako 
kvalifikovaní odborníci. Boli z nich 
vodiči motorových vozidiel, strojníci 
zemných strojov ako bagristi a bul-
dozeristi, strojníci kompresorov, 
elektrocentrál a ďalších mechaniz-
mov. Mnohí z nich  našli uplatnenie 
v tunajších podnikoch a závodoch. 
Vojaci žili s mestom a mesto s vo-
jakmi. Spomeňme si, akú pomoc po-
skytovali vojaci pri výstavbe miest-
nych komunikácií, budovaní parkov, 
futbalového štadióna, pri skrášľovaní 
životného prostredia, a to nielen pra-
covnými silami, ale aj ženijnou tech-
nikou - zemnými strojmi. Spomeňme 
si na povodne, ktoré často ohrozovali 
naše mesto a okolie, pri ktorých za-
sahovali naši vojaci  motorovými čl-
nami a obojživelnými transportérmi. 
Tieto záchranné práce vykonávali 
v našom meste, ale aj na ostatnom 
území Slovenska pri povodniach na 
Dunaji, zosuve pôdy na Kysuciach 
a živelných pohromách v ďalších 
krajoch Slovenska.  Zoceľovali sa 
vo svojej odbornosti a využívali to, 
čo sa naučili v odbornej príprave 
na učebni a pri praktickom výcviku. 

Niektorí vojaci boli vedúcimi pio-
nierskych skupín a v dobe osobné-
ho voľna pracovali vo svojich dru-
žobných patronátnych školách pri 
výchove žiakov základných a stred-
ných škôl. Žiaci navštevovali vojen-
ské kasárne pri oslavách dňa ČSĽA 
i pri ďalších príležitostiach a vojaci 
im predvádzali ukážky výcviku, bo-
jovú techniku a ubytovacie priestory. 
Je to len časť z veľkého množstva 
práce, ktorú  vykonávali vojaci v na-
šom meste. K tomu všetkému ich 
viedli velitelia, vojaci z povolania, 
dnes už vojaci vo výslužbe a na dô-
chodku. Po roku 1989 nastal prudký 
obrat v našej armáde. Ostali len spo-
mienky na rušný život, na ulice s po-
chodujúcimi vojakmi do výcvikového 
priestoru pri Váhu, keď sa mestom 
ozývali ich piesne.

Toto zamyslenie sa nad minulosťou 
by nás, starších, nielen vojenských 
dôchodcov, ale aj ostatných občanov  
malo podnietiť, aby sme ožili a uká-
zali, že sme životaschopní. Že vieme 
byť prospešní pre našu spoločnosť 
a naše mesto aj v súčasnosti.

pplk. v. v. Jozef Mitrík

Strategický partner pre 
výstavbu bioplynovej stanice

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom 
zasadnutí dňa 24. 2. 2009 prerokovalo 
závery, návrh a odporučenie zriadenej komisie 
pre posúdenie finančnej a ekonomicko-právnej 
analýzy predložených ponúk záujemcov 
o výstavbu bioplynovej stanice v meste 

Sereď . MsZ schválilo uznesením č. 12/2009 
vybudovanie bioplynovej stanice v meste 
v lokalite Malý Háj na pozemku mesta Sereď 
vybranou spoločnosťou STAVIMEX Slovakia, 
a. s., s partnerom EnviTec Biogas. Zdroje 
financovania zabezpečí v plnej výške vybraná 
spoločnosť bez finančnej účasti mesta. 

Oddelenie životného prostredia MsÚ

Termíny zberu triedených odpadov v mesiacoch apríl, máj, jún 2009

 r. 2006  r. 2007  r. 2008
Zmesový komunál:
 4202 t  4206 t 4354 t
Vyseparovaný odpad:
 254 t 345 t  416 t
Percento separácie:
 6% 8,2%  9,6%

APRÍL: 
 2. 4.  (ŠT)  RD+BD
 14. 4.  (UT) RD+BD
 16. 4.  (ŠT)  RD+BD
 27. 4.  (PO)  RD
 28. 4.  (UT)  BD
 30. 4.  (ŠT)  RD+BD

MÁJ:
 11. 5.  (PO)  RD
 12. 5.  (UT)  BD 
 14. 5.  (ŠT)  RD+BD
 25. 5.  (PO)  RD 
 26. 5.  (UT)  BD 
 28. 5.  (ŠT) RD+BD

JÚN:
 8. 6.  (PO)  RD 
 9. 6.  (UT)  BD 
 11. 6.  (ŠT)  RD+BD
 22. 6.  (PO) RD 
 23. 6.  (UT)  BD 
 25. 6.  (ŠT)  RD+BD
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Čestné občianstvo 
mesta Sereď bolo 
dňa 22. januára t. r. 
udelené diplomo-
vanému Ing. Mi-
chalovi Košťálo-
vi, h. prof. - za vý-
znamné výsledky 
v oblasti vzdeláva-
nia a vedecko-vý-
skumnej činnosti. 
Zhrnúť pár vetami 
jeho pracovnú čin-

nosť je veľmi obtiažne. Dovoľte preto v skráte-
nej podobe predstaviť Ing. Košťála, ktorý pracu-
je ako pedagóg a generálny manažér Vysokej 

školy v Sládkovičove. Má bohatú pedagogickú, 
vedecko – výskumnú činnosť, všetko z oblasti 
sociálnej a odborového hnutia, vzdelávania do-
spelých, a to nielen na Slovensku, ale i v zahra-
ničí. Publikoval učebnice, texty, vedecké odbor-
né práce, monografie, projekty. V súčasnej dobe 
sa podieľa na významnom medzinárodnom pro-
jekte a medzinárodnom výskume, ktorý skúma 
zmeny v podnikovej kultúre a v kvalite pracov-
ného života v podmienkach globalizácie a integ-
rácie. Zúčastňuje sa rôznych medzinárodných 
sympózií doma i vo svete. Od r. 2002 pôsobí ako 
zástupca KOZ SR v komisii ministerstva škol-
stva pre celoživotné vzdelávanie so zameraním 
na ďalšie vzdelávanie v rozsahu jeden až dva 
roky v jazykovej a počítačovej kultúre pre EU. 

Pôst a jeho ovocie
Ani sa nestačíme čudovať, ako sa 

míňa deň za dňom. Vo všeobecnos-
ti nám vystačia termíny označené 
v kalendári, ktoré nám pripomínajú 
naše povinnosti, ale často prejdeme 
okolo nich bez hlbšieho význa-
mu a bez toho, žeby nás atmosféra 
toho – ktorého dňa, ktorý bol spo-
jený so životom ľudí celé stáročia,  
niečím oslovila. 

Dnes vás pozývam, milí priatelia, 
zamyslieť sa nad významom litur-
gického obdobia, v ktorom sa na-
chádzame. Pôst jestvoval takmer 
vo všetkých náboženstvách. Prejavo-
val sa abstinenciou alebo prísnou as-
kézou. Často sa stával metódou, ako 
si získať priazeň Boha alebo božstiev 
a niečo určité dosiahnuť; povedzme 
koniec vojny, epidémie... Niekedy sa 
táto forma zbožnosti zneužila a de-
gradovala len na vonkajší úkon.

Ako má chápať moderný kresťan 
tento, podľa niektorých nie veľmi 
sympatický prostriedok zbožnosti? 
Kto chce brať v dnešnom čase pôst 
vážne, musí rátať s tým, že pôst je 
čas odvahy a skúšky. Nejde vôbec 
o kilá, ktoré zhodíme pri zriekaní sa 
obľúbených maškŕt, ale ide o skúšku 
našej duchovnej veľkosti. Ktosi prirov-
nal pôstne obdobie ku kontrole auta 
pred STK. Kto chce „prejsť“ , musí ho 
dať skontrolovať, premerať jednotlivé 
hodnoty a chyby odstrániť. Toto ob-
razné vysvetlenie, blízke dnešnému 
človeku, pomôže mu lepšie pocho-
piť obdobie, ktoré sa nám môže zdať 
pochmúrne a nie veľmi sympatické. 
Kto sa chce správne postiť, musí si 
dať niekoľko nepríjemných otázok 
a usilovať sa na ne odpovedať tak, 
aby priniesli pozitívny efekt: Čo som 
si v priebehu času zvlášť obľúbil? 
Som na tom závislý? Nestal som sa 
azda otrokom nejakého zlozvyku? 
Na aký spôsob správania, na aké 
myslenie, na aké predsudky som si 
zvykol? Mám svoje obľúbené „papu-
če“ a mám strach ich zmeniť? Alebo 
som si zvykol na „istoty“ a nemohol 
by som bez nich žiť? Dôverujem si? 
Môžem ešte urobiť niečo nové? Ako 
to vyzerá s ľuďmi okolo mňa? 

To všetko a ešte viac by vás malo 
viesť, milí priatelia, k hlbokému za-
mysleniu v tejto posvätnej pôstnej 
dobe. Bez toho nie je možné opravdi-
vé pokánie. Pôst by pre nás mal byť 
skúškou, či a koľko v tej – ktorej ob-
lasti, ostávame slobodní. Uprostred 
vlastných hodnôt, byť schopný zriek-
nuť sa ich, a teda trénovať zmenu 
spôsobu života. Znamená to objaviť 
a spoznať panenskú pôdu, do ktorej 
môžeme vložiť budúcnosť kvalitnej-
šieho života.

Na túto ces-
tu duchovné-
ho napredova-
nia vám vypro-
sujem od Pána 
Boha hojnosť 
jeho milostí  
a požehnania.

Mgr. Ján Bučík, 
dekan

Pán inžinier, prosím, po-
vedzte nám niečo o sebe...

Narodiť som sa síce „išiel“ 
do Bratislavy, ale celý ži-
vot som strávil v Seredi. Som 
najstarší z troch súrodencov. 
Mama, za slobodna Remená-
rová, pochádzala zo Serede, 
bola domáca a otec, dlhoročný 
vedúci štátnych majetkov v Se-
redi, pochádzal od Topoľčian - 
z Bánoviec. Na základnú ško-
lu a gymnázium (vtedy stredná 
všeobecno-vzdelávacia škola) 
som chodil v Seredi. V Brati-
slave som absolvoval Vysokú 
školu ekonomickú a vedeckú 
ašpirantúru som robil v štát-
nom inštitúte medzinárodných 
vzťahov (GIMO) v Moskve.

Ako vnímate mesto Sereď, 
ako na vás pôsobí?

Sereď mi prirástla k srdcu, 
lebo je to môj dlhoročný domov. 
Vždy sa do mesta rád vraciam, 
najmä po dlhodobejšom poby-
te v zahraničí. Mám rád rodin-
né prostredie a zázemie, a to mi 
Sereď a Seredčania poskytujú. 
Snáď každý druhý mi je v Se-
redi rodina... Len tu mám pocit 
domova.

Aká udalosť vás ovplyvni-
la tak, že sa stala vo vašom 
živote významnou?

V mladosti som hrával futbal za 
dorast, ale som si zranil členok. 
S futbalom som musel prestať, 
a tak som sa dostal viac k uče-
niu. Svoju energiu som usmernil 
na štúdium a vzdelávanie sa.

V detstve nás formovalo 
a ovplyvňovalo množstvo 
udalostí, alebo nás pozna-
menali svojím intelektom 
osoby, ktoré sme v dospie-
vaní stretli. Spomienky na 
nich sa nám vryjú do pamä-
te... Na koho, alebo na čo 
najradšej spomínate?

Jeden človek z mojej mlados-
ti, člen blízkej rodiny, pán prof. 
Zdenko Mocko bol dekanom 
na Národohospodárskej fakulte, 
vtedy vysokej škole ekonomic-
kej. Ten ma silne ovplyvnil. Pán 
Mocko ma viedol a nabádal, aby 
som sa snažil presadiť sa svo-

jimi schopnosťami a vzdelaním. 
Bol silná osobnosť, bol mojím 
svetlým symbolom a ja som ho, 
ako mladý človek, do značnej 
miery kopíroval. Pán Mocko pre 
Seredčanov urobil veľa. Neskôr 
sa zo Serede odsťahoval a žil 
v Trnave, no do Serede sa vra-
cal často.

Aký odbor ste študovali 
na vysokej škole?

Študoval som na Fakulte 
riadenia výrobných odvetví 
a orientoval som sa na potra-
vinársky priemysel a poľno-
hospodárstvo.

Ktoré obdobie z Vášho pra-
covného života bolo pre Vás 
asi najdôležitejšie?

V prvom rade to bolo úspeš-
né vyštudovanie vysokej školy a 
vyučovanie personálneho ma-
nagementu na tunajšej Vyso-
kej škole v Sládkovičove. Moje 
prednášky z výskumov mi otvo-
rili dvere k štúdiu na vysokých 
školách v zahraničí. V minulosti 
to bola príležitosť študovať ex-
terne na štátnom inštitúte me-
dzinárodných vzťahov (GIMO) 
v Moskve.

Zaoberali ste sa viacerý-
mi výskumami. Niektoré sú 
pomerne nezvyčajné, pre 
laikov málo známe. Ako pre-
bieha výskum vzťahov za-
mestnávateľ - zamestnanec, 
teda firemnej kultúry?

Na tomto projekte spolupra-
cujeme so Slovenskou akadé-
miu vied. Skúmame tieto vzťahy 
najmä v podnikoch s nadnárod-
ným kapitálom. Výsledkom bola 
správa, s ktorou som vystúpil 
v Japonsku na najväčšej univer-
zite v Tokiu. Správa pojednáva-
la o výskume firiem so zahra-
ničným kapitálom. Jedným z vý-
sledkov bolo, že najlepší prístup 
k zamestnancom majú podniky, 
kde je majoritný slovenský ka-
pitál a slovenskí podnikatelia. 
Najhorší prístup majú podniky 
s prevahou zahraničného ka-
pitálu, najmä z ázijských krajín. 
Ale čo sa týka miezd, mzdy sú 
najlepšie vo firmách, ktoré majú 
domovské právo v krajinách Eu-

rópskej únie v jednotlivých nad-
národných spoločnostiach.

Kde by mohli záujemcovia z 
radov občanov, alebo aj štu-
dentov, čerpať informácie 
o Vašej práci a výskumoch?

Veľa informácií nájdu na strán-
kach našej Vysokej školy v Slád-
kovičove a v odborných ekono-
mických časopisoch, alebo aj 
na Univerzite Mateja Bela.

Vaša práca ekonóma - vý-
skumníka, prináša isté vý-
sledky. Mohli by ste ich neja-
ko výstižne zhrnúť?

Použijem výstižný výrok ang-
lickej ekonómky - pani Joan 
Robinsonovej, nositeľky No-
belovej ceny: „Horšie, ako byť 
vykorisťovaný nadnárodnými 
spoločnosťami, je - nebyť vyko-
risťovaný nikým.“ Naše výsku-
my pomáhajú vytvárať lepšie 
pracovné podmienky zamest-
nancov. Zamestnávatelia sa 
viac dozvedia, aký prístup vo-
liť k zamestnancom v prospech 
oboch strán.

Osobnosti so skúsenos-
ťami a spoločenským po-
stavením ako vy, by mohli 
mestu Sereď veľmi pomôcť. 
Svojimi názormi, skúsenos-
ťami a svojimi kontaktmi by 
ste mohli napomôcť rozvo-
ju rodného mesta. Prijali by 
ste ponuku byť členom ne-
jakého poradného orgánu, 
napr. primátora mesta?

Určite áno. Tento poradný 
orgán primátora mesta, alebo 
mestského zastupiteľstva, by 
bol celkom určite prospešný. 
V meste žije alebo k nemu má 
vzťah veľmi veľa vzdelaných 
ľudí s vysokým spoločenským 
postavením. Lobovať je zá-
konné. Sereď takých ľudí po-
trebuje. Seredčana stretne-
te všade. Seredčan bol aj na 
Titanicu a zachránil sa, Se-
redčan žije aj pri Niagarských 
vodopádoch a Seredčanov 
nájdete vo všetkých možných 
významných inštitúciách.

Zhováral sa 
Marcel Kováč

Čestné občianstvo mesta Sereď
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Naša škola, pôvodne ZDŠ 
na Kostolnej ulici, vznikla 1. 8. 
1964 odčlenením od Strednej 

všeobecno-vzdelávacej školy v Seredi. 
Mala 523 žiakov a 17 tried. Riaditeľkou bola 
p. Magdaléna Melová. Vyučovalo sa v budove 
na gymnáziu, v malej budove v Sokolovni 
a v kaštieli. V školskom roku 1965/66 bola ku 
škole pridelená jednotriedka na Novom Majeri. 
V apríli 1992 sa celý prvý stupeň presťahoval 
do budovy školy na Garbiarskej ulici. V šk. 
r. 1998/99 sa škola presťahovala zo Školskej 
ul. do novoodovzdaných priestorov pavilónu 
„C“ v budove na Komenského ulici .

Dňa 1. decembra 2000 bol našej škole 
za dlhodobo dosahované výborné výsled-
ky vo všetkých oblastiach výchovy a vzde-
lávania, ako aj za mimoškolskú prácu žiakov 
a pedagógov, prepožičaný názov „Základná 
škola Pavla Országha Hviezdoslava“. Dňa 
1. 9. 2003 bola odovzdaná moderná školská 
jedáleň s kapacitou 540 žiakov, v ktorej sa 
stravujú aj žiaci z okolitých škôl. 

Všetky triedy 1. stupňa sa 1. 7. 2004 
presťahovali z budovy na Garbiarskej ulici 
do budovy na Komenského ulici. Nádherná 
moderná telocvičňa bola škole odovzdaná 
dňa 1. 11. 2004 a je jej prvou vlastnou telo-
cvičňou v 40-ročnej histórii školy.

Škola je viac ako len centrom 
uchovávania, odovzdávania a rozširovania 
poznatkov. Jej úloha je podstatne širšia, 
hlbšia a významnejšia. Spĺňa totiž aj 
integrujúcu úlohu v spoločnosti, 
pretože ide o nástroj spájania 
rôznych spoločenských skupín 
– žiakov a pedagógov, žiakov 
navzájom, rodičov a pedagógov, 
odchádzajúce a prichádzajúce 
generácie.

Budúcnosť školy spočíva práve 
v tom, ako sa jej podarí zachovať 
si svoj autonómny priestor, svo-
ju integritu a súčasne zabezpe-
čiť kvalitné vzdelávanie svojich 
žiakov. Čo je meradlom kvalitné-
ho vzdelávania? Sú to vedomosti 
a úspechy našich žiakov, ich pro-
fil, pomocou ktorého sa realizu-
jú v rámci ďalšieho vzdelávania. 
Ďalej je to ocenenie zo strany rodičov a ve-
rejnosti, ktorá prejavuje spokojnosť a záujem 
o sledovanie diania na našej škole.

Práve dlhodobé projekty školy a jej 
zameranie to umožňujú. Škola je zapojená 
do projektov: Škola podporujúca zdravie – 
Zdravá škola, Otvorená škola - Škola plná 
športu, Peer program - program primárnej 
prevencie, ktorý je založený na včasnom 
odhaľovaní rizík vedúcich k užívaniu drog 
a spôsobe realizácie preventívnej prevencie.

Naša škola mala už od šk. r. 1998/99 ako 
jediná v Galantskom okrese schválený pro-
jekt MŠ SR a VUDPaP v Bratislave KINDER-
DEUTSCH na vyučovanie Nj ako povinné-

ho predmetu s dotáciou 2 hodiny týždenne 
od prvého ročníka ZŠ. Všetci absolventi tých-
to tried sú uspešne prijímaní na SŠ.

V rámci informatizácie školstva naďalej 
pokračujeme v projekte INFOVEK. Máme 
učebňu výpočtovej techniky, v ktorej sa 

nachádza 22 počítačov a jazykovú učeb-
ňu, do ktorej sme za pomoci rodičovské-
ho združenia zakúpili pätnásť notebookov. 
Na základe bližšej cezhraničnej spoluprá-
ce pripravujeme vlastný družobný program 
so školami v Leopoldsdorfe (Rakúsko) a ZŠ 
s MŠ Dolní Loučky (ČR) cez projekt eTwin-
ning „Škola bez hraníc“. So ZŠ a MŠ Dol-
ní Loučky sme podpísali zmluvu o vzájom-
nej spolupráci v oblasti výmene skúseností 
vo výchovno-vzdelávacej činnosti, v špor-
tových činnostiach a v organizovaní kultúr-
nych podujatí.

V projekte Nielen Schengen, ale aj my bú-
rame hranice, ktorého cieľom je rozvoj part-
nerských vzťahov pedagógov, rozvoj pria-
teľských vzťahov, spoznávanie jednotlivých 
regiónov ako aj súťaživosť a fair-play hra 
v športových súťažiach medzi žiakmi našej 
školy a jednotlivých škôl v Českej republi-
ke v ZŠ a MŠ Dolních Loučkách, sme zís-
kali v roku 2008 od mesta Sereď finančné 
prostriedky. Ďalšie úspešné projekty: Nech 
sa nám netúlajú, Tvorivé dielne, Rovnová-
ha medzi nami, Elektronizácia a revitalizácia 
školských knižníc na rok 2008.

Bohatá je aj mimoškolská činnosť našich 
žiakov, kde svoj voľný čas po vyučovaní môžu 
tráviť v rôznych záujmových krúžkoch.

Základnou filozofiou našej školy je vytvo-
riť zo školy príjemné a bezpečné miesto, kde 
učiteľ, žiak a rodič sú partnermi, kde každé 
dieťaťa má právo sa vzdelávať podľa svojich 
individuálnych možností a potrieb. Chceme 
rozvíjať tvorivosť, zodpovednosť, toleran-
ciu a schopnosť komunikácie tak, aby dieťa 
bolo schopné ovplyvňovať budúcnosť a nájsť 
si svoje vlastné miesto v spoločnosti. Našim 
prianím je, aby škola bola úspešná, aby žia-
ci, rodičia a zamestnanci boli spokojní, aby 
u nás bola príjemná, ale tvorivá atmosféra.

Triedy pre intelektovo 
nadaných žiakov 

Nadané deti sú deti, ktoré sú prirodzene 
aktívne, zvedavé, objavujú s obrovskou 
potrebou nové informácie. V škole bývajú 
označované ako deti so špeciálnymi potrebami, 
a to preto, že vedia všetko skôr, lepšie a naučia 
sa to efektívnejšie. Sú to žiaci, ktorí vzhľadom 
na svoje nadanie potrebujú učebný program, 
ktorý nie je poskytovaný bežnými školami. 
V našej škole už tretí školský rok pracujeme 
s triedami pre intelektovo nadaných žiakov. 
Máme zriadené tri triedy, v ktorých sa učí 
28 žiakov. Začíname rannými komunitami 
v rozsahu 15 min. pred vyučovaním s cieľom 
sociálno-emocionálnej adaptácie žiakov, 
ich stimulácie na podávanie čo najlepších 
výkonov počas vyučovania a navodenie 
vhodnej atmosféry pred vyučovaním. 
Vyučuje sa z klasických učebníc, ale hlavne 
zo špeciálnych pracovných zošitov a učebníc 
pre intelektovo-nadaných žiakov. Žiaci majú 
v rozvrhu viac hodín oproti klasickým triedam. 

Ich vyučovanie je už od prvej triedy obohatené 
o hodiny anglického jazyka a špeciálneho 
predmetu – obohatenie. Neskôr im pribúda 
ešte ďalší cudzí jazyk - nemčina a práca 
s počítačom.

Uplatňuje sa individuálny prístup k žiakom 
so zreteľom na ich osobnosť a schopnosti. 
Vyučujúci uplatňujú na hodinách progresívne 
metódy a formy práce, ako sú: objaviteľské-
heuristické metódy, riešenie problémových 
úloh, práca v skupinách, tzv. tímová práca, 

učenie pre život. Na hodinách sa 
pracuje s najmodernejšou audiovi-
zuálnou technikou. Bežne sa pra-
cuje s projektorom, PC, interaktív-
nou tabuľou a internetom. U žia-
kov sa cielene podporuje a rozví-
ja ich tvorivosť, logické myslenie, 
učia sa získavať informácie z rôz-
nych zdrojov, konzultovať, vystu-
povať, obhajovať svoj názor, ale aj 
rešpektovať svojich spolužiakov, 
vedieť sa ohodnotiť, ale aj oceniť 
šikovnosť a úspech druhých.

Nadstavbou vyučovania sú čas-
té besedy so známymi osobnos-
ťami, odborníkmi, návšteva kniž-
nice, múzeí, exkurzie, turistické 

a poznávacie výlety, návštevy hradov, zám-
kov, jaskýň a pod. Neoddeliteľnou súčasťou 
vyučovania je príprava žiakov na rôzne ma-
tematické, literárne, ale aj iné súťaže, vypra-
covanie projektov od jednoduchých individu-
álnych, cez skupinové, v dvojiciach, alebo tí-
mové v rámci tried pri rôznych príležitostiach, 
s rôznym zameraním a obsahom. Žiaci sa za-
pájajú do najrozličnejších súťaží a dosahujú 
nemalé úspechy. V triedach je uplatňovaný 
systém slovného hodnotenia. Hodnotenie ve-
domostnej úrovne žiakov v našich triedach 
podlieha tiež špecifickým pravidlám.

Mgr. Ján Horniak, riaditeľ školy 
foto: archív školy

zš p. o. hviezdoslava
ŠKOLA OTVORENÁ EURÓPE - KAM CHODIA VŠETCI RADI
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počítače pre 3. generáciu
ZŠ J. A. Komenského oznamuje 
dôchodcom, že v dňoch 23., 25. 
a 26. marca 2009 sa uskutoční 

počítačový kurz pre začiatočníkov v čase 
od 14.00 hod. do 17.00 hod. Informácie 

a prihlášky č. t.: 031 789 24 04. 

ZŠ J. Fándlyho - škola 
tretieho tisícročia

Stojac na prahu tretieho tisícročia si mô-
žeme položiť otázku: Aká má byť škola 
v treťom tisícročí? Odpoveď je veľmi jedno-
duchá: moderná, originálna, nápaditá, tvo-
rivá, taká, aby umožnila človeku získať to, 
čo potrebuje v bežnom praktickom živote. 
Život v treťom tisícročí je nemožný bez in-
formačných technológií a bez znalosti cu-
dzích jazykov. Cudzie jazyky sa najľahšie 
učia malé deti. Nevedia čítať ani písať, a 
predsa od tretieho roku života zvládnu akú-
koľvek materinskú reč! Odborníci tvrdia, že 
najťažšie je zvládnuť prvý cudzí jazyk. Pri 
druhom, treťom, štvrtom… to vraj ide čo-
raz ľahšie a ľahšie. Základná škola Juraja 
Fándlyho je škola s rozšíreným vyučovaním 
cudzích jazykov – anglického jazyka od 1. 
ročníka a nemeckého jazyka od 3. roční-
ka. Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov 
je zakotvené aj v Školskom vzdelávacom 
programe „JAPONEC“ (JA – jazyky).

Na vyučovanie cudzích jazykov má škola 
výborné personálne i materiálne podmien-
ky. Naši žiaci a učitelia dostali fantastický 
dar – dve jazykové laboratóriá s kapacitou 
20 a 24 miest. Najmodernejšia technika 
v podobe dataprojektoru, počítača, pracov-
ných stolov so slúchadlami a mikrofónmi, 
vizualizéra - to všetko nám, okrem iného, 
umožňuje pracovať modernými metódami, 
zaujímavými technikami, ktoré sú pre žiakov 
veľkou motiváciou a vyučovanie cudzích ja-
zykov sa stáva pre žiakov zábavou so zmys-

luplným cieľom. Okrem toho sú laboratóriá 
vybavené skvelou novinkou, ktorou je inte-
raktívna tabuľa eBeam. Tento systém umož-
ňuje učiteľovi, ale i žiakom, ovládať počítač 
priamo od tabule pomocou interaktívneho 
pera. Ďalšou z moderných učebných po-
môcok je digitálny vizualizér. Toto záhadne 
znejúce slovné spojenie predstavuje prí-
stroj, ktorý dokáže snímať obrázky či drob-
né predmety položené na stole, a pomocou 
projektora ich premietnuť na tabuľu a ďalej 
s nimi pracovať. Naše skúsenosti ukazujú 
predovšetkým na zvýšený záujem o výučbu 
cudzích jazykov - možnosť počuť svoj sa-
mostatne pripravený dialóg pomocou vlast-
nej zásoby slov, či už za pomoci slovníkov 
v podobe audionahrávky, vidieť pomocou 
DVD prehrávača krátky učebný film, súčas-
ne ho v cudzom jazyku počuť a k nemu čítať 
text v danom jazyku, môcť tento film kedy-
koľvek zastaviť, vysvetliť žiakom nezrozu-
miteľné a ďalej pokračovať - to je veľký prí-
nos pre výučbu cudzích jazykov. Vyučova-
ním v jazykových laboratóriách zvyšujeme 
efektivitu štúdia cudzích jazykov a vytvá-
rame priestor na využitie multimediálnych 
učebných pomôcok. Je veľa možností ako 
vyučovanie spestriť, ale len niektoré z nich 
sú pre dnešného žiaka motiváciou. My ve-
ríme, že výučba v takýchto laboratóriách je 
jednou z nich a naša škola je naozaj školou 
tretieho tisícročia.

Mgr. Blanka Kmecová, 
 kabinet cudzích jazykov

Centrum voľného 
času „Junior“

Počas celého školského roka majú 
možnosť nielen žiaci základných 
a stredných škôl, ale i dospelí tráviť svoj 
voľný čas v našom zariadení formou 
záujmových útvarov, ako sú: výpočtová 
technika, anglický jazyk, taliansky jazyk, 
strelecký krúžok, mladý priateľ prírody, 
klub internetu, plávanie, kalanetika, 
cvičenie s fit loptami, hra na klávesy, 
volejbal a doučovanie matematiky 
a slovenského jazyka pre prvý stupeň 
základnej školy. Poplatok 3 € na mesiac 
je na všetky záujmové útvary.

Z voľnočasových aktivít pripravujeme 
rôzne súťaže, výlety a letný mestský 
tábor. Počas dňa je za poplatok 0,66 € 
pre občanov k dispozícii internet. 
Počas jarných prázdnin bolo Centrum 
voľného času v prevádzke od 9.00 
do 15.00 hodiny. Deti si mohli zahrať 
stolný tenis, zastrieľať si zo vzduchovky, 
hrať na klávesoch, hrať sa internetové 
a sieťové hry, starať sa o zvieratká, 
cvičiť s fit loptami, hrať loptové hry, jazdiť 
na skateboardoch a v prípade záujmu 
detí, navštíviť aj mestské múzeum. 
To všetko za poplatok 0,66 € na hodinu.

Mgr. Erika Šušlová, riaditeľka CVČ

Cirkevná zš sv. Cyri-
la a Metoda v Seredi
Február 2009 – prvé interaktívne 

tabule na našej škole
Na čo slúži interaktívna tabuľa?

Je to moderná pomôcka na zefektívnenie 
vyučovania využitím IKT. Toto zariadenie 
umožňuje živo-interaktívne pracovať 
s počítačom priamo z tabule, klikaním 
na premietaný obraz interaktívnym 
perom. Týmto spôsobom žiaci 
ovládajú jazykové výukové programy, 
kancelárske aplikácie, výukové programy 
k predmetom a internet priamo z tabule. 
Všetky informácie majú na dosah priamo 
z tabule. Perom dopisujú kamkoľvek do 
premietaného obrazu alebo do vopred 
pripravených a premietnutých zadaní. 
Čo prinesie používanie našim žiakom? 
Nadšenie a silnú motiváciu byť súčasťou 
živého diania v triede a pri tabuli, nové 
impulzy pre všetky zmysly, možnosť 
spoluvytvárať hodinu, žiak môže viac 
tvoriť a realizovať sa, má možnosť 
lepšie spolupracovať s ostatnými, byť 
organickou súčasťou triedy pri získavaní 
informácii a poznatkov.

Pozývame rodičov a všetkých 
záujemcov o moderné trendy vo výchove 
a vzdelávaní, aby sa prišli pozrieť 
na vyučovaciu hodinu.

riaditeľstvo školy

Dňa 10. februára 2009 uplynulo práve 45 
rokov, kedy ZŠ J. A. Komenského otvorila ná-
ruč pre svojich žiakov. Dňa 13. februára 2009 
sa zišli bývalí i terajší pedagógovia a zamest-
nanci školy, aby si pripomenuli úspechy ško-
ly od jej vzniku. Pozvanie prijali Mgr. Ľubomír 
Vanek – prednosta KŠÚ v Trnave so spolu-
pracovníkmi PaedDr. Petrom Bartekom, Ing. 
Editou Antalovou a RNDr. Evou Huttovou, pri-
mátor mesta Sereď v zastúpení Mgr. Petrom 
Rampašekom a hostia z Tišnova – vicesta-
rosta Jan Schneider, zást. riaditeľa Mgr. Hana 
Vojtová. Slávnosť otvorila príhovorom riaditeľ-

ka ško-
ly, ktorá 
p o ď a -
kova la 
za dlho-
r o č n é 
ú s p e -
c h y 
š k o l y 

bývalým riaditeľom Viktorovi Koščovi, Zden-
kovi Vašekovi, Severínovi  Danajovi a Márii 
Hronskej a všetkým bývalým aj terajším za-
mestnancom. Po kultúrnom programe žiakov 
nasledoval príhovor hostí. Viceprimátor Mgr. 

Peter Ram-
pašek odo-
vzdal Po-
ďakovanie 
mesta Se-
reď za vy-
n i k a j ú c e 
v ý s l e d k y 
dosiahnu-
té v oblasti 
výchovy a vzdelávania a podpredseda Slo-
venskej rady rodičovských združení Ing. Ján 
Himpán Poďakovanie za aktívnu spoluprá-
cu. Po príhovoroch sa uskutočnila prehliadka 
školy, najmä odborných učební. Hostia a bý-
valí pedagógovia ocenili kvalitné vybavenie 
školy, ktoré umožňuje vzdelávať a vychová-
vať žiakov v modernom duchu. Na záver sa 
konala slávnostná recepcia.

PaedDr. Slávka Kramárová,  
riaditeľka školy, foto: archív školy

Škola jubilantka

foto: archív školy

foto: archív školy
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Fragment pohára s výzdobou 
z vlákien mliečneho skla apli-
kovaných za tepla. Tento pohár 
zo 16. storočia je pokladaný 
za import z Benátok.

Sklená topánočka, ozdoba z fú-
kaného skla. Oba predmety boli 
nájdené pri archeologickom vý-
skume Vodného hradu Šintava. 
Dnes sú vystavené v Mestskom 
múzeu v Seredi.

Mestské múzeum 

- Fándlyho fara 
v Seredi

Ul. M. R. Štefánika 1177/8
Program na mesiac  

marec 2009

Stále expozície
Prehistória 

 seredského regiónu 
Hrad Šintava

Výstavy
Archeologický výskum 

hradu Šintava
Zachráňme kaštieľ v Seredi

Fragmenty vekov

Atrakcie
Model kaštieľa s parkom - 

- vízia budúcnosti 

Zbierkový predmet 
mesiaca

Smaltovaná dóza na kávu 
(19. storočie)

Otváracie hodiny
utorok - sobota

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

www.sered.sk
muzeum@sered.sk

História 
osobnosti – udalosti 

- marec-
* Dňa 7. 3. 1811 v Doľanoch zomrel vý-
znamný národný dejateľ Juraj Fándly (na-
rodil sa 21. 10. 1750 v Častej). Navštevo-
val kláštornú školu v Šaštíne, v r. 1771 – 
1773 svetský seminár v Budíne, v r. 1773 
– 1776 v Trnave a v r. 1776 bol vysväte-
ný. Ako kaplán pôsobil v Seredi v rokoch 
1777 – 1780 (z úcty k dejateľovi je osadená 
pamätná tabuľa na budove Mestského mú-
zea – Fándlyho fary), v r. 1780 v Lukáčov-
ciach. Potom bol do konca života farárom 
v Naháči. Okrem jeho bohatej organizačnej 
a literárnej činnosti (knihy napísané v slo-
venskej bernolákovčine – Dúverná zmlu-
va mezi mníchem a diáblom, Piľní domaj-
ší hospodár, Zelinkár, Sviatočné kázne...) 
zbieral aj liečivé rastliny, ktoré poskytoval  
svojim farníkom. 

* Dňa 11. 3. 1941 sa v Seredi narodil báb-
koherec, dramaturg, dramatik a prekladateľ 
Jozef Mokoš. Absolvoval bábkoherectvo 
v r. 1962 na Divadelnej akadémii múzických 
umení v Prahe. Do r. 1969 pôsobil ako báb-
koherec, v r. 1969 – 1981 ako dramaturg, 
v r. 1973 – 1981 aj umelecký šéf Štátne-
ho bábkového divadla v Bratislave a Žiline, 
potom umelecký šéf Štátneho bábkového 
divadla v Bratislave, v súčasnosti docent 
na Bábkohereckej fakulte VŠMU Bratisla-
va. Významne sa prejavil v tvorbe pre deti 
a mládež. Autor bábkových hier, adaptácií 
a prekladov pre súbory, v ktorých pôsobil, 
ako i mnohých zhudobnených textov s jas-

ne formulovaným morálnym akcentom. 
* Dňa 21. 3. 1973 v Bratislave zomrel 

sochár Ján Hučko (narodil sa 8. 7. 1910 
v Seredi). Študoval na Štátnej priemyselnej 
škole sochársko-kamenárskej v Hořicích, 
v r.1933 – 1937 na Akadémii výtvarných 
umení v Prahe u O. Španiela a v r. 1937 – 
1938 na akadémii v Paríži. V r. 1938 – 1945 
pôsobil ako profesor kreslenia na gymná-
ziu v Trnave a v r. 1946 – 1952 v Bratislave. 
Venoval sa sochárskej tvorbe a významné 
miesto v jeho tvorbe zaberá portrét (Portrét 
manželky, 1936; Podobizeň M. Schneidera-
Trnavského, 1940; Hlava mladej vidiečan-
ky, 1947). Neskôr sa orientoval na monu-
mentálnu plastiku (pomníky SNP v Kľaku, 
1959; Detve, 1951; Úľanke, 1969 a iné).
* Dňa 26. 3. 1713 v Eisenstadte v Rakúsku 
zomrel krajinský hodnostár Pavol Ester-
házi (narodil sa 17. 9. 1635). V r. 1645 po 
smrti svojho otca, palatína Mikuláša Ester-
háziho sa stal dedičom Šintavy a Bytče. 
Manželka Uršula, rod. Esterháziová, druhá 
Eva, rod. Tököliová, mal tri dcéry a päť sy-
nov. Študoval na jezuitskom kolégiu v Gra-
zi a Trnave. Od r. 1652 šopronský župan, 
kráľovský radca, r. 1661 gen. štrážmajster, 
r. 1667 genmjr., r. 1668 kapitán stredoslo-
venských banských miest, r. 1674 kapitán 
Šintavy, r. 1679 skutočný vnútorný tajný 
radca, r. 1681 uhorský palatín, rytier zlaté-
ho rúna, r. 1686 povýšený na ríšske knie-
ža. Účastník protitureckých bitiek v r. 1663 
(Nové Zámky), r. 1664 (Szent-Gotthárd), 
r. 1683 (Viedeň), r. 1686 (Budín), r. 1696 
– 1697 (Zent). Po oslobodení Nových Zám-
kov r. 1685 preniesol svoje sídlo do Šintavy 
a ako hlavný kapitán uhorských vojsk vydal 

memorandum o organizovaní ďalšieho pro-
titureckého boja. V boji proti Tököliovské-
mu stavovskému povstaniu zabezpečoval 
obrannú líniu na Váhu, po vypuknutí Ráko-
ciho stavovského povstania v r. 1704 sa zú-
častnil na rozprášení oddielu Ladislava Oč-
kaja, r. 1705 z poverenia kráľa neúspešne 
vyjednával s povstalcami o uzavretí mieru. 
Rozšíril rodové majetky. Knieža Pavol Es-
terházi bol nielen podporovateľom baroko-
vého umenia, staviteľstva a knižnej kultú-
ry, ale aj intelektuál s literárnymi a sklada-
teľskými ambíciami. Je autorom štrnástich 
náboženských prác s mariánskou temati-
kou, 52 modlitieb, litánií a kantát v cirkev-
nom hudobnom diele Harmonia Coelestis 
vychádzajúcich z motívov stredoeuróp-
skych (panónskych) ľudových piesní a špa-
nielskej dvorskej hudby. Pozoruhodná je aj 
tvorba rodostromov galérií predkov na plát-
nach a epigrafikách a projekt Topografie 
Uhorska (Topographica Regni Hungariae).

Mária Diková, lektorka MM

Mestské múzeum v Seredi
Vás pozýva na výstavu obrazov  

akademického maliara 
Mariána Prešnajdera

FRAGMENTY VEKOV
Výstava v priestoroch múzea 

potrvá od 26. 3. do 30. 4. 2009
Z diela M. Prešnajdera: 

hlavná opona DAB v Nitre 
(1987); výtvarné riešenie 

rekonštrukcie Hviezdoslavovho 
i Hlavného námestia v Bratislave 

Secesné pružinové váhy
Prvými národmi s vlastnou sústavou mier boli Babylončania 

a Asýrčania. Už pred tritisíc rokmi objavili závažie, ktoré pou-
žívali pri meraní hmotnosti zlatých predmetov. Dôkazom sú ar-
cheologické nálezy - závažia z obdobia vlády asýrskeho kráľa 
Salmanasara. Najpoužívanejším závažím bol kameň, čadič, 
žula, diorit, vápenec, neskôr kov. Váhy na jednoduchom prin-
cípe rovnoramennej páky zhotovili Egypťania. Na jednu mis-
ku sa uložil predmet, na druhú závažie. Využívali ich kupci v 
Mezopotámii a stali sa dôležitou súčasťou výbavy obchodní-
kov rôznych národov. Jednotkami boli debeny (Egypt), zlatý 
talent (Hebrejci). Do roku 1871 neexistoval žiaden centrálny 
orgán, ktorý by sa staral o miery. Chaotické obdobie bez kon-
trol ciachovacích úradov vyriešila Metrická konvencia, podpí-

saná v roku 1875 v Paríži. Ur-
čovala dve základné jednotky 
- meter a kilogram. V priebe-
hu času boli vynájdené váhy 
sklonové, decimálne a ba-
lančné – tie sa využívali v do-
mácnostiach ako kuchynské 
váhy. Svoje miesto si vydoby-
li i ako symbol spravodlivosti. 
V Mestskom múzeu si práve 
teraz môžete pozrieť secesné 
pružinové váhy z roku 1900, 
ktoré nám daroval p. Holbík 
zo Šintavy.

Zlatica Gregorová
lektorka mestského múzea

foto: J. Matis

foto: J. Matis
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Programový 
mesačník

Domu kultúry 
v Seredi

- MAREC 2009 -
10. 3. o 8.15 a 9.30 hod., v di-
vadelnej sále DK: Vlk, ktorého 
rozboleli zuby. Rozprávka plná 
nápadov, vtipných gagov, cho-
reografií, hereckých etúd, pohltí 
deti natoľko, že od nej nedokážu 
odtrhnúť oči. O 9.30 hod. mož-
nosť návštevy aj rodičov s deťmi. 

•
16. 3. o 9.00 a 11.00 hod., 
divadelná sála DK: slovensko - 
anglický muzikál, Studený príbeh 
o horúcej láske. Muzikál plný 
spevu, tanca, nádhernej hudby, 
obohatený videoprojekciou 
v hlavnej úlohe s anglickým 
hercom J. Evansom.

•
21. 3. o 20.00 hod., Tanečná 
zábava nielen pre osamelých. 
Do tanca hrá hudobná skupina 
NOVUM.

•
22. 3. o 18.00 hod., divadelná 
sála DK: Honza Nedvěd 
so svojou skupinou - koncert 
populárneho speváka. 

•
23. 3. o 8.15, 9.00, 11.00 hod., 
výchovno - vzdelávací program: 
Vieš, ako sa máš správať 
k cudzím ľuďom? Organizované 
pre deti 1. stupňa ZŠ

•
28. 3. o 18.00 hod. v banketovej 
sále DK: Bolo to tak dávno... Pes-
ničkový večer legendárnej sloven-
skej speváčky Oľgy Szabovej. 

Príď si zahrať divadlo 
- pozývame deti, recitátorov 

a tých, ktorí sa neboja javiska 
každú stredu o 15.30 hod.

PRIPRAVUJEME NA APRÍL
Svetový deň zdravia -  
Varíme pre rómske deti

Rómeo a Júlie - komédia 
so smutným koncom  
(vynikajúce masky)

Stavanie mája, Radošinské 
naivné divadlo, Tanečná 

zábava nielen pre osamelých, 
Skupina DESMOD

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  
Predpredaj vstupeniek v DK,  

alebo hodinu pred predstavením.
DK príjme na dohodu študentov 

VŠ - francúzsky jazyk

1. reprezentačný ples obchodnej akadémie
V symbolický deň všetkých zaľúbených sa naša škola, v zastú-

pení profesorov a školskej spoločnosti SAMO - SATO, rozhodla 
usporiadať svoj prvý ples. Po dlhých prípravách sa naplnila sála 
DK v Seredi takmer 130 hosťami. Všetky dievčatá a ženy sa zme-
nili na dámy v elegantných plesových róbach. Páni, ktorí okúz-
ľujúce dámy sprevádzali, sa zmenili na džentlmenov v oblekoch  
a kravatách. 

Ples otvorila príhovorom riaditeľka školy Mgr. Mária Lőfflerová 
a žiaci školy ho začali tancom valčíkom, ktorý mal čarovnú atmo-
sféru, pretože mladé dievčatá mali oblečené svadobné šaty. Ďa-
lej nasledovalo predstavenie írskych tancov skupiny z Galanty. Ve-
čer svojím spevom spríjemnila žiačka z 2.C Nika Krajčovičová. Po 
programe nasledovala zábava plná tanca, o ktorú sa celý večer 
staral DJ z Hlohovca. Aby naši hostia neodišli celkom naprázdno 
a z plesu im zostala nejaká pamiatka, v zábavnej hre získali pekné 
ceny. Všetkým sponzorom touto cestou ešte raz ďakujeme. Tento 
večer bol venovaný všetkým zaľúbencom, ktorých na plese bolo 
celkom dosť. Všetci partneri mohli svojim polovičkám kúpiť čokolá-
dové srdiečko ako prejav ich lásky. Zábava trvala do rána.

Sme radi, že o náš prvý ples bol záujem, dobre sme sa zabavili,  
všetci boli spokojní a vytantcovaní. Ďakujeme pani riaditeľke, pro-
fesorom a všetkým ostatným, ktorí sa na príprave a priebehu plesu 
podieľali. Dúfame, že o rok sa stretneme znova a privítame medzi 
sebou ďalšie nové tváre.

Stanislava Mrvová, Katarína Krivošíková

PROGRAM KINA NOVA SEREĎ  
MAREC 2009

* 10. 3. ut o 19.00 hod., DOKÁŽ TO! (MAKE 
IT HAPPEN) Plány sa menia. Sny zostávajú... 
Hudobný, tanečný film od tvorcov Let´s Dance 
H: Mary Elizabeth Winstead, Tessa Thompson, 
R: Darren Grant, DS: Palace Pictures, USA, 
ŠUP, tit., 90 min., MP 12, vst.: 2,50 €, www.
palacepictures.net Pred filmom vystúpi 
tanečná skupina MAXIM 
* 11. - 12. 3. st - št o 19.00 hod., ČESŤ A SLÁVA 
(Pride and Glory) Kriminálna dráma policajnej 
rodiny, ktorej členovia sa ocitnú na opačných 
stranách korupčného škandálu... H: Edward 
Norton, Colin Farrell R: Gavin O´Connor, DS: 
Continental film, USA, tit., 133 min., MP 15, vst.: 
2,50 €, www.continental-film.sk
* 13., 14., 15. 3. pia, so, ne o 19.00 hod., 
SÚMRAK (Twilight) „V troch veciach som si bola 
úplne istá. Po prvé, Edward je upír. Po druhé, 
jedna jeho časť, a ja neviem, nakoľko silná, prahne 
po mojej krvi. A po tretie, som doňho bezvýhradne 
a neodvolateľne zaľúbená.“ Romantický horor, 
H: Kristen Stewart, Robert Pattinson R: Catherine 
Hardwicke, DS: SPI International, USA, ŠUP, tit., 
122 min., MP 12, vst.: 2,70 €, www. spi-film.sk
* 17. - 18. 3. ut - st o 19.00 hod., FALCO (Falco 
– Verdammt, wir leben immer noch!) Jeho život, 
jeho úspech, jeho tajomstvo... Hudobná dráma, 
H: Manuel Rubey, Nicholas Ofczarek R: Thomas 
Roth, DS: Saturn, Nem. / Rakús., ŠUP, tit., 109 
min., MP 12, vst.: 2,40 €, www.saturn.sk
* 19. 3. - št o 19.00 hod., DEŇ, KEĎ SA ZASTA-
VILA ZEM (The Day the Earth Stood Still) Mysleli 
sme si, že Zem je naša. Bola to chyba... Sci-fi, 
H: Keanu Reeves, Jennifer Connelly R: Scott Der-
rickson, DS: Tatra film, USA, ŠUP., tit., 92 min., 
MP 12, vst.: 2,70 €, vwww.tatrafilm.sk
* 20., 21., 22. 3. - pia o 16.30 hod., so o 17.00 hod., 
ne o 15.00 hod., NIKO A CESTA KU HVIEZDAM 
(Niko - Lentäjän poika) Veselý, dobrodružný príbeh 
pre celú rodinu o malom sobíkovi Nikovi a jeho 
kamarátoch. Animovaný, rodinný, dobrodružný, 
R: Michael Hegner, DS: Continental film, Fin./ 
Dán./ Nem./ Írsko, sl.dabing, 80 min., MP, vst.: 2,20 
€, www.continenal-film.sk 
* 24. - 25. 3. ut - st o 19.00 hod., UNDERWORLD: 
VZBURA LYKANOV (Underworld:Rise of the Ly-
cans) Tretie pokračovanie sci-fi príbehu. Roman-

tický horor, thriller, H: Michael Sheen, Bill Nighy 
R: Patrick Tatopoulos, DS: Ita film USA, ŠUP, tit., 
100 min., MP 15, vst.: 2,50 €, www.itafilm.sk 
* 26. 3. - št o 19.00 hod., AUSTRÁLIA (Australia) 
Príbeh o nenávisti a láske, o priateľstvách 
a intrigách, o sebapoznaní a vôli zmeniť svoj 
život. Romantická dráma, H: Nicole Kidman, 
Hugh Jackman R: Baz Luhrmann DS: Tatra film, 
Austr., USA, VB, ŠUP, tit., 170 min., DV, MP 12, 
vst.: 2,70 € /81,34 Sk, www.tatrafilm.sk
* 27., 28., 29. 3. pia, so, ne o 19.00 hod., 
NESTYDA Film podľa bestselleru Michala 
Viewegha „Rozprávky o manželstve a o sexe“ 
Komédia, H: Jiří Macháček, Emília Vášáryová 
R: Jan Hřebejk, DS: Garfield film, ČR, ŠUP, 87 
min., MP 15, vst.: 2,50 €, www.nestyda.cz
* 31. 3. - 1. 4. - ut - st o 19.00 hod., DISAS-
TER MOVIE (Disaster Movie) Najnovší film od 
scenáristov a tvorcov série Scary Movie. Komé-
dia H: Carmen Electra, Tony Cox R: Jason Fri-
edberg, DS: Continental film, USA, tit., 90 min., 
MP 12, vst.: 2,30 €, www.continenal-film.sk 

PRIPRAVUJEME NA APRÍL 2009 
* 1. 4. st DISASTER MOVIE, 
* 2. - 3. 4. št - pia ONI (HE STRANGERS), 
* 4. - 5. 4. so - ne BLESK (Bolt), 
* 7. 4. ut ŽENY (THE WOMEN), 
* 9. - 10. 4. št - pia ZRADCA (TRAITOR), 
* 11. - 12. 4. so - ne YES MAN, 
* 15. 4. st VÝMENA (CHANGELING), 
* 16. - 17. 4. št - pia SAW V,  
* 18. - 19. 4. so - ne LOVECKÁ SEZÓNA 2 
(OPEN SEASON 2), 
* 21. 4. ut PODIVUHODNÝ PRÍPAD 
BENJAMINA BUTTONA (The Curious Case 
of Benjamin Button), 
* 22. - 23. 4. st - št TANGO S  KOMÁRMI, 
* 24. - 25. - 26. 4. pia - so - ne 
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 ROKOCH, 
* 28. - 29. 4. ut - st ROCKNROLLA, 
* 30. 4. št VICKY CRISTINA BARCELONA 
(Vicky Cristina Barcelona)

FREE TIME CLUB MAREC 2009
20. 3. piatok od 18.00 – 21.00 hod. Detská 
diskotéka s vystúpením tanečnej skupiny MAXIM
24. 3. utorok o 18.00 hod. Stretnutie 
s kozmetičkou – prednáška spojená s besedou

PRIPRAVUJEME NA APRÍL 2009
Detská diskotéka 17. 4.2009

zmena programu vyhradená!

MESTSKÁ KNIŽNICA 
V SEREDI

Výber z noviniek 
Literatúra pre 

dospelých
J. Steinbeck  

- Sladký štvrtok
D. Silva - Tajný agent

P. Margolin  
- V putách bez úniku
H. Boková - Veľké 
a malé tajomstvá

K. Gillerová  
- Záhada zadnej izby

T. Ch. Greene  
- Nebudem dlho preč

D. Garlocková  
- Na konci dúhy

Literatúra pre deti 
a mládež

Budeme si čítať
Cukrová vata
Lekcie lásky

Pyžamová párty
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 * Dňa 9. 1. 2009 sa neznámy páchateľ 
(NP) v skorých ranných hodinách vlámal 
do objektu Mlynskej záhrady v Seredi 
na Garbiarskej ulici. V noci z 19. na 20. 1. sa 
NP vlámal do objektu autoškoly Profesionál 
na Garbiarskej ulici. Dňa 22. 1. sa v ranných 
hodinách NP vlámal do pohostinstva zv. 

Kasíno na Dlhej ulici a dňa 6. 1. sa NP od pol noci do rána 
vlámal do pohostinstva pri futbalovom ihrisku vo Váhovciach. 
Príslušníci OO PZ v Seredi v spolupráci s ďalšími zložkami 
OR PZ v Galante šetrením a získavaním poznatkov objasnili 
túto sériu krádeží, ktorých sa dopustili dvaja Seredčania 
vo veku 24 a 28 r. Vykonaním domovej prehliadky boli u oboch 
páchateľov nájdené predmety, pochádzajúce z TČ. Dňa 3. 
2. poverený príslušník polície vzniesol obom obvinenie zo 
spáchania krádeží vlámaním. Sudca Okresného súdu v 
Galante oboch zlodejov vzal do väzby. Táto séria krádeží 
bola objasnená za necelý mesiac od prvého skutku.
* Vlastnou hliadkovou činnosťou polície boli dňa 16. 1. 
postupne v nočných hodinách a v doobedňajších hodinách 
zadržané a zadokumentované štyri osoby, ktoré sa dopustili 
trestnej činnosti - podozrenia z prechovávania omamných a 
psychotropných látok. Všetci páchatelia pochádzali z iných 
obcí, a to muž vo veku 19 r. zo Šoporne, dvaja muži z obce 
Bádice (nar. 1980 a 1984), ďalší z obce Nitra - Lužianky 
(nar. 1984). U jedného zo zdržaných bolo nájdené väčšie 
množstvo látky neznámeho pôvodu, vykazujúcej známky 
zakázaných látok. Ostatní traja vlastnili dávky zodpovedajúce 
osobnej potrebe.
* Dňa 2. 2. hliadka zadržala muža z Trnavy (nar. 1972), 
na Mlynárskej ul., u ktorého boli pri bezpečnostnej predhliadke 
nájdené spomínané látky v množstve pre vlastnú potrebu. 
* Dňa 8. 2. hliadka zadržala muža zo Serede (nar. 1984), 
na Ul. Považský breh, u ktorého bola nájdená striekačka 
s podozrivou látkou s množstvom pre vlastnú potrebu. 
* Dňa 11. 2. hliadka zadržala muža zo Serede na ul. 
Považský breh (nar. 1982), u ktorého bola nájdená striekačka 
s podozrivou látkou v množstve pre vlastnú potrebu, 
* Na základe výsledkov z kriminalisticko-expertízneho ústavu 
MVSR v Bratislave, polícia v mesiaci február 2009 vzniesla 
obvinenia za drogovú trestnú činnosť trom podozrivým 
osobám z predchádzajúcich zadržaní v roku 2008.
* Vo februári bolo zadžaných sedem vodičských preukazov 
za jazdu (pred alebo počas jazdy) pod vplyvom alkoholu.
* Za prekročenie rýchlosti jazdy v obci, na rôznych častiach 
mesta, bolo riešených v blokovom konaní päť prípadov.

fotografia:
Dopoludnia dňa 
25. 2. boli na Nám. 
slobody v Seredi kon-
trolovaní dvaja Nitra-
nia. U jedného z nich 
bola nájdená papie-
rová biela skladačka 
s väčším množstvom 
(cca 5-6 bežných dá-
vok) prášku hnedej 
farby. Prípad bol za-

dokumento -
vaný a látka 
zaslaná na 
e x p e r t í z n e 
skúmanie.
Riaditeľstvo 

OR PZ  
Galanta

* Dňa 30. 1. 2009 
bol v predajni 
Kaufland prichytený 
zlodej pri krádeži 
alkoholu. Priestupku 
sa dopustill 
34-ročný Roman T. 

V poslednom roku 
sa podobného činu 

dopustil opakovane, 
preto bol predvedený na OOPZ, 
kde bude stíhaný už pre trestný 
čin krádeže.

* Dňa 30. 1. 2009 v čase 
o 20.00 hod. hliadky MsP, 
na základe požiadavky ORPZ 
Galanta ÚJKP (odbor kriminálnej 
polície), vykonali súčinnostnú 
akciu, zameranú na trestnú 
činnosť s prvkami extrémizmu, 
a preverenie skutkového 
stavu v oblasti ochrany pred 
zneužívaním alkoholických 
nápojov. Kontrola bola vykonaná 
v pohostinných zariadeniach 
Papuča, Športklub a Kolkáreň.

* V ten istý večer o 0.30 hod. 
bola vykonaná aj ďalšia 
súčinnostná akcia s OO PZ, OKP 
Galanta a odborom sociálnych 
vecí a rodiny ÚPSVaR Galanta, 
zameraná na preverenie 
podávania a požívania alkoholu 
osobám mladším ako 18 
rokov. Kontroly boli vykonané 
v prevádzkach Discobar Grand, 
Fontána a Park pub (Africola). 
Počas akcie boli zistené dva 
prípady, pri ktorých sa mladiství 
zabávali pod vplyvom alkoholu. 

* Mestská polícia dňa 2. 2. 
zaznamenala oznámenie, že 
zo sušiaku na prízemí bytu 
na Spádovej ul. odcudzila jedna 
chovankyňa detského domova 
bundu (drigovicu) a rifle. Hliadka 
po preverení zistila, že 15-ročná 
slečna uvedený skutok skutočne 
spáchala, preto za svoje konanie 
dostala blokovú pokutu.

* Dá sa povedať, že asi nie 
človek mohol vyhodiť 4 malých 
psíkov na ulicu. Pozorný občan 
zatelefonoval na MsP, že psíkov 
našiel na Ul. Vonkajší rad. 
Hliadka ich previezla na MsP. 
Pretože sa nový pán našiel iba 
pre jedného z nich, boli ostatní 
havkáči odvezení do útulku 

v Nitre.
* Dňa 9. 2. bolo na MsP prijaté 

oznámenie o krádeži štyroch 
ozdobných puklíc z osobného 
motorového vozidla. 

* Dňa 10. 2. v čase o 02.50 
hod. hliadka MsP kontrolovala 
podozrivé vozidlo, parkujúce 
na Kasárenskej ul. Pri kontrole 
bolo zistené, že vodič nemá 
pri sebe doklady, potrebné 
na vedenie vozidla. Na miesto 
bola privolaná hliadka OO PZ. 
Pri následnom preverovaní 
bolo zistené, že menovaný má 
zadržané vodičské oprávnenie 
od decembra 2008. Keďže sa 
uvedeným konaním dopustil 
marenia výkonu úradného 
rozhodnutia, vec prevzali 
na doriešenie príslušníci OO PZ.

* V nočných hodinách dňa 
13. 2. oznámil občan na MsP, že 
na Garbiarskej ulici sa nachádza 
partia mladých, ktorí sú hluční 
a robia neporiadok. Dve 
hliadky MsP na mieste osoby 
skontrolovali a zistili, že jeden 
z nich, 14-ročný Marek S. javí 
známky požitia alkoholu. Z toho 
dôvodu bol predvedený na MsP, 
kde hliadka OO PZ vykonala 
dychovú skúšku. Pri kontrole 
mladík „nafúkal“ 1,2 promile! 
Na útvar MsP bola privolaná jeho 
matka, ktorá si syna prevzala. 
Druhá hliadka zotrvala na mieste 
(Garb. ulici), keďže bolo zistené, 
že 12-ročná Izabela T. vykazovala 
známky pravdepodobnej 
otravy alkoholom. Nebola 
schopná chôdze, ani plynulej 
komunikácie. V čase o 22.20 
hod. bola privolaná RZP, ktorá 
dievča previezla do nemocnice 
v Galante. Pretože sa jednalo 
o maloletú osobu, hliadka sa 
pokúsila zabezpečiť dospelého 
rodinného príslušníka, avšak bez 
výsledku. Uvedené zistenia budú 
postúpené na Úrad práce, soc. 
vecí a rodiny v Galante. 

* Dňa 16. 2. 2009 bol hliadkou 
MsP zadržaný a predvedený 
na OO PZ Tomáš B., po ktorom 
bolo vyhlásené pátranie.

peso

Z činnosti mestskej a štátnej polície...

Touto cestou sa chcem poďakovať pracovníkom Mestskej polície v Sere-
di za rýchle a úspešné vyriešenie priestupku vandalizmu, pri ktorom bol 
rozbitý výklad mojej predajni drogérie. Zvlášť patrí poďakovanie službu-
konajúcemu pracovníkovi, ktorý na kamerovom systéme skutok zaregis-
troval, a tak pomohol odhaliť a chytiť partiu vandalov.

Viliam Martinák, majiteľ drogérie

M
estská polícia v Seredi a O

bvodné oddelenie policajného zboru v Seredi ď
akujú občanom

, ktorí osobne, ale aj telefonicky oznam
ujú (aj anonym

ne) páchanie trestnej činnosti a po-
hyb podozrivých osôb. Táto spolupráca nám

 výrazne pom
áha pri zabezpečovaní verejného poriadku v zam

edzovaní páchania trestnej činnosti.   Ď
akujem

e. 
„seredskí policajti“

M
es

ts
ká

 p
ol

íc
ia

 v
 S

er
ed

i a
 O

bv
od

né
 o

dd
el

en
ie

 p
ol

ic
aj

né
ho

 z
bo

ru
 v

 S
er

ed
i ď

ak
uj

ú 
ob

ča
no

m
, k

to
rí 

os
ob

ne
, a

le
 a

j t
el

ef
on

ic
ky

 o
zn

am
uj

ú 
(a

j a
no

ny
m

ne
) p

ác
ha

ni
e 

tr
es

tn
ej

 č
in

no
st

i a
 p

o-
hy

b 
po

do
zr

iv
ýc

h 
os

ôb
. T

át
o 

sp
ol

up
rá

ca
 n

ám
 v

ýr
az

ne
 p

om
áh

a 
pr

i z
ab

ez
pe

čo
va

ní
 v

er
ej

né
ho

 p
or

ia
dk

u 
v 

za
m

ed
zo

va
ní

 p
ác

ha
ni

a 
tr

es
tn

ej
 č

in
no

st
i. 

  Ď
ak

uj
em

e.
 

„s
er

ed
sk

í p
ol

ic
aj

ti“

foto: www.seredonline.sk

Pri bezpečnostnej 
kontrole vozidla 
patriaceho preve-
rovaným zadrža-
ným osobám.
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Dňa 18.01.2009 sa dožil krásnych 85 rokov
pán František Č E L K O.

Srdečne mu blahoželajú synovia Štefan 
a Peter, dcéry Eva a Zdenka s rodinami. 
K blahoželaniu sa pripájajú vnuci Marián, 
Adam, Peter a vnučky Mária, Petra, Lýdia, 

Xénia a Marcela s  rodinami.
Pradedka za všetkých bozkávajú pravnuci 

Michal, Richard, Martin, Adam a Lukáš. 

Dňa 10. 2. 2009 odiš-
la do večnosti vo veku 
80 rokov naša mamička 
Margita Gulášová.
Ďakujeme celej rodine, 
priateľom a všetkým 
známym za účasť 
na rozlúčke. Smútiace 
dcéry s rodinami.

Dňa 15. februára sa dožil 70 rokov  
Ing. František Kvocera. Ku krásnemu 

životnému jubileu veľa zdravia a Božieho 
požehnania praje manželka, syn Ivan 

s rodinou a dcéra Mária s rodinou. 
Za všetkých bozk posielajú Sára a Kristína.

Úprimne ďakujeme všetkým priateľom, suse-
dom a známym za prejavenú sústrasť a účasť 
na poslednej rozlúčke s naším otcom a starým 
otcom Antonom Pančíkom, ktorý nás navždy 

opustil dňa 18. 2. 2009 vo veku 86 rokov.
Synovia Anton a Peter s rodinami.

Futbal v Seredi Rok 1930 
Začiatok súťaží v meste

V roku 1929 sa z iniciatívy Jozefa Sedlá-
ra začali pripravovať podmienky na vytvo-
renie jedného futbalového klubu s tým, aby 
tento reprezentoval Sereď v majstrovskej sú-
ťaži. V júni 1930 sa konalo zlučovacie valné 
zhromaždenie. Tu sa dohodlo, že klub bude 
mať názov Sereďský športový klub - SŠK. 
Ďalej bolo rozhodnuté, že mužstvo bude 
prihlásené do súťaže v Západoslovenskej 
župe so sídlom v Bratislave. Hrali tam: ŠK 
Patronka Bratislava, SC Šaľa, ŠK Skalica, 
ŠK Pezinok, ŠK Čeklís (Bernolákovo) a Slo-
venský Meder. Súťažné zápasy začala Se-
reď absolvovať v II. triede. Futbalové dianie 
v meste a reprezentácia mesta bola zverená 
futbalovému výboru v tomto zložení: H. Re-
isz - predseda, F. Kolár - tajomník, A. Reisz 
- pokladník, A. Wetzler - hospodár, M. Bilka - 
matrikár, J. Sedlár, E. Sielberstein, A. Brakl, 
J. Brandspiegel a Š. Bajza - členovia. Prvý 
majstrovský zápas odohrala Sereď v S. Me-
deri (Palárikovo) s výsledkom 2:1 pre Meder. 
Futbalové zápasy a ďalšie športové aktivi-
ty v meste sa uskutočňovali na plácku - po-
zemku, ktorý pôvodne slúžil na skládku repy 
a patril spoločnosti Cukrovar. Na postupné 
vybudovanie ihriska (prezliekarne, oplote-
nie, pokladne...) dostali futbalisti pozemok 
naprv do užívania a neskôr darovacou zmlu-
vou. Ihrisko sa nachádzalo na mieste troch 
vežiakov pri železničnom moste. Mestský 
futbal mal tuná stánok 48 rokov, až do roku 
1962. Uvedený výbor vyvíjal značnú aktivi-
tu. Do činnosti uviedol začiatkom tridsiatych 
rokov i družstvo dorastu. V roku 1935 sered-
ský dorast pôsobí už v dorasteneckej súťaži 
ZSžF v Bratislave III. okrsok spolu s N. Mes-
tom, ŠK Trnava, ŠK Hlohovec, PTK Piešťany 
a Rapid Trnava. Mužstvo seniorov odohra-
lo niekoľko medzinárodných zápasov: SŠK - 
Budai 33 FC 2:1, SŠK - WAC Wien 2:3, SŠK - 
Oldham AC Wien 4:1. V mužstve sa striedali 
hráči: Lichner, V. Sedlák, J. Poláš, F. Rosival, 
K. Veselý, K. Wetzler, K. Fleischer, J. Poláš, 
V. Lošonský, M. Bilka, A. Guttmann, A. Fle-
ischer, Š. Masarovič, J. Kostolanyi, O. We-
tzler, V. Adami, Š. Terneny, Š. Remenár, 
A. Bogola, J. Nagy, F. Mandák, J. Sloboda. 
Sereď si v majstrovskej súťaži počínala veľ-
mi dobre. V treťom roku od vstupu do súťaží 
Sereď viedla pred posledným zápasom Prie-
vidza - Pezinok súťaž o dva body. Teoretickú 
nádej na postup mal aj Pezinok v prípade ví-
ťazstva 11:0 v Prievidzi. V skutočnosti Pezi-
nok vyhral 12:0. Pochybný výsledok spô-
sobil, že spor bol riešený až na Najvyššom 
súde v Brne. Rok po skončení súťaže súd 
rozhodol v prospech Serede a na základe 
riadiaceho orgánu ZSŽ Bratislava bolo nutné 
odohrať zápas na neutrálnej pôde ŠK Pat-
ronka. Po údajnom podplatení niektorých 
hráčov Serede, táto napokon zápas prehra-
la 1:2. Nasledovalo roztrieštenie mužstva 
a niektorí hráči poodchádzali. V roku 1934 
hrozill zánik klubu. O spomínaných udalos-
tiach sa zmienili i niektoré denníky na zákla-
de analýzy výročnej schôdze futbalového 
oddielu SŠK - Sereď v januári 1936. 

Nabudúce: „Rok 1938 - Prvé víťazstvo 
v súťaži o postup.“

prevzaté z publikácie 
Futbal v Seredi 1914 - 1994, 

autor: Michal Noskovič

Navždy nás opustili:
Matilda Vaneková, Anna Huláková,  

Anna Kulasová

- Február 2009 -
Manželstvo uzatvorili:

Vlastimil Hojgr a Ing. Hana Hercegová
Igor Stejskal a Zuzana Javorová

Róbert Podolan a Mariana Delinčáková

Materské Centrum 
MAMA klub 

Akcie na marec
Deň krásy - poradenstvo v starost-
livosti o pleť a líčenie. Tešíme sa 
na vás 10. 3. a 25. 3. 2009 od 10 - 

12 hod., a od 16 -  18 hod.
MAREC - MESIAC KNIHY –  

beseda s pracovníčkami mestskej 
knižnice 24. 3. 2009 o 10 hod.

Program pre detičky
ADAMKO hravo - zdravo 

divadielko pre najmenších. Veselá 
bábka Adamko deti učí napr. o umý-
vaní zúbkov, že zelenina a ovocie je 
mňam, že v zdravom tele je zdra-
vý duch a mnoho iného. Príďte sa 
aj vy zabaviť a niečo sa naučiť 4. 3. 

a 18. 3. 2009 o 10.30 a 17 hod.
O TROCH PRASIATKACH

11. 3. o 10.30 hod., a 17 hod., krát-
ke bábkové divadlo  

pre najmenších.
Vstupné do MC MAMAklub je 1€ 
na celú rodinku (prvý vstup za-
darmo). Teší sa na vás kolektív  

MC na Garbiarskej ulici. 
Info: 0905 / 733 822,  

0903 / 940 574 
a na www.mamaklub.estranky.sk

Dňa 1. 2. 2009 nás navždy opustil náš milovaný 
syn Igor Horčičák. Ďakujeme všetkým, ktorí 
ho prišli odprevadiť na jeho poslednej ceste. 

Ďakujeme za množstvo kvetinových darov.
Smútiaca rodina

POZVÁNKA - Občianske združenie 
„Komenium“ pozýva učiteľov seniorov 
na oslavy Dňa učiteľov 31. 3. o 15.00 

hod. v reštaurácii Pizzeria AB v Seredi.

Dňa 28. 2. manželia Mária (80) a Ján 
(89) Mičákoví oslávili krásne 60. výročie 
uzavretia manželského zväzku. K Vašej 
diamantovej svadbe Vám želáme z celého 
srdca pevné zdravie, radosť, lásku a hojného 
Božieho požehnania, aby tie ďalšie kapitoly 
Vášho žitia boli 
obrazom šťastných 
okamihov Vášho 
života. Veríme, že 
budete medzi nami 
ešte dlho šťastní, 
a že tú čarovnú 
jeseň svojho života 
prežijete v pohode 
a v radostnom 
kruhu svojich 
najbližších.  

Rady matičiarov dňa 19. 2. 2009 
navždy bez rozlúčky opustil 
predseda KR MS v Trnave  

a riaditeľ krajského  
Domu Matice slovenskej v Galante 

PaedDr. Ivan Lipovský.  
Česť jeho pamiatke! 

(www.matica.sk)

ŠKF pripravuje publikáciu  
z príležitosti 95. výročia založenia 

futbalu v Seredi.
V januári t. r. sa v klubovni ŠKF 

Sereď stretli pamätníci seredské-
ho futbalu, ktorí na starých fotogra- 
fiách identifikovali rad niekdajších hrá-
čov. Prívítali by sme zapožičanie histo-
rických fotografií od občanov na vyho-
tovenie digitálneho scanu. Fotografie 
po tomto úkone vrátime nepoškodené 
pôvodným majiteľom.

Dušan Irsák, Róbert Stareček

zľava: R. Stareček, D. Irsák, V. Uhrovič, 
M. Noskovič, L. Kalinay, V. Pšenko, 
dole: M. Šárik, T. Krajčovič

foto: z archívu rodiny

foto: z archívu rodiny
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Staršie žiačky 
Slávie HK OA Se-
reď sa v rámci prí-
pravy na odvetnú 

časť súťaže zúčastnili na kvalitnom 
medzinárodnom turnaji v hádzanej v 
Hodoníne. Vo svojom prvom zápase 
si po vyrovnanom boji poradili so srb-
ským klubom ŽRK Kikinda 21:16. V 
druhom zápase doplatili na nezohra-
tosť a vylúčenie kľúčovej hráčky S. 
Gašparovičovej, a po vyrovnanom 

priebehu podľahli svojim rovesníč-
kam z Interu Bratislava 19:24. V ďal-
šom zápase rozdrvili Spartak Trebíč 
30:12 a v poslednom svojom vystúpe-
ní si ľahko poradili s domácim HK Ho-
donín  20:13. Reprezentovali nás: N. 
Šúryová, M. Kabrhelová, Z. Hovorko-
vá, S. Gašparovičová, K. Šúryová, N. 
Velčická, I. Hubínska, V. Holišová, K. 
Šuláková. Tréneri: Mgr. M. Novák, R. 
Durdiak.

Milan Novák

Časopis občanov mesta Sereď. Pripravilo a vydalo štúdio MNEWIS, zodpovedný redaktor Marcel Kováč. Príspevky: Mestský úrad -  
vnútorná správa, tel.: 031 789 20 94, podateľňa MsÚ alebo elektronicky - seredskenovinky@gmail.com, seredskenovinky@sered.sk. Redakcia 
si vyhradzuje právo príspevky krátiť a upravovať. Uzávierka aprílového čísla je 25 . 3. 2009. Grafický dizajn a neoznačené fotografie: M. Kováč  

Vychádza raz mesačne v počte 7000 ks. Registrované MK SR EV 1471/08.  Elektronická verzia na www. sered. sk.

Významné miesto me-
dzi športmi v histórii 
nášho mesta patrí ne-
pochybne hádzanej. 
Veď o rok oslávime 
krásne 40. výročie za-
loženia prvého druž-
stva hádzanárok v Se-
redi. To, že hádzaná za-
siahla nemalou mierou 
do života mnohých žien a zanechala 
hlboké spomienky na roky strávené 
v príjemnom kolektíve pod vedením 
vynikajúcich trénerov, sa prejavilo 
na jeseň minulého roku, keď sa za-
čali bývalé hádzanárky opäť stretá-
vať na tréningoch. Túto myšlienku 
sa podarilo zrealizovať vďaka býva-
lým dlhoročným trénerom družstiev 
žien JUDr. Jozefovi Horváthovi, Mi-
lanovi Horehleďovi a za finančnej 
podpory mesta Sereď a Trnavského 
samosprávneho kraja v rámci aktivi-
ty Šport pre všetkých. Snaha a úsilie 
žien zrelého veku vyvrcholila na tur-
naji, ktorý sa uskutočnil 7. februára 
2009 v hale na Obchodnej akadémii 
v Seredi. Seredčanky si zmerali sily s 
družstvami Močenku a Nitry. Kto as-
poň raz v živote hral hádzanú, vie, že 
je to veľmi náročný šport na kondíciu 

a odolnosť. To sa prejavilo aj na hre 
našich žien, keď v prvom zápase boli 
Močenku rovnocenným súperom, no 
v zápase s Nitrou sa postupne zača-
la prejavovať ich 20-ročná pauza od 
posledného majstrovského zápasu. 
Vôbec nie je podstatné, kto vyhral, na 
tomto turnaji vyhrala láska k športu, 
snaha spolupracovať, byť súčasťou 
i oporou družstva. Veríme, že v ďal-
ších pripravovaných turnajoch budú 
mať výkony našich žien stúpajúcu vý-
konnosť, a v hľadisku privítajú väčší 
počet divákov.
Ak ste sa niekedy v minulosti aktív-
ne venovali tomuto peknému športu, 
a máte chuť zahrať si, príďte medzi 
seredské ženy (každý piatok o 18.00 
hod. v hale na obchodnej akadémii), 
rady vás medzi sebou privítajú.

Dňa 14. 2. 2009 
sa futbalová 
p r í p r a v k a 
ročníku 1999 

zúčastnila halového turnaja v Nitre, 
ktorý sa konal v mestskej športovej 
hale za účasti mužstiev FC Nitra, 
Duslo Šaľa, FK Vráble, FK Levice, 
FC Hlohovec, ČFK Nitra „A“ a ČFK 
Nitra „B“. Mužstvá boli rozdelené 
do dvoch skupín, pričom družstvá 
umiestnené na 1. a 2. mieste postúpili 
do finálovej skupiny. Mužstvo zo 
Serede odohralo v základnej skupine 
tieto zápasy: Sereď – Hlohovec 1:1 

(Sokol), Sereď – Šaľa 0:2, FC Nitra - 
Sereď 1:2 (Sokol, Mynář). V skupine 
skončili na 2. mieste a postúpili do 
finálovej skupiny. V tejto skupine 
Sereď prehrala zápasy s ČFK 
Nitra 1:2 (Sokol) a s Vrábľami 0:1. 
Pri pohľade na výsledky mužstva je 
potrebné povedať, že ani v jednom 
prípade nebola prípravka 1999 
horšie mužstvo, a len trochu viac 
šťastia, a chlapci mohli dosiahnuť 
vyššie méty. Celkovo skončili chlapci 
zo Serede na peknom 4. mieste, za 
ktoré získali pohár, a každý z hráčov 
dostal medailu. Za najlepšieho 

hráča v našom mužstve bol 
vyhlásený M. Bohunický. 
Mesto Sereď a športový klub 
reprezentovali S. Pekarík, 
M.  Bohunický, M. Prešnajder, 
B. Mizerík, R. Sokol, M. Žiak, 
A. Jendrišák, F. Mynář, 
L. Koštrna, R. Kopál. 

www.skfsered.estranky.sk 
Peter Sokol

Boris Stanko - majster 
Slovenska za rok 2007 
a 2008. Štvrté miesto 
v súťaži jednotlivcov 
na majst. sveta v Chor-
vátsku v r. 2006, tretie 
miesto v súťaži druž-
stiev, prvé miesto v sú-
ťaži družstiev a štvrté 
miesto v súťaži jednot-
livcov na Akademických 
majstrovstvách sveta v r. 
2008 v čínskom Pekingu 
(za Slovenskú asociáciu 
univerzitného športu).

Aké boli začiatky Vašej ka-
riéry športového strelca? 
Môj otec je poľovník, tak som 

chodil s ním na strelnice a tam 
ma nechal párkrát vystreliť z 
jeho pušky, keď som mal asi 
9 rokov. Vtedy ma strieľanie 
„chytilo“. Ako dvanásťročný 
som začal trénovať na strel-
niciach, ktoré vyhovujú olym-
pijským kritériám. Začal som 
strieľať pravidelne. Od veku 13 
- 14 rokov strieľam súťažne. 
Koľko závodov ročne ab-

solvujete, kto je vaším tré-
nerom a za  ktorý klub mo-
mentálne súťažíte? - Ročne 
absolvujem asi desať súťaží 
na Slovensku, plus niekoľko 
v zahraničí. Celkom 15 - 20 
súťaží. Mám dvadsať rokov, 
strieľam za juniorov teraz po-
sledný rok. Trénuje ma pán 
Ing. Branislav Slamka so svo-
jím bratom Vladimírom. Najprv 
som strieľal za Športový klub 
polície Trnava, neskôr ma pri-
jali do CTM (Centrum talento-
vanej mládeže), v súčasnosti 
som členom Strediska štátnej 
športovej reprezentácie Minis-
terstva vnútra  SR.
Koľko toho musíte na-

strieľať v sezóne? Ako 
často mávate tréning? - 
Chodievame na týždňové 
sústredenia. Strieľame cca 
4 kolá, celkom 100 terčov. 
A v rozbehnutej sezóne je to 
jeden až dvakrát v týždni po 
50 až 75 terčov, plus pretek 
cez víkend, ktorý pozostáva 
zo 125 terčov. 
Povedzte nám niečo 

o svojej puške. Koľko stojí 
a aká je ťažká? - Záleží na 
výrobcovi, tá s ktorou strie-

ľam, je talianskej výroby a 
stojí cca 10 000 € (300 000 
Sk). Moja je ťažká 3,81 kg.

Prečo majú športoví 
strelci také vysoké nároky 
na kvalitu svojho „náradia“ 
- zbrane, vo vašom prípade 
brokovej pušky? - Moja je 
veľmi kvalitná a mám na ňu 
doživotný servis so zárukou. 
Je vybavená najmodernejší-
mi zdokonaleniami. Záleží na 
veciach, ktoré sa laikovi ťaž-
ko vysvetľujú. Dôležitým pa-
rametrom je napríklad doba 
výstrelu od môjho zatlačenia 
spúšte, ide o milisekundy, ale 
pri súťaži sa to na výsledku 
odrazí.

Ako sa pripravujete deň 
pred súťažou? - Zvyčaj-
ne sa snažím primerane sa 
niečím rozptýliť a nemyslieť 
stále na to, že zajtra budem 
strieľať. Pomáha mi čítanie 
literatúry a podobne.

Akú disciplínu strieľa-
te vy? Ako ďaleko je terč, 
keď sa ho snažíte zasiah-
nuť strelou, a aký je veľ-
ký? - Strieľam discipínu trap, 
v ktorej nie je dopredu jasné, 
do ktorej strany terč vyletí. 
Ten vylieta spoza okopu vo 
vzdialenosti 15m a letí sme-
rom od strelca pod uhlom 
vo výške - striedavo a ná-
hodne. Broky terč zasiahnu 
vo vzdialenosti asi 35 m. Terč 
má priemer 110 mm a tvar ta-
niera. Často trafím na prvú 
ranu, mušku sledujem iba 
periférne, základom je poho-
tovo postrehnúť terč, vyhod-
notiť jeho dráhu, a potom sa 
do nej dostať puškou a včas 
odpáliť ranu. Musím sa ma-
ximálne sústrediť na výlet 
terča, čo je v preteku niekedy 
dosť ťažké. Ostatné robím už 
intuitívne. 

No dobre, ale puška ne-
stieľa sama... To „oko“ tam 
musí byť! Čo to znamená, 
byť dobrý strelec? - Ta-
lent a veľmi veľa tréningu... 
S puškou sa musíte zžiť. 
Ale to najdôležitejšie je sú-
stredenosť! Niektorí strelci 
spolupracujú s psychológmi 
na ich psychickom trénin-
gu. Schopnosť sústrediť sa 
a nenechať sa počas súťaže 
ničím vyrušiť, vedieť sa od-
osobniť od rušivých vplyvov, 
je najdôležitejšia. Každý terč 
je závod, nesmiete nič pod-
ceňovať. Mám rád preteky. 
Na nich strieľam s nasade-
ním, ktoré sa na tréningu 
dosiahnuť nedá. Na každom 
preteku sa niečo naučím, 
a to mi pomáha zlepšovať 
svoj výkon.

Zhováral sa 
Marcel Kováč

Turnaj 
bývalých 
hádzanárok

Slávistky 
druhé  
v Hodoníne

Turnaj 
futbalových 
prípraviek 99

Katarína Halabrínová

foto: archív klubu

foto: archív klubu

foto: z archívu športovca


