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Ocenenie pedagógov
Dňa 25. 3. prebrali z rúk pri-

mátora mesta Mgr. V. Vranovi-
ča a zástupcu primátora Mgr. P. 
Rampašeka pedagógovia sered-
ských škôl a školských zariadení 
tieto ceny: Vynikajúci pedagóg 
MŠ - Beatrica Baničová. Vyni-
kajúci pedagóg ZŠ - Mgr. Kata-
rína Bábyová, Mgr. Magdaléna 
Šimáková, Mgr. Edita Valenčíko-
vá, Mgr. Aurel Gregor, Mgr. Jo-
zef Kajtár. Vynikajúci pedagóg 
voľnočasových aktivít - Eva Ho-

jerová. Vynikajúci pedagóg SŠ - 
Mgr. Eva Macurová. Vynikajúci 
vedúci pedagogický zamestna-
nec ZŠ - Magdaléna Machová, 
Dagmar Šajbidorová. Ocenenie 
za mimoriadny prínos a celoži-
votnú angažovanosť v oblasti 
školstva - Mgr. Mária Kršiaková, 
Mgr. Martin Tomčányi.

Všetkým oceneným patrí 
uznanie a veľká vďaka za ich 
skvelú prácu!
Vedenie MsÚ a odd. školstva, 

mládeže a telesnej kultúry 

Už niekoľko rokov pracuje v ZŠ P. O. Hviezdoslava  
krúžok Tvorivé dielne. Vedú ho učiteľky M. Šimáková a Z. Kraj-
čovičová. Krúžok udržiava ľudové tradície a v období Veľkonoč-
ných sviatkov sa venuje výrobe kraslíc. Zo začiatku maľovali vajíčka 
voskom a neskôr začali vajíčka i vŕtať modelárskou vŕtačkou. V ško-
le zareagovali na projekt - Nech sa nám netúlajú od Coop Jednoty. 
Školský projekt sa zapáčil. Škola mohla zakúpiť vŕtačky, lepiace piš-
tole, brúsky a iné potrebné veci na výrobu kraslíc. Ale najdôležitejší 
je záujem a radosť z tvorby. Ten im nechýba, a preto sa práca darí 
- vznikajú tieto nádherné kraslice.        redakcia

Deti z MŠ na Ul. D. Štúra oblečené 
v krojoch, oslavovali príchod jari.

Hnúšťanský akord, História - osobnosti 
a udalosti, výstava Fragmenty vekov, 
Laudate Dominum in organo!          str. 12
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Vlakári
Keď sme sa presťahovali v r. 1950 

do Serede, veľa sa v mojom živote 
zmenilo. Predovšetkým to, že v rod-
nej Nitre som mala školu blízko byd-
liska. V Seredi gymnázium nebolo, a 
tak som cestovala do Galanty. Ráno 
bolo treba vstávať skôr, lebo vlak 
odchádzal niečo pred siedmou. Tí, 
čo pochádzali zo Šoporne a z iných 
dedín, boli na tom ešte horšie. 
V škole nás volali „vlakári“ a spolu-
žiaci z Galanty nás mali radi, lebo 
ak mal vlak, najmä v zime meška-
nie, vždy sme svojím oneskoreným 
príchodom prerušili vyučovanie na 
prvej a niekedy až na druhej hodi-
ne. Seredskí „vlakári“ boli: Richi Po-
lednák, Janko Puškáš, Rudko Fran-
ta, Zita Vrbová a Editka Janusová 
z Dolnej Stredy, ktorá mala na sta-
nicu najďalej, a ja. Bolo po vojne a  
učebníc nebolo. Učivo jednotlivých 
predmetov sa len „diktovalo“. Uči-
telia sa snažili hovoriť pomaly, ale 
aj  tak to bolo pre zapisovanie veľ-
mi rýchle tempo. Mnohí sme potom 
doma nemohli vylúštiť vlastné škra-
bance a skratky.

Moji spoluvlakári mi ostali v spo-
mienkach ako malé osobnosti. Richi 
bol široko – ďaleko známy tým, že 
mu do školy stačila jedna hrubá pí-
sanka a pero vo vrecku. Do nej si 
zapisoval všetky predmety, mal ich 
pekne pohromade a rozvrh hodín 
nepotreboval. Ostatní, zvlášť diev-
čatá, sme také praktické neboli, 
mali sme písanku na každý pred-
met. Do školy sme si nosili balíčky 
s jedlom, nevyhnutný sveter, či pr-
šiplášť - ak sa počasie zmení. Naše 
aktovky boli napchaté a ľahko sa 
dali rozoznať  od aktoviek chlap-
cov. Janko Puškáš mal prezývku 
Punco, lebo pochádzal zo zlatníckej 
rodiny a našu bižutériu vždy správ-
ne ohodnotil, že nemá nijakú cenu, 
lebo nemá „punc“. Zita Vrbová sa 
veľmi dobre učila a inú známku 
ako jednotku pociťovala ako urážku 
a vždy sa hlásila  „na opravu“. Edit-
ka Janusová bola tá najlepšia, najtr-
pezlivejšia dobrá duša a mala som 
veľké šťastie, že som s ňou sede-
la v jednej lavici. Rudko Franta bol 
osobitný prípad. Skromný, v kaž-
dom počasí vždy veselý a vymýš-
ľal rozličné huncúctva, aby sme sa 
zasmiali. Vždy všetko komentoval, 
že vraj „aby nás prebral z narkózy“, 
keď sme v ospalosti zívali. Chlap-
ci sa cez prestávky zabávali tým, 
že si navzájom robili rôzne pestvá. 
Napríklad, jeden v okamihu prisko-
čil k druhému a vysypal mu obsah 
aktovky pekne zvysoka, aby bolo čo 
zbierať. Postihnutý sa potom rýchlo 

snažil podobným spôsobom krivdu 
odplatiť, a tak sa stalo, že po veľ-
kej prestávke bolo vysypaných nie-
koľko aktoviek a chlapci sa často 
aj cez hodinu vláčili po zemi, aby si 
pozbierali svoje veci. Nám dievča-
tám to nerobili nikdy, ba práve na-
opak, spomínam si, že k nám boli 
vždy slušní a „nedovolili si“. Ibaže 
raz sa čosi predsa len prihodilo...

Mala som podobnú aktovku ako 
Vojto Zuzák z Galanty a pri tej ich 
trme – vrme, ktorá vznikla pri vysy-
pávaní, sa tá moja posunula pod la-
vicami ďalej od môjho miesta. Rud-
ko celý rozpálený z boja zdvihol ju 
do výšky a hodil... 

Nebolo by sa stalo nič strašné, 
keby sa moja mama o mňa nebála, 
že v chladnom zimnom počasí pre-
chladnem a dostanem „tuberu“. Pre-
to ma prinútila pred cestou na vlak 
obliecť si teplé nohavičky, ktoré sa 
volali „bombarďáky. Boli neznesiteľ-
ne hrubé a odporne ružové. Veľmi 
zle som sa v nich cítila, pripadala 
som si ako napuchnutá buchta, ale 
vzdorovať mamke bolo beznádej-
né. Na ulici pod prvým „forhauzom“ 
(krytá brána) som si nohavičky vy-
zliekla a schovala do aktovky. 

A tak sa stalo, že vyleteli a ocitli 
sa na školskej dlážke... V okamihu 
už boli znova v Rudových rukách, 
a ten mávajúc nimi ako vlajkou, ví-
ťazoslávne pribehol k tabuli a začal 
ju nimi utierať. Celá trieda sa váľa-
la od smiechu a nikto si nevšimol, 
že už zvonilo. V otvorených dverách 
sa objavil vždy presný pán profesor, 
nehnute stál, kútiky úst sa mu my-
kali od zdržiavaného smiechu a my 
sme sa smiali stále viac a viac. Rud-
ko jeho príchod nepostrehol. Myslel 
si, že sa jeho vystúpenie veľmi páči, 
a tak vyskakoval pred tabuľou ako 
zjašený. Napokon sa obrátil tvá-
rou k nám a provokačne vytriasol 
z bombarďákov kriedový prach. Až 
vtedy jeho rozžiarený pohľad padol 
k dverám. Keď uzrel pána profeso-
ra, tvár mu zmeravela a vzápätí vy-
strúhal takú grimasu, že nás dostal 
na koniec našich síl. Zadúšali sme 
sa od smiechu a on v zúfalej snahe 
všetko dôstojne ukončiť, celou silou 
vrazil zničenú trofej do odpadkové-
ho koša...

Hodina dopadla dobre, jediný vy-
volaný bol beťár Rudko.

Mojej mame sa už nikdy nepo-
darilo dostať ma do tej odpudzujú-
cej časti bielizne. Po čase prišli do 
módy dlhé dámske nohavice, čo zo 
zdravotných dôvodov vehementne 
schvaľovala. Len neviem, ako by 
ocenila  terajšie opovážlivo skráte-
né drieky a znížené pásy...

Blažena Krivošíková

Dobrých učiteľov 
si pamätám doteraz. Na niekoľkých nezabud-
nem nikdy práve preto, že boli dobrí!

Moja prvá učiteľka ma naučila čítať a počí-
tať a vôbec... všetci ma čosi naučili. Pamätám 
si najmä dobrých, ale spomínam si aj na tých 
slabších.

Moji dobrí učitelia boli osobnosti... Naučili 
nás, či sme chceli alebo nie. Keď rozmýšľam, 
ako sa im to podarilo, smejem sa sám sebe. 
Učili nás, lebo oni nás naučiť chceli. Dobrý 
učiteľ neučí len za plat. Dobrý učiteľ je ume-
lec, ktorý vytvára v detskej duši obraz o svete, 
o pravde a spravodlivosti, o princípe a zmys-
le vecí. Vzbudzuje pozornosť a záujem žiaka, 
lebo sám horí pre pravdu a spravodlivosť. Je 
zaujímavý, lebo sám sa zaujíma a neprestáva  
sa pýtať. Je láskavý a chápajúci, lebo vie, že 
to je jediná správna ľudská cesta. Nezáleží, či 
je ateista a či kresťan. Vyznáva morálne hod-
noty a prenáša ich na svojich žiakov.

Dobrý učiteľ ma naučil chápať i to, že svet 
a ľudia neboli a nebudú nikdy dokonalí. 

Po rokoch som svoju školu znova navštívil. 
Videl som sa, ako bežím po chodbe, ako sa 
so spolužiakmi smejeme na každej hlúposti 
a spolu vystrájame. Spomenul som si na svo-
je detské lásky... 

Staré časy sa pominuli a zodraté školské 
aktovky sme zahodili. Ostali v nás spomien-
ky a vedomosti, bez nich by sme boli prázdni 
a nevedomí. 

Nedávno mali učitelia svoj sviatok v ka-
lendári. Jeden deň je len kúskom z roka, ale 
oni si zaslúžia omnoho viac našej pozornos-
ti a úcty. Platí to zvlášť v časoch „mamonu“, 
ktorým musíme prejsť, aby sme na koci slepej 
ulice pochopili znova to isté: peniaze z nikoho 
„človeka“ neurobia, iba ak bohatého človeka... 
Peniaze nás nenaučili! Naučili nás učitelia.

Platy našich učiteľov sú slabé, to je verejné 
tajomstvo. Zdá sa, že zodpovední na nich a na 
školstvo zabúdajú rovnako rýchlo, ako sa sami 
dostali k moci a peniazom. Viac učiteľov zo 
školstva odchádza ako doň prichádza. Mnohí 
si hľadajú lepšie platené miesta. Chápem! 
V školách ostávajú skalní - čo učiť naozaj vedia 
a chcú, a tí, čo nemôžu z rôznych dôvodov 
odísť. O reforme školstva som počúval 
z médií toľkokrát, až som stratil prehľad. Toto 
je tretia, piata... alebo ešte stále tá prvá? Aká 
je perspektíva našich škôl? Bude mať o pár 
rokov naše deti kto učiť? 

K problému s financiami pre učiteľov a školy 
prirastá ešte jeden závažný problém: neslušné 
chovanie sa detí. My rodičia - celá spoločnosť 
trpíme frustráciou z „doby“. Stratili sme „se-
ver“? Vieme, čo je mravnosť? Ako by bolo inak 
možné, že do školy chodí žiak iba z povinnos-
ti, len aby jeho rodičia dostali rodinné prídav-
ky? Celý čas narušuje vyučovanie, kazí všet-
ko, o čo sa učiteľ snaží, a škola ho musí trpieť, 
lebo niet spôsobu ako ho zo školy „vyhodiť“, či 
preradiť na inú - zodpovedajúcu jeho IQ, či ne-
schopnosti dodržiavať školské predpisy?

Vulgárnosť žiakov je vzrastajúca. Nie je ich 
vyjadrovanie sa iba zrkadlovým odrazom ži-
votných názorov ich rodičov? Nie je to zane-
dbaná výchova v kombinácii so sledovaním 
pomýlených komerčných médií..? a naša ľa-
hostajnosť? Moji rodičia a dobrí učitelia boli 
všelijakí, ale nie ľahostajní!

Našim deťom neľahostajných rodičov a ne-
ľahostajných učiteľov praje

Marcel Kováč
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Ako hodnotíte funkčnosť a činnosť mest-
ského úradu, resp. jeho oddelení? V čom 
by ste chceli dosiahnuť nápravu, či pora-
diť pracovníkom úradu v prospech vzťahu 
oboch strán: občan - mesto a naopak?

Pokiaľ ide o funkčnosť MsÚ, je skostnate-
ná a nepružná. Je to spôsobené byrokraciou 
a často problematickou komunikáciou medzi 
jednotlivými oddeleniami. Funkčnosť akej-
koľvek inštitúcie sa prejavuje navonok. V ko-
nečnom dôsledku vedia najlepšie posúdiť 
stav funkčnosti MsÚ občania, ktorých názory 
nie sú vždy pozitívne. Skostnatenosť vidieť 
i v bežných veciach a potrebách občana, keď 
reakcia MsÚ býva neprimerane dlhá a nieke-
dy i nedostatočná. V tomto by som videl veľ-
ký priestor na nápravu. 

Činnosť MsÚ určujú predovšetkým právne 
predpisy a tie sú vopred dané. Skôr ide o spô-
sob, akým MsÚ svoju činnosť vykonáva, a tu 
prichádza do úvahy tzv. ľudský faktor, ktorý 
má významný vplyv na konečný efekt; teda 
AKO konkrétny pracovník MsÚ vykonáva svo-
je povinnosti. Často sa stáva, že vykoná iba 
to, čo podľa právneho predpisu musí, a do-
konca niekedy ani to nie. I tu je priestor na 
nápravu, aby pracovníci MsÚ boli 
ústretovejší, promptnejší, rýchlejší 
a prívetivejší. Aby ich práca nebo-
la iba strohým  „splnením“ si povin-
ností. Samozrejme, nie je možné 
hádzať všetkých do jedného vreca, 
sú aj takí, ktorí svoje povinnosti vy-
konávajú dôsledne. Každý pracov-
ník MsÚ by si mal uvedomiť, že je 
platený z peňazí (daní) občanov, a preto je tu 
on pre občana a nie občan pre neho!

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

Najviac si uvedomujem zmenu meny z ko-
runy na euro. Pozitívna je možnosť ľahšieho 
porovnávania cien u nás a v zahraničí, resp. 
na internete. Citlivo vnímam súčasnú situáciu 
v hospodárstve – finančnú krízu. Veľa obča-
nov stratilo zamestnanie a mnohí sa o stra-
tu pracovného miesta obávajú. Dúfam, že si-
tuácia už nepotrvá veľmi dlho. Je na mieste 
poznamenať, že MsZ si „stoplo“ valorizáciu 
odmien. Je to symbolický krok, ktorým MsZ 
dalo najavo pochopenie tejto situácie. 

Ako poslanca ma v poslednom čase zau-
jal už toľko pertraktovaný audit na MsÚ. Au-
dit bol vykonaný spoločnosťou Eurocontrol 
s. r. o. Po ňom táto spoločnosť vypracova-
la a predložila mestu záverečnú správu. Hoci 
mala spoločnosť početné referencie, správu 
poslanci mesta hodnotili ako nedostatočnú. 
Napriek tomu MsÚ správu prevzal a za audit 
zaplatil – z verejných peňazí. Audit mal údaj-
ne poslúžiť ako pohľad tretej osoby na pro-
cesy a štruktúru MsÚ. Osobne si myslím, že 
išlo o drahý, skreslený, neúplný pohľad, kto-
rý vyústil do nedostatočnej, veľmi všeobec-
nej a strohej záverečnej správy. Môj pohľad 
a postoj na daný problém je negatívny.

 

Ako vy, ako 
p o s l a n e c , 
vidíte per-
s p e k t í v u 
mesta, aké 
sú vaše ná-
vrhy na ro-
kovanie v 
MsZ? Čím 
by sa pod-
ľa Vás malo 
MsZ a mest-
ský úrad za-
oberať akút-
ne a v bu-
dúcnosti?

Sereď má, vzhľadom na svoju polohu, veľ-
ké možnosti a predpoklady stať sa úspešným 
mestom. Na dosiahnutie tohto cieľa však tre-
ba veľa práce a zanietených ľudí. Tých máme 
žalostne málo. A keď sa nejakí aj „objavia“, 
mesto s nimi slabo komunikuje alebo neko-
munikuje vôbec. Žiaľ, stále extrémne zaostá-
vame v čerpaní prostriedkov z rôznych fon-
dov. Táto neopakovateľná možnosť už bude 
onedlho končiť a pokiaľ nevynaložíme viac 

úsilia do vypracovávania projektov 
a ich presadzovania, tak nás budú 
v tomto smere predbiehať i ove-
ľa menšie obce. Toto je oblasť, na 
ktorú by sa mesto malo momentál-
ne koncentrovať. Snahou MsZ je 
presadzovať projekty rozvoja mesta 
ako prioritu. 

Mojou osobnou snahou bude 
presadzovať na rokovaní MsZ vybudovanie 
spevnenia hrádze (napr. asfalt) smerom do 
Dolnej Stredy s napojením až na Kaskády, 
kde by mali občania mesta možnosť rekreač-
ného vyžitia. Samozrejme, že takáto aktivita 
je podmienená spoluprácou s dotknutými ob-
cami (D. Streda, Váhovce) i s VÚC. Ďalšou 
problematikou bude určite úprava rokovacie-
ho poriadku MsZ v bode interpelácií poslan-
cov, a to v tom zmysle, aby bolo povinnosťou 
opýtanej osoby na interpeláciu odpovedať do 
15 dní, ale aj nájsť spôsob na vymoženie si 
odpovede v prípade, ak daná osoba neodpo-
vie v stanovenej lehote (čo nie je na MsÚ vý-
nimočný jav).

MsÚ by sa mohol zaoberať i otázkou kom-
petencií a zodpovednosti pracovníkov MsÚ. 
Mám na mysli nielen právomoci rozhodnúť 
v určitej otázke, ale aj zodpovedať za svoje 
rozhodnutie tak, aby v prípade omylu či ne-
rozvážneho rozhodnutia mohla byť škoda zo-
sobnená zodpovednému pracovníkovi. 

Ide mi o to, aby reakcie na podnety ob-
čanov, riešenia bežných i iných záležitostí, 
preberanie zhotovených diel či prác, plnenie 
zmluvných záväzkov a pod., boli vykonávané 
dôsledne a zodpovedne a v prípade pochy-
benia, aby niesol zodpovednosť konkrétny 
zamestnanec. Výsledkom má byť promptnej-
ší, rýchlejší, spoľahlivejší, a najmä kvalitnejší 
aparát MsÚ.

Zhováral sa Marcel Kováč

tri otázky...  
 ...tri odpovede

Na tri otázky odpovedá 
poslanec MsZ 

Mgr. Marek Tóth

Zaplatil som, 
zjesť ťa musím!

Veľká zasadačka MsÚ Sereď. Účin-
kujúci: Jeden primátor, devätnásť po-
slancov, prednostka a päť vedúcich 
oddelení úradu. V hľadisku zástupco-
via štyroch médií a jeden celý občan. 

Niekoľko minút po šestnástej hodine 
v ten marcový deň, keď Ľubica osla-
vovala meniny, začala dlho očakáva-
ná výmena názorov na kvalitu záve-
rečnej správy z procesno-organizač-
ného auditu. Na začiatku bolo hádam 
autorom zo spoločnosti Eurocontrol 
s. r. o., Žiar nad Hronom potrebné za-
blahoželať. Doteraz nepochopím, pre-
čo sa na to nik z prítomných nepodu-
jal. Veď ide o nápadité,  vysoko sofis-
tikované dielo, ktoré môže kedykoľvek 
ašpirovať na medzinárodné ocenenie   
„audit roka“. 

Dokonca mu nechýba ani zmysel 
pre humor a fantázia. Posúďme spo-
lu. V úvodnej časti sú uvedené silné 
stránky úradu ako jeho výhodná  po-
loha v strede mesta, vydávanie Se-
redských noviniek a organizovanie 
spoločenských podujatí. Až vo svetle 
týchto pozitív si určite všetci s plnou 
vážnosťou uvedomíme, že ak by bol 
úrad na Mlynárskej alebo nedajbo-
že na Garbiarskej ulici, mesto nema-
lo svoje periodikum a neorganizova-
lo jarmok, počas ktorého by sa ľudia 
z okolitých domov pre hluk najradšej 
na tri dni odsťahovali, mal by úrad veľ-
ké guľové a nie silné stránky. Agentú-
ra, žiaľ, zabudla aj na ďalšie nie menej 
významné pozitíva úradu. Teplé let-
né noci, jalce vo Váhu a skutočnosť, 
že Silvester pripadne v Seredi vždy  
na 31. december!

Za profesionálny a progresívny prí-
stup možno považovať škrtnutie pra-
covnej pozície vodiča. Nepochybne 
ide o príspevok k zlepšeniu životné-
ho štýlu zamestnancov mesta, ktorí 
ak nemajú vodičák, budú chodiť pešo 
na Kapustniská, do Horného Čepeňa 
alebo na Trnavskú. Prebehnú sa, ne-
priberú a bude im určite aj lepšie chu-
tiť. (Ešteže nám v štruktúre neškrtli 
primátora.)

Dobré dve hodiny sme sa prekárali 
a hútali, ako z toho na všetky svetové 
strany otvoreného lega vytvoriť čosi, 
čo by sa dalo použiť. Boli sme ako 
ten sedliak, ktorý si vo vysokohorskej 
chate objednal miestnu špecialitu. Do-
stal živú žabu so zemiakmi. Sedliak 
vzal príbor, zapichol vidličku do žaby 
a začal z nej odkrajovať. Z taniera sa 
ozvalo: “kŕŕŕk, kŕŕŕk“. Sedliak iba po-
znamenal: Kŕŕk, nekŕŕk, zaplatil som 
- zjesť ťa musím! Nuž a my tiež tak, 
ty náš drahý audit! Zaplatili sme, a tak 
ťa musíme sami stráviť. Lebo Gastro-
gel na tento druh záťaže ešte nikto  
nevynašiel.

Ľubomír Veselický

Primátor mesta svoj tradičný príspevok: „Na slovíčko, občania...“ nedodal a ospravedlňuje sa. Svoj príspevok sľúbil v budúcom vydaní SN.
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Organizačná 
štruktúra MsÚ 

v Seredi 
- stanovisko -

O možnosti vypracovať procesno-
organizačný projekt externou spo-
ločnosťou bolo MsZ informované 
na svojom rokovaní dňa 2. 9. 2008 
v rámci bodu „Kontrola plnenia uzne-
sení“, zároveň s kópiou listu – ponu-
ka spoločnosti s rozsahom i navrho-
vanou cenou (169 000,- Sk bez DPH), 
ktorá bola súčasťou materiálov. 

Uznesením MsZ č. 140/2008 
schválilo vypracovanie tohto pro-
jektu. Následne sa začali rokova-
nia so spoločnosťou ohľadom pod-
pisu zmluvy a stanovenia harmo-
nogramu prác. Projekt prebiehal od 
12. 11. 2008 do 26. 1. 2009 a mal za 
cieľ zhodnotiť vykonávané činnosti 
na MsÚ, popísať procesy a navrh-
núť optimalizáciu novej organizačnej 
štruktúry.

Výstupy - záverečná správa z au-
ditu, mapa procesov a návrh orga-
nizačnej štruktúry boli predložené 
na zasadanie februárovej mestskej 
rady (MsR) pre oboznámenie jej čle-
nov. Na MsR bol prijatý návrh zor-
ganizovať pracovné stretnutie aj za 
účasti spracovateľa materiálu. Nik 
z prítomných MsR tento návrh neod-
mietol, a ani na riadnom MsZ, kona-
nom dňa 24. 2. 2009, nebola žiadna 
negatívna reakcia voči stretnutiu. Na 
pracovnom rokovaní dňa 12. marca 
2009 vo veľkej zasadačke MsÚ boli 
zúčastnené všetky zainteresované 
strany – t. j. spracovatelia projektu, 
poslanci a vedúci oddelení, avšak ro-
kovanie účel nesplnilo. Práve tu bol 
priestor na diskusiu, otázky i vysvet-
lenia. Dôvody, prečo nerokovať k da-
nej problematike, vysvetlené neboli. 
Poslanci listom, podaným na tomto 
pracovnom rokovaní, žiadali zvolať 
k záverom procesno-organizačné-
ho projektu mimoriadne MsZ, ktoré 
sa uskutočnilo 17. 3. 2009. Z tohto 
rokovania boli prijaté odporúčania 
i ukladacia časť pre novú organizač-
nú štruktúru s termínom do konca  
mája 2009. 

Audit externej spoločnosti navr-
hol zmenu zo súčasných sedem 
oddelení na štyri. Zastávam názor, 
že výstupy z materiálu sú použiteľ-
né pre náš úrad. Funkčnú štruktúru 
je možné vytvoriť rôznymi schéma-
mi a modelmi. Podstatné sú ľudské 
zdroje, ich potenciál, usporiadané 
naväzujúce procesy, jasná deľba 
práce, právomoc i zodpovednosť, 
ako i motivačné faktory. Návrh novej 
organizačnej štruktúry spracujem 
tak, aby bol predložený na júnové  
rokovanie MsZ. 

Ing. Eva Hanusová, 
prednostka MsÚ

Šesť pripomienok poslancov 
MsZ k vykonanému auditu 

a k jeho záverom.
1. Neobsahuje pracovnú pozíciu projekto-
vého manažéra v zmysle znenia uznesenia 
č. 111/2008 zo 17. a 26. 6. 2008.
2. Navrhovanú pracovnú pozíciu referenta 
pre vzťahy s verejnosťou odôvodňuje potre-
bou koordinácie práce s médiami, aktívnej 
a  riadenej komunikácie s verejnosťou, čím 
podsúva v záverečnej správe neuvedený 
záver, že terajší vedúci útvarov MsÚ nie sú 
schopní tejto komunikácie,  a preto potrebu-
jú svojho hovorcu.
3. Navrhované vytvorenie odboru s pred-
metom činnosti výstavby, územného pláno-
vania a životného prostredia oproti súčas-
nému stavu znamená nový medzičlánok v 
riadení a kladie enormné nároky na znalosti 
vedúceho odboru v troch osobitných a špe-

cifických činnostiach.
4. Neobsahuje pracovnú pozíciu vodiča, 
ktorý má zabezpečovať dopravný servis pre 
zamestnancov MsÚ tak, aby boli flexibilní.
5. Nezohľadňuje potrebu právneho servisu 
pre zamestnancov MsÚ v dobe stále sa me-
niacej legislatívy, pružného reagovania na 
zistenia neplnenia daňových povinností voči 
mestu, vymáhania pohľadávok z obchod-
ných a iných vzťahov, metodického usmer-
ňovania a kontroly navrhovaných VZN, vý-
konného článku v oblasti správneho kona-
nia tým, že predpokladá pracovnú pozíciu 
právnika iba na 0,6 pracovného úväzku.
6. Nezohľadňuje potrebu širšej kontrol-
nej činnosti všetkých útvarov MsÚ a mes-
tom zriadených organizácií, keď nenavrhu-
je zriadenie útvaru kontroly, ale ponecháva 
iba pozíciu hlavného kontrolóra.       

poslanci MsZ

Uznesenie z mimoriadneho Mest-
ského zastupiteľstva v Seredi,  

konaného dňa 17. 3. 2009
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo 
a prijalo: Uznesenie č. 41/2009 
A. Odporúča prednostke MsÚ:
1. Zapracovať do návrhu organizačnej štruk-
túry Mestského úradu v Seredi pozíciu pro-
jektového manažéra. Hlasovanie: prítomných 
19, za 19, proti 0, zdržalo sa 0.
2. Nezapracovať do návrhu organizačnej 
štruktúry Mestského úradu v Seredi pozíciu 
referenta pre vzťahy s verejnosťou. Hlasova-
nie: prítomných 19, za 15, proti 3, zdržal sa 1.
3. Nezapracovať do návrhu organizačnej 
štruktúry Mestského úradu v Seredi zlúčenie 
oddelení územného plánu a stavebného po-
riadku, životného prostredia a investičného 
oddelenia. Hlasovanie: prítomných 19, za 13, 
proti 1, zdržali sa 5.
4. Zapracovať do návrhu organizačnej štruk-
túry Mestského úradu v Seredi pozíciu vodi-
ča. Hlasovanie: prítomných 19, za 18, proti 0, 
zdržalo sa 0, nehlasoval 1.
5. Zapracovať do návrhu organizačnej štruk-
túry Mestského úradu v Seredi pracovnú po-
zíciu právnika na plný úväzok. Hlasovanie: 
prítomných 19, za 16, proti 2, zdržal sa 1.
6. Zapracovať do návrhu organizačnej štruk-

túry Mestského úradu v Seredi vytvorenie 
útvaru kontroly. Hlasovanie: prítomných 18, 
za 15, proti 0, zdržali sa 3.
B. Ukladá prednostke MsÚ:
1. Spracovať návrh organizačnej štruktúry 
Mestského úradu v Seredi so zapracovaný-
mi schválenými odporúčaniami uvedenými 
v bode 1 – 6 v termíne do 31. mája 2009. Hla-
sovanie: prítomných 19, za 19, proti 0, zdrža-
lo sa 0.
Uznesenie č. 42/2009
A. Ukladá hlavnej kontrolórke vykonať kon-
trolu, či pri výbere dodávateľa na procesno-
organizačný audit bol dodržaný zákonný po-
stup a princíp hospodárnosti, či očakávaná 
výška nákladov na túto službu mala byť ozná-
mená MsZ, ak v rozpočte mesta rezerva na 
tento výdavok schválená nebola, aká čiastka 
bola za vykonaný audit spoločnosti Eurocon-
trol s. r. o., Žiar nad Hronom vyplatená.
K správe predložiť fotokópie všetkých doku-
mentov, týkajúcich sa tejto operácie, t. j. ko-
rešpondencia, objednávka, dohoda, zmluva, 
faktúry. Hlasovanie: prítomných 19, za 12, 
proti 1, zdržali sa 5.
V Seredi dňa 18. 3. 2009

Mgr. Vladimír Vranovič, primátor mesta
Návrhová komisia: Božena Vydarená, 
Michal Noskovič, Ing. Bystrík Horváth
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Základné informácie 
o ohlasovaní pobytov 

ZRUŠENIE TRVALÉHO 
POBYTU

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší: 
a) na základe oznámenia podľa § 10 písm.  d,
b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za 
mŕtveho,
c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3, 
t. j. vtedy, ak sa občan odhlási do zahraničia,
d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe 
nepravdivých alebo nesprávne uvedených 
skutočností, alebo na základe neplatného, fal-
šovaného, vedome pozmeneného alebo cu-
dzieho dokladu,
e) na návrh občana oprávneného užívať bu-
dovu alebo jej časť na základe právoplatného 
súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zru-
šení užívacieho práva, 5 a,
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spolu-
vlastníkov budovy alebo jej časti, alebo nájom-

cu, ak je budova alebo jej časť v nájme obča-
novi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiad-
ne užívacie právo; návrh nemožno podať voči 
vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo 
nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlast-
níka alebo nájomcu,
g) ak budova zanikla.
Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa 
odseku 1 písm. d) až g), je miestom trvalého 
pobytu občana obec, na ktorej území bol ob-
čanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť 
je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyve-
sením oznámenia na úradnej tabuli v obci po-
bytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa 
uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia 
občana. Na ohlasovni treba vypísať žiadosť, 
priniesť so sebou občiansky preukaz, doklad 
od domu (bytu) a to list vlastníctva alebo ná-
jomnú zmluvu.

Ing. X. Domaracká,
odborný referent

Drogy 
a kriminalita 

Po roku 1989 dochádza k vý-
razným spoločenským zmenám 
v našej spoločnosti. Tieto zmeny 
napomáhali rozširovaniu rôznych 
negatívnych javov, čo sa prejavilo 
v náraste celkovej kriminality, roz-
šíreniu drog a pod. 

To viedlo k tomu, že za úspeš-
ných sa začali považovať ľudia, 
ktorí majú veľa peňazí – to, ako 
a akým spôsobom ich získali už 
nikoho nezaujímalo. Sprievodným 
javom tejto orientácie na majetko-
vé hodnoty (auto určitej značky, 
drahá dovolenka, luxusná vila) 
je často i zrýchlené tempo živo-
ta, psychické napätie, preťaže-
nie až po stavy vyčerpania. Tieto 
javy v mnohých prípadoch vedú 
osobu k tomu, aby svoju kondíciu 
a výkonnosť „vyladila“ drogami. 
Na druhej strane je tiež rad tých 
ľudí, ktorí sa stali závislými a sia-
hajú po droge v snahe uniknúť  
z nepríjemnej reality.

Drogy sa stali módnou záleži-
tosťou hlavne u mladej generá-
cie. Dlhodobo je tento jav ovplyv-
ňovaný celým radom kriminogén-
nych a spoločenských faktorov, 
ku ktorým patrí hlavne geogra-
fická poloha Slovenskej republi-
ky, otvorenie hraníc, rozpad bý-
valej Juhoslávie a Sovietskeho 
zväzu a následná migrácia osôb 
z uvedených krajín na území Slo-
venskej republiky, nevyhovujúca  
legislatíva atď. 

Výrazný nárast kriminality 
v Slovenskej republike po roku 
1989 súvisí s transformačným 
procesom spoločnosti, čiže de-
mografickými, ekonomickými, so-
ciálnymi a ďalšími zmenami, a je 
výsledkom multifaktoriálneho pô-
sobenia. Došlo k výraznému ná-
rastu celkovej kriminality (hlavne 
sa to týka majetkovej kriminality). 
Taktiež výrazné zmeny, ku kto-
rým došlo na drogovej scéne po 
roku 1989, nachádzajú svoj ne-
gatívny odraz v dynamickom roz-
šírení drog hlavne medzi mláde-
žou a v posledných rokoch v ra-
pídnom náraste trestnej činnosti 
v súvislosti s drogami a drogovou 
závislosťou. Mám za to, že tým-
to závažným problémom sa naša 
spoločnosť v dostatočnom rozsa-
hu nezaoberá, hlavne na úseku 
preventívneho pôsobenia.

Vzhľadom na uvedené skutoč-
nosti sa vám budem snažiť po-
ukázať v jednotlivých príspev-
koch na problematiku drogovej 
kriminality a prípadne jej priamu 
súvislosť na páchaní ostatnej  
kriminality.

Mgr. Igor Habán

Na margo jedného 
stretnutia

Od vzniku miestnej samosprávy uplynu-
lo už dosť dlhé obdobie, no väčšina občanov 
akoby ešte nepochopila, čo slovo samosprá-
va znamená. Na stránke mesta www.sered.
sk a v ostatnom čase častejšie na súkrom-
nej stránke www.seredonline.sk, odznievajú 
pripomienky a kritické postrehy, na ktoré ako 
poslanec MsZ reagujem. Považujem za svoju 
povinnosť byť v kontakte s ľuďmi, ktorým na 
meste Sereď záleží. V ostatných dvoch me-
siacoch som sa snažil intenzívne pôsobiť pri 
riešení požiadavky na obnovenie obojsmer-
nej prevádzky Kostolnej ulice 
a následne som inicioval stret-
nutie občanov so zástupcami 
SAD Dunajská Streda, aby sa 
mohli sami otvorene vyjadriť 
k problému parkovania auto-
busov na autobusovom nástu-
pišti. V prvom prípade sa pre-
rokovania petície 24. 2. 2009 
zúčastnil iba jej autor, v dru-
hom z dotknutých obyvateľov 
iba občianka, ktorej parkujúce 
autobusy vôbec neprekážajú.

Kladiem si otázku, kde ostali všetci tí kritici, 
ktorým parkujúce a následne štartujúce auto-
busy tak znepríjemňujú život. Priatelia! Tak to 
nefunguje! Svojou neprítomnosťou ste povedali 
primátorovi, ale aj mnohým poslancom, že váš 
problém vôbec nie je taký, ako ste ho opisova-
li na diskusnom fóre webovej stránky mesta. 
Spochybnili ste sami seba. Čo myslíte?

Na škodu koho? Dovolím si zacitovať vyjad-
renie jedného kolegu poslanca potom, ako sme 
v piatok 27. 3. 2009 odchádzali z veľkej zasa-
dačky MsÚ. Povedal: „Keby tým ľuďom naozaj 
tie autobusy tak prekážali, boli by prišli.“ 

Ľubomír Veselický

Názor na mimoriadne 
zasadutie MsZ

k procesno-organizačnému
auditu

Po viacerých rokoch mesto zadalo úlohu a vý-
sledkom mala byť nová organizačná štruktúra 
MsÚ. Výsledok mal byť jednou zo záruk pružnos-
ti a rýchleho riešenia požiadaviek občanov.

Predložený materiál neobsahoval pozíciu pro-
jektového manažéra, ktorý by sledoval, triedil 
a informoval o výzvach na predkladanie projek-
tov riaditeľom škôl, organizácií, živnostníkom, fir-
mám, občianskym združeniam a pod. Netreba 
zdôrazňovať, aké je to potrebné. V správe chý-
bal počet pracovníkov pred a po prípadnom pri-
jatí organizačnej štruktúry. Rovnako chýbalo roz-
delenie kompetencií a obsah pracovných náplní 
(aspoň vedúcich oddelení). Pritom by stačilo tak 
málo! „Prepáčte, asi sme sa nerozumeli, pripo-
mienky poslancov budú vzaté do úvahy.“ Nechať 
vec zájsť do krajností, nemať odhad, že výsledok 

bude nepoužiteľný a nepriechodný, považujem za 
nenormálne. Absurdne vyznieva obhajoba neob-
hájiteľného od kompetentných. V našom meste 
sme zvyknutí na všeličo... Podobná situácia bola 
asi pred 5 rokmi, keď sme žiadali personálny au-
dit. Pracovníci MsÚ audit vykonali - SKONTRO-
LOVALI SAMI - SEBA!

Dobre čítate, každý sám seba - pracovné nápl-
ne a vyťaženosť počas pracovnej doby. Výsledok? 
Všetko v poriadku! Úloha bola splnená, odfajknu-
té... Absurdné? Nie! Realita. Dovolím si zopako-
vať tú istú vetu: MRHANIE ČASOM, PENIAZMI 
a ENERGIOU. Stačilo použiť zdravý rozum, čom 
je v Seredi stále väčší a väčší problém. Stačili by 
vlastné postrehy vedúcich, zamestnancov, nie-
koľko porád a máme štruktúru ako lusk. Nebáť 
sa zjednodušiť riadenie a preniesť kompetencie 
v rozhodovaní i na podriadených. 

Objednali sme si štandartné AUTO a dostali 
sme ŠLAPACIE AUTÍČKO! Zaškrtneme - úloha 
splnená? V Seredi, bohužiaľ, áno.

Ing. Martin Tomčányi, poslanec MsZ
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Dotácie z rozpočtu 
Mesta Sereď na rok 

2009 v sociálnej 
oblasti 

Mesto Sereď poskytne žiadateľom 
o dotácie, ktorých projekty boli zame-
rané na sociálnu oblasť, na základe od-
poručenia sociálno-zdravotnej komisie 
pri MsZ v Seredi z rozpočtu mesta Se-
reď v nasledovnej výške: 
1. Miestna organizácia Slov. červené-

ho kríža Sereď, humanitárna starostli-
vosť – poštovné za balíky, vlna, kniž-
ky, maľovanky, hračky – pre deti v ne-
mocniciach, detských domovoch, troj-
čatá. Schválená výška dotácie: 200 €.
2. Klub vojenských dôchodcov Se-

reď, na činnosť klubu. Schválená výš-
ka dotácie: 200 €.
3. Slovenský zväz zdravotne postih-

nutých detí a mládeže v Seredi - re-
kondično-rehabilitačný pobyt pre ZP 
deti a mládež – júl 2009 Selce. Schvá-
lená výška dotácie: 2 500 €.
4. Oblastný výbor Slovenského zvä-

zu protifašistických bojovníkov Galan-
ta - na činnosť základnej organizácie 
SZPB Sereď, tematický zájazd, ven-
ce, kultúrne a rehabilitačné podujatia, 
výročná členská schôdza. Schválená 
výška dotácie: 300 €.
5. Materské centrum MAMA klub Se-

reď - zabezpečenie prevádzky ma-
terského centra, didaktické pomôcky, 
prednášková činnosť. Schválená výš-
ka dotácie: 1 725 €.
6. Klub zdravotne postihnutých do-

spelých Sereď, rekondično-rehabili-
tačné pobyty pre ZP občanov – jún, 
júl 2009. Schválená výška dotácie: 
5 975 €.
7. Občianske združenie Slnko jese-

ne Sereď, výlet pre klientov DD a DSS 
Sereď. Schválená výška dotácie: 
1 147 €.
8. Združenie STORM pri UKF Nitra: 

na terénnu sociálnu prácu s užívateľ-
mi drog – na nákup sterilných strieka-
čiek, hygienické a zdravotné potreby, 
supervízia, pohonné hmoty, telefón. 
Schválená výška dotácie: 400 €.
9. Domov sociálnych služieb Nezábud-

ka Pata n. o., úprava vonkajšieho areálu 
DSS. Schválená výška dotácie: 400 €.
10. Súkromné centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva Pata: 
nákup diagnostických testov za úče-
lom diagnostiky žiakov so sociálno-
patologickými javmi. Schválená výš-
ka dotácie: 180 €.
11. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi 

a. v. Sereď, poznávací zájazd. Schvá-
lená výška dotácie: 250 €.
Z rozpočtovanej sumy 16 600 € 

na dotácie pre sociálnu oblasť bola 
rozdelená čiastka 13 277 €. Ostatné 
finančné prostriedky sú určené pre 
žiadateľov, ktorí svoje projekty pred-
ložia neskôr.

Mgr. Marta Némethová,
predsedníčka komisie

Sociálne služby pre dô-
chodcov a zdravotne 

postihnutých občanov 
v kompetencii mesta

Od 1. januára 2009 je účinný zákon 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb., o živnostenskom podnikaní (živnos-
tenský zákon) v znení neskorších pred-
pisov. Upravuje právne vzťahy pri posky-
tovaní sociálnych služieb, financovanie  
sociálnych služieb a dohľad nad poskytova-
ním sociálnych služieb. Mesto Sereď v rámci 
svojej pôsobnosti: 1. Poskytuje základné so-
ciálne poradenstvo. 2. Vyhotovuje posudok 
o odkázanosti na sociálnu službu – opatrova-
teľskú službu, umiestnenie do zariadenia pre 
seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a 
denného stacionára. 3. Vydáva rozhodnutie 
o odkázanosti na sociálnu službu v zariade-
ní pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej 
služby, v dennom stacionári, o odkázanosti 
na opatrovateľskú službu. 4. Zabezpečuje 
poskytovanie opatrovateľskej služby. 5. Uza-
tvára zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej 
služby. 6. Zabezpečuje poskytovanie sociál-
nej služby v zariadeniach pre seniorov, v za-
riadeniach opatrovateľskej služby a denných 
stacionároch ako u verejných poskytovate-

ľov sociálnych služieb. 7. V prípade, že nie 
je voľné miesto, zabezpečí poskytovanie so-
ciálnej služby u neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb na základe dohody mesta 
s fyzickou osobou.

Ako žiadať o poskytnutie opatrovateľ-
skej služby a o umiestnenie do zariadenia 
pre seniorov (bývalý domov dôchodcov), 
zariadenia opatrovateľskej služby a den-
ného stacionára?  - Najskôr si treba podať 
žiadosť! Občan s trvalým bydliskom v meste 
Sereď si na Mestskom úrade v Seredi podá 
žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu - opatrovateľskú službu, na umiestne-
nie do zariadenia pre seniorov, zariadenia 
opatrovateľskej služby alebo denného staci-
onáru. K žiadosti je potrebné doložiť vyjadre-
nie zmluvného lekára 
o zdravotnom stave 
žiadateľa. 

Po predložení kom-
pletnej žiadosti Mesto 
Sereď zabezpečí vy-
pracovanie lekárske-
ho posudku, v ktorom 
posudkový lekár po-
sudzuje odkázanosť 
fyzickej osoby na po-
moc iného. Sociálnu 
posudkovú činnosť 
vykonáva referát so-
ciálnych vecí a zahŕ-

ňa posudzovanie individuálnych predpokla-
dov fyzickej osoby, jej rodinného prostredia 
a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fy-
zickej osoby do spoločnosti. 

Na základe lekárskeho a sociálneho po-
sudku sa na referáte sociálnych vecí vyho-
tovuje posudok o odkázanosti na sociálnu 
službu, ktorý je podkladom na vydanie roz-
hodnutia o tom, či občan je, alebo nie je od-
kázaný na sociálnu službu. 

Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti 
občana na sociálnu službu je prílohou k žia-
dosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní so-
ciálnej služby: 

Opatrovateľská služba – O uzatvore-
nie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej 
služby požiada občan na mestskom úrade. 
V zmluve bude uvedený rozsah opatrovateľ-
skej služby a suma úhrady za opatrovateľskú 
službu. VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhra-
dách za sociálne služby určuje sumu úhrady 
0,83 € za hodinu opatrovateľskej služby. 

Umiestnenie do zariadenia pre senio-
rov, zariadenia opatrovateľskej služby 
a denného stacionára – Po výbere zariade-
nia, ktoré vyberie mesto v spolupráci s klien-
tom, požiada občan o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby priamo vybra-
né zariadenie pre seniorov, zariadenie opat-
rovateľskej služby alebo denný stacionár. 

V prípade, že chce byť občan umiestne-
ný do domova sociálnych služieb, 
musí svoju žiadosť o posúde-
nie odkázanosti na sociálnu služ-
bu adresovať na Trnavský samo-
správny kraj. 

Opatrovateľskú službu vyko-
návajú opatrovateľky, ktoré budú 
musieť od 1. 1. 2012 spĺňať kvali-
fikačné predpoklady ustanovené 
zákonom – úplné stredné odbor-
né vzdelanie v študijnom odbore 
zameranom na opatrovanie alebo 
poskytovanie zdravotnej starostli-
vosti alebo absolvovať akreditova-

ný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 
hodín. 

Bližšie informácie o sociálnych službách 
vám poskytneme na Mestskom úrade v Se-
redi, referát sociálnych vecí, č. d. 5. Žiadosť 
o posúdenie odkázanosti na sociálnu služ-
bu nájdete aj na internetovej stránke mesta 
www.sered.sk v sekcii samospráva-tlačivá.

Mgr. M. Némethová, poslankyňa MsZ, 
PhDr. S. Adamčíková,  

referát sociálnych vecí MsÚ

Fotografie z výročnej členskej schôdze  
Sl. zväzu zdr. postihnutých  

(združuje 591 členov), konanej v sobotu  
28. 3. v estrádnej sále DK v Seredi.



7

Budova súčasného kultúrno-ob-
chodného centra Nova bola daná 
do prevádzky v novembri 1987 
ako mestské kultúrne stredisko, 
ktorého súčasťou bolo kino NA-
PRED a mestská knižnica. Sláv-
nostné otvorenie kina bolo 6. 11. 
1987. Názov kina bol prevzatý 
z pôvodného starého kina NA-
PRED (predtým INVALID, ľudovo 
„blcháreň“), ktoré bolo súčasťou 
pohostinstva Jána Horvátha na 
Nám. slobody (terajšia autobu-
sová stanica). Neskôr bola kniž-
nica premiestnená do priestorov 
domu kultúry a kino dostalo nový 
názov NOVA. Od roku 1999 je pre-
vádzkovateľom kina Dom kultúry 
v Seredi. 
Prinášame vám rozhovor 
s pani Martou Vácziovou,  
vedúcou kina:
Od ktorého roku ste vedúcou 
kina v Seredi?   Od jeho zriadenia 
v novej budove, t. j. od roku 1987. 
Sprevádzkovanie kina bolo trochu 
náročnejšie v tom, že predtým v Se-
redi kino absentovalo takmer 10 
rokov. V začiatkoch veľmi chýbali 
odborné rady a skúsenosti z oblasti  
kinematografie.
Aký je vývoj návštevnosti od za-
čiatkov až doteraz? 
Návštevnosť ovplyvňuje viacero fak-
torov: včasná ponuka atraktívnych 
filmových titulov, kvalitná reproduk-
cia obrazu a zvuku, súvisiaca s tech-
nickým vybavením kina, nárast tech-
nických vymožeností, domáce kino, 
internet a pod. V začiatkoch otvo-
renia kina bola návštevnosť vyššia, 
prvých päť rokov bol priemerný po-
čet vyše sto návštevníkov na jedno 
filmové predstavenie, ďalšie roky sa 
návštevnosť stabilizova-
la v priemere na päťdesiat 
návštevníkov. V rámci Slo-
venska sme sa z vyše 200 
kín na 38. mieste (pod-
ľa návštevnosti) a na 60. 
mieste (podľa tržieb). Te-
rajšia návštevnosť sa po-
hybuje okolo 40 divákov 
na jedno filmové predsta-
venie.

Kto vlastní 
distr ibúciu 
filmov, ako 
to vlast-
ne fungu-
je? Môžete 
o v p l y v n i ť 
výber pre-
m i e t a nýc h 
filmov? 
Na Sloven-
sku je viacero 
distribučných 
f i l m o v ý c h 
spoločností, 

s ktorými máme uzatvorené zmlu-
vy o požičiavaní filmových kópií pre 
verejné premietanie. Funguje to tak, 
že distribútor nám zapožičia vybra-
ný filmový titul za tzv. požičovné (t. j. 
50%-né alebo fixné požičovné uhrá-
dzané z vybratého vstupného). Vý-
ber premietaných filmov realizujem 
na základe ponuky distribučných 
spoločností tak, že do programovej 
štruktúry kina sa snažím zahrnúť 
žánrovo odlišné filmy určené pre 
rôzne cieľové skupiny.
Ako vidíte budúci vývoj existen-
cie kina a premietania filmov? 
Vieme, že cestou budúcnosti v ki-
nematografii je digitalizácia kín a po 
roku 2010 už väčšina filmov bude na 
digitálnych nosičoch, pričom počia-
točná investícia do digitálnej techno-
lógie nie je malá. Doteraz má kino 
vďaka kladnému postoju a podpore 
vedenia mesta a poslancov mest-
ského zastupiteľstva veľmi dobrú 
úroveň, odvíjajúcu sa predovšetkým 
od jeho technického vybavenia (do-
tácia na kvalitné ozvučenie kinosá-
ly, snímačov digitálnej zvukovej sto-
py a pod.). Takže budúci vývoj exis-
tencie kina bude aj naďalej závisieť 
od finančných možností. Napriek 
tomu som presvedčená, že v Seredi  
kino nezanikne.
Aká je rentabilita kina? Aký je vý-
voj rentability v posledných, napr. 
piatich rokoch?   K rentabilite kina 
by som sa vedela vyjadriť v tom prí-
pade, ak by sa dali selektovať  všet-
ky náklady priamo súvisiace iba 
s prevádzkou kina. Ale vo všeobec-
nosti, kiná nie sú rentabilné.

Zhováral sa Marcel Kováč

„Vox populi, vox Dei“
Informácie...

Vo februárovom čísle nášho mesačníka Seredské 
novinky som si prečítal článok: „Pred sto rokmi...“ Rád 
by som reagoval a podelil sa o svoj názor.

Písať pravdivo, aj keď z toho vznikajú nepríjemnos-
ti, a vyznať sa v spleti informácií záujmových skupín, 
poloprávd až neprávd, je veľmi ťažké. Sme tak vnú-
torne rozbití, že si nerozumieme ani v rodine, ani me-
dzi príslušníkmi rovnakých svetonázorov.

Mám takýto zážitok: Šiel som pešo po ulici a ob-
chádzal som dvoch starších pánov s bicyklami, ktorí 
sa lúčili na ceste. Zachytili som časť ich rozhovoru 
a ich názor na svetovú situáciu. Jeden z nich hovorí 
druhému: „Treba vykopať jamu a do nej zahrabať celý 
kapitalizmus!“ Druhý reagoval podobne: „Toto všetko 
má na svedomí prezident Bush!“

Majú títo dvaja páni niečo aj preštudované? A sú 
to iba oni dvaja? Nie je viacej, alebo veľa takých, kto-
rí zmýšľajú podobne, bez hlbších znalostí? Vieme si 
priznať svoje slabosti, nedokonalosti aj chyby? Cíti-
me zodpovednosť za miesto, ktoré zastávame? Je 
veľmi zlé, keď iba zviditeľňujeme svoje „ja“. 

Nadávať a búrať je veľmi jednoduché, na to netre-
ba škôl, ani si preštudovať základné informácie. Tu mi 
prichádza na um výrok slávneho ruského spisovateľa 
Solženicyna, nositeľa nobelovej ceny, ktorý pobudol 
ako väzeň na Sibíri: „Jedno slovo pravdy váži viac, 
než celý svet!“ Chcel by som povzbudiť všetkých, 
najmä mladých, aby odvážne plávali aj proti prúdu, 
i keď je to ťažké! 

Ešte v 19. storočí Mark Twain povedal: „Lož obíde 
pol sveta, kým si pravda obuje topánky.“ O to viac 
to platí dnes.

Ján Fačkovec, Sereď

Kino Nova v Seredi
minulosť a budúcnosť

Mariánsky 
stĺp

Pri hlavnej ceste, tam, 
kde je dnes parkovisko na 
Námestí republiky, stál od 
roku 1736 Mariánsky stĺp, 
ktorý okolo roku 1960 
ukryli do záhradky vpravo 
od kostola. Ako bolo ke-
dysi zvykom, stĺp postavi-
li z vďaky za uzdravenie, 
alebo skončenie nejakej 
epidémie. Je najstaršou 
drobnou architektúrnou 
pamiatkou v Seredi, ešte 
staršou, ako už opravený 
Trojičný stĺp z druhej stra-

ny kostola. Dnes je Mari-
ánsky stĺp v zlom stave. 
Asi pred tridsiatimi rokmi 
ho niekto neodborne na-
trel latexovou farbou, pod 
ktorou sa povrch kameňa 
rozpadáva. Stĺp by bolo 
treba zreštaurovať a prí-
padne premiestniť blízko 
pôvodného miesta. 

Trojičný stĺp bol v roku 
2008 opravený za penia-
ze z grantu MK SR a čosi 
priplatilo aj mesto. Po-
dobne by bolo treba po-
stupovať pri chátrajúcom  
Mariánskom stĺpe. 

redakciaFotografie: Miroslav Nagy



8

Vývoz vriec z rodinných domov dňa 13.4. 2009 uskutočníme v náhradnom termíne  
dňa 14. 4. 2009 v rámci zvozu bytových domov.

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

ZBERNÝ DVOR 
MESTA SEREĎ

Vážení občania, mesto Sereď, 
oddelenie ŽP Vám oznamuje, že 
pre nižšie určené druhy odpadov 
využívajte zberný dvor mesta 
Sereď, vybudovaný z prostried-
kov mesta Sereď a Recyklačné-
ho fondu SR, nachádzajúci sa na 
Cukrovarskej ulici č. 4347 (areál 
oproti bývalým starým pečivár-
ňam, vedľa zberných surovín).
Základné druhy odpadov, kto-
ré môžu občania priniesť, sú 
nasledovné:
- opotreb. batérie a akumulátory
- odpadové oleje
- elektronický šrot (aj podnikateľ-
ské subjekty)
- odpady zo žiariviek (aj podnika-
teľské subjekty)
- opotrebované pneumatiky
- odpady z PET (plastové fľaše)
- papier a odpady z papiera
- sklo (fľaše a tabuľové sklo)
- kompozitné obaly TETRAPAK
- kovy
- drobný stavebný a objemný odpad
Limit na drobný stavebný odpad 
a objemný odpad je 500 kg na 
domácnosť a rok.

Podmienky odovzdania  
odpadu:

- Odpady sa odoberajú bezod-
platne.
- Odpad môže odovzdať len oso-
ba s trvalým alebo prechodným 
pobytom v Seredi, resp. sídlom 
v Seredi.
- Odpad musí pochádzať z čin-
nosti fyzickej osoby, nie podnika-
teľa (s výnimkou elektronického 
šrotu a žiariviek).
- Odovzdávajúci preberajúce-
mu pracovníkovi zberného dvo-
ra musí preukázať potvrdenie 
zaplatenia splátky poplatku za 
KO a DSO v kalendárnom roku 
(ústrižok šeku, príjmový doklad, 
výpis z účtu, inkaso).
- Identifikačný doklad - trvalý alebo 
prechodný pobyt v meste Sereď.
- V prípade drobného stavebné-
ho odpadu, doklad o stavebných 
úpravách, a ak činnosť nepodlie-
ha podaniu ohlásenia stavebné-
mu úradu, občan uvedie presný 
rozsah vykonaných prác.

Prevádzková doba:
PONDELOK - PIATOK 
od 8.00 do 18.00 hod.
SOBOTA 
od 8.00 do 12.00 hod.
TEL : 031 787 41 03

VETERNÝ PARK SEREĎ - 
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO

vydané Ministerstvom životného prostre-
dia Slovenskej republiky podľa § 37 zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ži-
votné prostredie (číslo: 1929/2008-3.4/fp).
1. Záverečné stanovisko: Na základe kom-
plexného vyhodnotenia procesu posudzo-
vania vplyvov navrhovanej činnosti na život-
né prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
v znení neskorších predpisov

sa odporúča
realizácia navrhovanej činnosti „Veterný park 
Sereď“ za dodržania podmienok (uvedených 
v kapitole VI/3) tohto záverečného stanovis-
ka. Neurčitosti, ktoré sa vyskytli v procese 
posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
a vznesené požiadavky je potrebné vyriešiť 
v ďalších stupňoch povoľovania navrhovanej 
činnosti.
2. Odporúčaný variant: Na realizáciu sa od-
porúča variant 1 navrhovanej činnosti, uve-
dený v Správe o hodnotení, a v kapitole II.6 
záverečného stanoviska, po splnení podmie-

nok určených v kapitole VI/3 záverečného 
stanoviska.
Odporúčaný variant predstavuje veterný 
park, pozostávajúci z 13 veterných elektrár-
ní. Výstavba veterného parku bude zahŕňať 
aj vybudovanie potrebnej siete podzemné-
ho elektrického vedenia, novej trafostanice 
a dopravnej infraštruktúry v podobe spevne-
ných ciest vedúcich k jednotlivým veterným 
elektrárňam.
Spracovatelia záverečného stanoviska:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky - odbor hodnotenia a posudzovania 
vplyvov na životné prostredie, Mgr. Franti-
šek Parišek v súčinnosti s Úradom verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky.

Potvrdenie správnosti údajov podpisom 
oprávneného zástupcu príslušného orgánu, 
pečiatka, Mgr. Daniela Žišková, poverená 
riadením odboru hodnotenia a posudzovania 
vplyvov na životné prostredie, 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky.
Miesto a dátum vydania záverečného stano-
viska: Bratislava 29. 12. 2008

Plné znenie na www.sered.sk

Foto zo zberného dvora: V kontajneroch na papier sa mnohokrát 
nachádza aj ostatný komunálny odpad. Náklady na jeho likvidáciu 
sa zvyšujú dodatočným triedením na zbernom dvore a často do-
chádza k jeho znehodnoteniu. Odd. životného prostrieda prosí ob-
čanov o uvedomelý prístup k triedeniu odpadov.

Ukážka správneho zliso-
vania plastovej PET fľa-
še. Takto spotrebuje váš 
plastový odpad menej 
priestoru v konajneri ale-
bo vo vreci na odpad. 
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Čestné občianstvo mesta Sereď mestské zastupiteľstvo 
schválilo a udelilo pani Alžbete Vargovej za činnosť, kto-
rou sa významným spôsobom pričinila o šírenie dobrého 
mena mesta Sereď doma i v zahraničí, ako aj o jeho kultúr-
ny rozvoj. Pani Alžbeta Vargová dostala najvyššie izrael-
ské vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi. Toto oce-
nenie jej bolo udelené za to, že v rokoch druhej svetovej 
vojny viedla evidenciu židovských občanov, ktorí boli za-
strelení v koncentračnom tábore v Seredi a pochovaní na 
židovskom cintoríne v Seredi, o ktorý sa aj starala. Desiat-
ky rokov poznáme pani Vargovú ako speváčku spevokolu 
ZVON, ktorého je najstaršou členkou. Svoj spevácky talent 
uplatňovala dlhé roky v Zbore pre občianske záležitosti pri 
MsÚ v Seredi svojou účasťou a vystupovaním na občian-
skych obradoch a slávnostiach.

Živý Kristus,
náš zdroj optimizmu 

a istoty
Medziľudské vzťahy sú charakte-

rizované postojom a vzťahom člo-
veka k človeku. Obdobne je to tak-
tiež v našej kresťanskej viere. Lebo 
i dnes je kresťanská viera predo-
všetkým náš živý vzťah k osobe, dô-
vera venovaná Kristovi, a nie len ne-
jaký „vedecký dôkaz“, založený na 
objektivite písaných dokumentov. 
Lebo ohniskom našej jedinečnej 
viery je osoba Ježiša Krista – Boho-
človeka. Vzťah je ale niečo živé, čo 
treba budovať a pestovať každým 
dňom. Tak v časoch slnečných ako 
i búrlivých a pochybovačných, ktoré 
na nás môžu doliehať v rôznych eta-
pách života.

Spisovateľ F. M. Dostojevskij tieto 
svoje pocity vyjadril v jednom svo-
jom liste, kde píše o svojich vnútor-
ných neistotách a pochybnostiach: 
„Poviem vám o sebe, že i ja som 
synom tohto storočia, synom neve-
ry a pochybovania, dodnes a prav-
depodobne až do hrobu. Aké desné 
trýzne ma stál a stojí i tento smäd 
veriť; je tým silnejší v mojej duši, 
čím silnejšie sú opačné argumen-
ty. A napriek tomu mi Boh posiela 
chvíle, v ktorých mi je všetko jasné 
a sväté. A v týchto chvíľach som zlo-
žil „krédo“: veriť, že nie je nič kraj-
šieho, hlbšieho, milejšieho, rozum-
nejšieho a dokonalejšieho ako 
Kristus, a nielenže nie je nič, ale - 
a hovorím si to so žiarlivou láskou – 
že človek ani nemôže mať nič také-
ho. Ba viac, keby mi niekto dokázal, 
že Kristus je mimo pravdy, dával by 
som prednosť zostať s Kristom, ako  
s pravdou.“

V čom spočíva táto stála túžba, 
spätosť a smäd po Kristovi? Nad 
tým sa zamýšľal Napoleon Bona-
parte na konci svojho života, keď 
uvažoval o hodnote Ježišovej oso-
by. Priateľom, ktorí ho doprevádzali 
na ostrov sv. Heleny, povedal: „Za-
pálil som tisíce sŕdc. Avšak bolo 
vždy potrebné, aby som bol prí-
tomný, aby som sa na nich pozeral, 
aby som k nim hovoril. Stačilo moje 
slovo a priťahoval som všetky... Ale 
dnes, keď som poslaný do vyhnan-
stva  na skalný ostrov, kto by ešte 
za mňa bojoval, kto by dobýval ríše? 
Aká to priepasť medzi mojou úbo-
hosťou a Ježišovým kráľovstvom! 
O ňom sa káže v celom svete, vša-
de ho milujú a modlia sa k nemu...“

Preto odpoveď na naše uvažo-
vanie spočíva v tom, že vzkriese-
ný Kristus je stále živý a prítomný. 
A tak viera v Ježiša Krista je pre nás 
denno-denne tým nevyčerpateľ-
ným zdrojom životného optimizmu, 
ktorý obohacuje náš život a dáva 
mu svoj zmysel. On je pre nás tou 
najistejšou skutočnosťou, lebo Boh 
od nikoho z nás nie je ďaleko. Veď 
„v ňom žijeme, hýbeme sa a sme“ 
(porov. Sk 17, 27-28).

Nech nás dôvera v Krista napĺňa 
celý náš život. To Vám zo srdca pra-
je a v modlitbách vyprosuje

Mons. Ján Bučík, dekan

Čestné občianstvo mesta Sereď

Aká bola Vaša mladosť?
Narodila som sa v cukrovare a od svojich 

troch rokov, až kým som sa nevydala, sme bý-
vali celá rodina v domčeku na židovskom cin-
toríne. Môj manžel pochádzal z Jelšavy, bol tu 
vojakom na základnej službe. Pri istej príleži-
tosti, odhaľovania pomníka v Seredi, sme so 
spevokolom Zvon spievali a vojaci držali pri pa-
mätníku čestnú stráž. Tam sme sa spoznali.
Odkedy ste začali spievať v spevokole?

Do spevokolu Zvon ma prijal nebohý pán Ján 
Fisher - Kvetoň na žiadosť pána Jána Lehoc-
kého. Mala som vtedy iba pätnásť, môj spev sa 
mu páčil. Na spevokol mám veľa veľmi milých 
spomienok. Teraz sa liečim po úraze, tak sa 
nemôžem nácviku zúčastňovať, ale keď príde 
ten deň, tá hodina... a viem, že je nácvik mo-
jich kolegov, tak vždycky plačem. Také krásne 
chvíle som v spevokole prežila a ja spievam tak 
veľmi rada... Na to sa nedá zabudnúť. Doma 
mám noty, sadnem si a spievam a spievam... 
V spevokole boli samé osobnosti, niektorí ako 
moji otcovia: Belko Remenár, Viliam Kubányi... 
Tykali sme si. Už ako staršia som nevynechala 
ani jednu skúšku...
Na čo najradšej spomínate z Vašej mladosti?

Moja druhá babička bývala v kempingu. Tam 
mal cukrovar niekoľko svojich bytov. Bola som 
u nej celé prázdniny. Moja mladosť je Váh, ale 
i práca pri pasení husí. Môj dedko, Klenovič, 
bol kočišom majiteľa kaštieľa, pána Rótha, vte-
dajšieho majiteľa kaštieľa. Veľakrát sme sa ako 
deti zavesili za koč dozadu a prekĺzli sme do 
objektu parku a kaštieľa, kam nie každý mal 
prístup. Seredské cesty neboli dláždené. Keď 
napršalo, všetci mali topánky od blata. Pamä-
tám si aj studňu, ktorá bola dlhé roky pred te-
rajšou budovou mestského úradu. Pamätám si 
aj výstavbu cukrovaru, moja babka pomáhala 
na stavbe. Ako staršia som pri nástupe do zá-
kladnej školy na otázku učiteľky o mieste moj-
ho narodenia povedala: „U babičky v cukrovare 
v zadnej izbe...“
Ako si už pamätáte časy nástupu vlády 
Dr. Tisa?   V škole sme sa pred vyučovaním 
museli modliť a zaspievať slovenskú hymnu. 
Tiso  každú sobotu celé roky slúžil omšu v Bá-
novciach n/B a v nedeľu sa vracal späť. Viac 
ľudí ho chodievalo vyčkávať k ceste, keď ho 
viezli v jeho aute, aby ho zazreli. Pravda, po-
znali sme ho len z obrázkov.

No nepamätám si žiadne protižidovské nála-
dy ani medzi ľuďmi, ani v škole. 
Dostali ste najvyššie ocenenie štátu Izrael, 

udeľované cudzím štátnym príslušníkom - 
nežidom, za evidenciu zastrelených židov 
v koncentračnom tábore a pochovaných 
na Židovskom cintoríne v Seredi? Ako to 
všetko začalo a prebiehalo?

Peklo s prenasledovaním a udávaním Židov 
sa začalo na jar 1943, mala som vtedy 14 ro-
kov. V Seredi žilo asi 400 židovských rodín. 
Seredská Hlinkova garda, ktorej velil nejaký 
Grasel (mal obchod so zbraňami) „nabaláchal“ 
ešte viacerých a tí udávali Židov fašistom. Gar-
disti poudávali všetkých. Pretože sme bývali na 
židovskom cintoríne, mali sme prístup na všeli-
jaké miesta. Mohla som prísť aj do synagógy..., 
nie, že by som sa tam modlila, ale zo zvedavos-
ti. Rabín si tykal s mojím otcom, mal štyri deti 
a my sme sa s nimi hrali. Bola som svedkom 
udalosti, keď ich fašisti prišli zobrať. Vidím to 
ako dnes... Gardisti starého židovského pána, 
vyše 80 ročného, chytili za ruky a nohy a hodili 
ho ako vrece na korbu nákladného auta. Na to 
nezabudnem nikdy. Keď už všetkých z domu 
odvliekli, tak im pobrali aj majetok. Židia vedeli, 
čo sa deje, a zachraňovali sa, ako mohli. Mnohí 
Slováci pomáhali židom schovať sa alebo za-
chrániť im aspoň majetok. V Seredi sa jedné-
mu židovskému páru, mužovi a žene, podarilo 
prežiť u poštára na Pivovarskej ulici. Ale mnohí 
sa nevrátili. Mali sme kamarátov v našom veku, 
ktorých tiež odvliekli, ale nikdy viac sme o nich 
už nepočuli...
... a ako to bolo s tými zoznamami hrobov?

Raz mi to napadlo, keď z tábora doviezli tre-
tieho alebo štvrtého mŕtveho, že si to začnem 
značiť, lebo ich pochovávali bez označenia. 
Preto som si vzala písanku a zaznamenáva-
la presne po radoch, koho a kam pochova-
li, a aj poradie hrobov. Na truhlách, v ktorých 
ich fašisti zložili k bráne cintorína, boli ceruz-
kou poznačené strohé údaje - mená, niekedy 
len priezviská a dátum úmrtia. Môj otec sa bál: 
„Len aby ťa nevideli, aby sa to nikto nedozve-
del...“ Môj nebohý brat pomohol ujsť posledné-
mu zo štyroch židov, čo pochovávali. Žiaden 
pohreb ďalším mŕtvym už nikto neodbavoval. 
Jama s rakvou sa zahrabala a bolo po pohre-
be... Celkom som si stihla poznamenať 36 hro-
bov. Po nociach bolo počuť od koncentračné-
ho tábora strašný krik. Bolo to hrozné! Vysoké 
domy v meste neboli a všetko sa nieslo celým 
mestom. Ďalej sme ich už nepochovávali..., 
všetkých odvliekli.

Zhováral sa Marcel Kováč
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Materská škola na Ul. D. Štúra je 
10-triedna s celodennou výchovou 
a vzdelávaním. Jej súčasťou sú elo-
kované triedy na Ul. Cukrovarskej, 
J. Fándlyho a Pažitnej. MŠ podpo-
ruje osobnostný rozvoj detí v oblasti  
sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, 
telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíja 
schopnosti a zručnosti detí, utvára pred-
poklady na ďalšie vzdelávanie. Poskytuje 
vzdelávanie deťom spravidla od troch do 
šiestich rokov a deťom s odloženou po-
vinnou školskou dochádzkou. Deti po do-
vŕšení dvoch ro-
kov veku môžu 
byť prijaté, ak 
sú vytvorené 
vhodné materi-
álne, personál-
ne a iné potreb-
né podmienky.

Čas prevádz-
ky materských 
škôl je od 6.30 
hod. do 16.30 
hod. Poskytuje-
me aj možnosť 
poldenného po-
bytu. Za pobyt 
dieťaťa v materskej škole prispieva zá-
konný zástupca na čiastočnú úhradu vý-
davkov materskej školy mesačne na jed-
no dieťa sumou 9,95 €. Príspevok sa ne-
uhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred 
plnením povinnej školskej dochádzky, ak 
zákonný zástupca dieťaťa predloží riadi-
teľke materskej školy doklad o tom,  že 
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, 
a ktoré je umiestnené v zariadení na zá-
klade rozhodnutia súdu. Školská jedáleň 
pri materskej škole poskytuje stravova-
nie deťom za čiastočnú úhradu nákla-
dov na nákup potravín. Výšku príspevku  
1,19 € určil zriaďovateľ. 

Materské školy na Ul. Cukrovarskej, 
J. Fándlyho a 
Pažitnej sa od 
1. 1. 2008 stali 
súčasťou ma-
terskej školy 
na Ul. D. Štúra. 
V tomto roku v 
novembri uply-
nie 30 rokov 
od chvíle, kedy 
sa po prvýkrát 
otvorili brány 
materskej školy 
na Ul. D. Štúra. 

Spolupráca 
materskej ško-
ly a rodiny je 
dôležitá. Opiera sa o pozitívne postoje 
učiteliek k rodičom. Aktivita detí je často 
iniciátorom zapojenia sa rodičov do kon-
krétnej spolupráce so školou. Krúžková 
činnosť sa v MŠ realizuje v odpoludňaj-
ších hodinách, krúžok anglického jazyka 
je zabezpečený kvalifikovaným pedagó-
gom. Svoj talent a nadanie si deti roz-
víjajú aj vo výtvarnom krúžku. Projekt 
Zdravá škola prispieva k upevňovaniu 
telesného zdravia detí. Venujeme zvý-
šenú pozornosť ľudovým tradíciám, zvy-
kom a obyčajom podľa ročných období 
a environmentálnej výchove. 

Dobre pripraviť deti na život dospelé-
ho človeka je najdôležitejším poslaním 
tých, ktorí zásadne ovplyvňujú ich roz-
voj - rodičov a učiteľov. S náročnosťou 
života rastie aj náročnosť učiteľského 
povolania. Láska k povolaniu, kontinui-
ta v úrovni kvality pedagogickej práce,  
dobré pracovné a medziľudské vzťahy, 
záujem o osobný odborný rast a vzájom-
nú odbornú spoluprácu, kultúra komuni-
kácie - to všetko je potrebné ku kvalitnej 
práci v materskej škole. Popri pedagogic-
kej práci s deťmi treba riešiť každoden-

né školské 
problémy, 
s l e d o v a ť 
m e n i a c e 
sa požia-
davky spo-
l o č n o s t i ,  
detí a ro-
dičov vo 
vzťahu ku 
škole a re-
agovať na 
ne. 

V e ľ -
kým prob-
lémom je 

odstraňovanie poškodení  a ničenie za-
riadenia školského areálu spôsobené 
vandalmi. Touto cestou chcem požiadať 
obyvateľov sídlisk a rod. domov v blíz-
kosti materských škôl, ak vidia v areáli 
školy osoby, ktoré nám poškodzujú a ni-
čia zariadenie, aby upozorňovali na túto 
skutočnosť mestskú políciu.

V materskej škole a v elokovaných pra-
coviskách prebiehajú rozsiahle opravy 
a rekonštrukcie v budovách vďaka zria-
ďovateľovi a poslancom mesta. Po vý-
mene plastových okien na všetkých bu-
dovách materskej školy a  realizovaných 
opravách v tomto roku, je v budúcnosti 
potrebné uskutočniť ďalšie opravy: ko-

tolne na 
C u k r o -
va r s ke j 
ul., fasá-
dy MŠ 
D. Štúra, 
sociálne 
zariade-
nie na 
D. Štúra, 
výmenu 
starého 
opo t re -
bované-
ho ná-
b y t k u 
(de t ské 

stoličky, ležadlá a pod.) na všetkých 
pracoviskách. V budúcnosti chceme vy-
riešiť každoročné problémy s kosením 
trávnatých plôch v jarnom a letnom ob-
dobí, drobné opravy a údržbu na kaž-
dom pracovisku, s ktorými denne zá-
pasíme. Na záver tohto príspevku pra-
jem materskej škole veľa šťastných detí, 
dobré pracovné vzťahy na pracovisku, 
kvalitných tvorivých pedagógov, spo-
kojných rodičov, a priaznivú spoluprácu  
so zriaďovateľom.

A. Túrociová, riaditeľka

Materská škola na ul. 
Komenského v Seredi
Jej neoddeliteľnou súčasťou sú elokované 

triedy na Ul. Jesenského č. 3015, Ul. Podzám-
skej č. 2660/11 a ulici Murgašovej č. 1191/8 
a pracoviská školských jedální. Víziou je vy-
tvoriť optimálny súbor podmienok a okolnos-
tí predprimárneho vzdelávania pre deti ma-
terskej školy, aby mali pocit, že prežili šťast-
né detstvo, detstvo, v ktorom nechýba istota 
a harmónia dodávajúca silu k zodpovednému 
zvládnutiu neskorších úloh. 

Strategickým cieľom je rozvíjať osobnostný 
rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, 
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, 
rozvoj schopností a zručností, utvárať predpo-
klady na ďalšie vzdelávanie, pripraviť deti na 
život v spoločnosti v súlade s individuálnymi 
a vekovými osobitosťami detí. Vo vzťahu k ro-
dine materská škola uznáva dominantnú rolu 
rodiny v rozvoji dieťaťa a v spolupráci s rodi-
nou sa usiluje o partnerstvo. Materskú ško-
lu na Ul. Komenského vedie Magdaléna Ma-
chová. MŠ začala prevádzku 8. marca 1966. 
V rámci spolupráce so zriaďovateľom a spon-
zorom sa podarila čiastočná oprava materskej 
školy: rekonštrukcia strechy, výmena okien 
a rekonštrukcia hygienických zariadení. Čaká 
nás však ešte veľa práce na jej oprave. Ďal-
šou snahou bude úprava školského dvora, kto-
rú chceme riešiť podávaním projektov cez EÚ. 

MŠ v rámci projektu Škola podporujúca 
zdravie získala certifikát, a v roku 1998 bola 
zaradená do siete škôl podporujúcich zdra-
vie. Tento certifikát získala po prijatí prehláse-
nia realizácie zdravotnej výchovy a po úspeš-
nom plnení vytýčených cieľov: Prevencia proti 
ochoreniu plochých nôh a správneho držania 
tela, upevňovanie návykov stomatohygieny - 
prevencia proti zubnému kazu, pitný režim - 
predchádzať fyzickej a psychickej únave, envi-
ronmentálna výchova, šírenie pozornosti o ra-
cionálnej výžive. MŠ je aktívna v zdravotných 
a jógových cvičeniach - posilňovanie svalstva 
chrbtice, klenby chodidla, muzikoterapii, aróma 
lampy - oleje na dýchacie cesty, rozvoj pohy-
bových zručností - sezónne činnosti. Vedieme 
tieto záujmové krúžky: hudobný - hra na zob-
covu flautu, anglický jazyk - oboznámenie sa 
s cudzím jazykom, počítačové centrum - oboz-
námenie sa s obsluhou počítača a vedieť ho 
využiť v hre. Elokované triedy na Ul. Jesenské-
ho vedie Mária Lipovská. Slávnostné otvorenie 
MŠ na Jesenského ulici bolo 25. apríla 1984. 
Dňa 1. septembra 1984 sa začala prevádzka 
v dvoch triedach s kapacitou 60 detí.

V súčasnosti je MŠ trojtriedna. Poskytuje ce-
lodennú starostlivosť deťom od 2,5 do 6 rokov 
a deťom s odloženou povinnou školskou do-
chádzkou. Poskytuje možnosť poldenného po-
bytu detí. Budova MŠ má na prízemí vstupnú 
halu, šatne pre deti, jednu triedu, spálňu, hy-
gienické zariadenia, šatňu pre prevádzkových 
a pedagogických zamestnancov a prípravnú 
kuchynka s výťahom. Na poschodí sú umiest-
nené dve triedy, hygienické zariadenie a prí-
pravná kuchynka. Hospodárska budova tvorí 
samostatnú časť. Sú v nej sklady s kuchyňou, 
kancelária vedúcej školskej jedálne, šatňa ku-
chárok, práčovňa a zborovňa pre učiteľky.

MŠ je zameraná na environmentáln výcho-
vu a venuje sa zdravému životnému štýlu. Vý-
chovu zameriavame aj na obohacovanie regi-
onálnych kultúrnych prvkov a na spoznávanie 
histórie nášho mesta, ale aj celého regiónu. 
Praktickú výchovu zameriavame na ochranu 

Materská škola na ul. D. Štúra v Seredi
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prírody a životného prostredia. Organizujeme akcie zamerané na 
environmentálnu výchovu-vychádzky do prírody, výstavu prác z je-
senných plodov, environmentálny kútik a nástenky, práce s prírod-
ným materiálom. Krúžky: Anglický jazyk a výpočtová technika. Elo-
kované triedy na ul. Podzámskej vedie p. Lýdia Horváthová. Mater-
ská škola je dvojtriedna. Poskytuje deťom celodennú starostlivosť vo 
veku od 3 do 6 rokov od roku 1951. Budova nebola stavaná na tento 
účel, ale bola vhodne prispôsobená, aby vyhovovala podmienkam. 
Za budovou je veľký školský dvor, na ktorom sú preliezky, dopravné 
ihrisko, pieskoviská, stromy a kríky. Deti majú dostatok pohybové-
ho využitia.

Spoluprácou so zriaďovateľom bola vykonaná rekonštrukcia 
strechy, hygienického zariadenia, elektrického zariadenia a výme-
na okien. Od 1. 9. 1998 je materská škola členom Národnej siete 
škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. Elokované trie-
dy na Ul. Murgašovej vedie p. Dana Mandáková. MŠ je trojtriedna 

a je v prevádzke od roku 1980. Jednotlivé pavilóny sú esteticky 
zariadené pre príjemný pobyt detí. Súčasťou je školský zatrávnený 
dvor s dopravným ihriskom, preliezkami a pieskoviskami. Budova 
má v rámci údržby čiastočne vymenené okná a tohto roku sa má 
dokončiť výmena okien a rekonštrukcia hygienického zariadenia 
v jednom pavilóne.

Škola vytvára predpoklady pre zdravý, fyzický, psychický, sociál-
ny, emocionálny a etický rozvoj detí. Zapájame sa do výtvarných 
súťaží, rôznych akcií, výstav, besied, vystupovania detí na verejnosti 
atď. Jazykovú gramotnosť podporujeme výučbou anglického jazyka 
a IT gramotnosť zabezpečením počítačovej techniky do tried.

Snažíme sa o propagáciu všetkých škôl zúčastňovaním sa na 
kultúrnych programoch pri príležitosti rôznych sviatkov: Deň úcty 
k starším, Deň matiek, Seredský hodový jarmok, škôlkarska olym-
piáda a knižné hody. Zúčastňovanie sa rôznych súťaží a výstav 
detských prác a návštevujeme divadlo A. Bagara v Nitre. 

Absentuje nám obnova detského zariadenia v materských ško-
lách, čo je podmienené tým, že finančné prostriedky idú najskôr do 
údržieb budov. Trápi nás stály vandalizmus detí zo sídliska - ich ni-
čenie majetku materskej školy, vodenie psov do areálu a pod.

M. Machová, riaditeľka

PaedDr. Mariana Kamenská  
medzi najlepšími na Slovensku

Slávnostná dvorana Kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach 
bola 26. marca 2009 ešte slávnostnejšia ako obyčajne. Bola 
miestom odovzdávania najvyšších ocenení pedagógom z ce-
lého Slovenska pri príležitosti Dňa učiteľov. Medzi ocenenými 
bola aj pani PaedDr. Mariana Kamenská, ktorá učí na Ob-
chodnej akadémii v Seredi. Z rúk pána ministra školstva Jána 
Mikolaja prevzala „Ďakovný list“ za zavádzanie inovatívnych 
metód vo výučbe slovenského jazyka a literatúry. Kolegovia 
z Obchodnej akadémie v Seredi pani Kamenskej k ocene-
niu srdečne blahoželajú a pripájajú symbolickú kyticu kve-
tov. Tvorivé a zážitkové učenie nech je motivácou v jej ďalšej  
pedagogickej praxi.  Kolektív pedagógov OA Sereď

Detský čin roka
Tento projekt iniciovala 

spoločnosť Whirlpool Slova-
kia s cieľom otvoriť v spoloč-
nosti tému pozitívneho kona-
nia detí i dospelých a motivo-
vať spoločnosť k humánnym 
hodnotám, reflektovať a pod-
porovať pozitívne hodnoty. 
Dnešné deti budú v budúc-
nosti ako dospelí rozhodo-
vať o svete, ak ich budeme 
vychovávať k porozumeniu 
a láske, budú schopní tieto 
hodnoty šíriť a presadzovať. 
Projekt Detský čin roka pre-
bieha pod čestnou záštitou 
Ministerstva školstva Sloven-
skej republiky.

Od  roku 2000 oslovuje Det-
ský čin roka deti na celom Slo-
vensku, aby urobili dobrý sku-
tok a dali o ňom vedieť. Po-
vzbudzuje deti v konaní dobra, 
vyjadruje im podporu a dáva 
najavo, že dobro je hodnotou, 
ktorú si spoločnosť váži.

Aj naši žiaci píšu príbehy 
o svojej pomoci - rodine, ro-
vesníkom, prírode, o svojich 
dobrých nápadoch. Už tradič-
ne sa zapájajú do tohto pro-
jektu ako detská porota. Z 30 
dobrých skutkov vybrali tie, 
ktoré ich najviac zaujali a kto-
ré by mali získať ocenenie 
Detský čin roka. Spoločnosť 
Whirlpool Slovakia udelila 
našej škole za aktívnu účasť 
v tomto celoslovenskom pro-
jekte ocenenie Škola dobrých 

skutkov. Hlasovaním podpo-
rujú dobro svojich rovesníkov 
a zároveň robia ďalší dobrý 
skutok. Každý hlas totiž zna-
mená jednu symbolickú ko-
runu, ktorú spoločnosť Whirl-
pool Slovakia zvýši o vlastný 
príspevok a venuje v podobe 
domácich spotrebičov inštitú-
ciám, ktoré sa starajú o zne-
výhodnené deti v detských 
domovoch. Aj takýmto spô-
sobom sa učia deti byť em-
patické, učia sa spolupatrič-
nosti, súcitu a vnímaniu všet-
kého dobrého, čo je potrebné 
k tomu, aby svet okolo nás bol 
krajší a lepší.

Deti, ktoré sa doteraz za-
pojili do projektu Detský čin 
roka, dokázali, že dobro nie 
je len slovo v rozprávkach. Vo 
svojich príbehoch ho napĺňa-
jú skutočnými dobrými skut-
kami. Zachraňujú, ochraňujú, 
pomáhajú. Robia tak priro-
dzene a neočakávajú odme-
nu. Jednoducho sa snažia 
urobiť svet, v ktorom žijú, lep-
ším. Patrí im za to náš obdiv 
a vďaka. Zaslúžia si podporu 
vo svojom snažení a zaslú-
žia si aj pochvalu a ocenenie. 
A preto je tu projekt Detský 
čin roka.

Urobte dobrý skutok a vší-
majte si dobro okolo seba aj 
vy! Prečo? Aby dobro ďalej 
rástlo!

PaedDr. Jana Psotová
ZŠ J. Fándlyho Sereď

MAREC V ZŠ 
P. O. HVIEZDOSLAVA 

V SEREDI
Prvý jarný mesiac – marec sa 

začal tradične - knihou. Počas 
celého mesiaca sme pracova-
li s knižkami známych i menej 
známych spisovateľov. Číta-
li sme rozprávky nášho najzná-
mejšieho rozprávkara P. Dobšin-
ského, ale aj dánskeho spisova-
teľa H. CH. Andersena. Neza-
budli sme aj na ilustrátorov kníh, 
ktorí knižkám vdýchli farebnú 
podobu. Počas rozprávkového 
dňa sa predstavovali triedy svo-
jimi postavičkami rozprávok: Tri 
prasiatka, O snehulienke a sied-
mych trpaslíkoch, O perníkovej 
chalúpke a hrali v triedach diva-
dielka.

Tento mesiac sme zavŕši-
li aktivitami prírody. Triedy 1., 
2. a 3. N navštívili oceanárium 
a tropikárium v Budapešti v rám-
ci predmetu Obohatenie. Videli 
krásne koralové útesy s pestro-
farebnými rybami a živočíchmi 
z celého sveta. Najväčším zá-
žitkom bolo žraločie akvárium  
a kŕmenie žralokov.

Pripomenuli sme si marcové 
sviatky prírody. Svetový deň le-
sov - rôznymi aktivitami, ktorými 
sme si uvedomili, že les je nena-
hraditeľná súčasť nášho života 
a Svetový deň vody zaujímavými 
projektami. Najlepšie ich vysti-
huje citát Leonarda da Vinciho: 
„Vode bola daná čarovná moc - 
byť miazgou života na Zemi.“

Mgr. Viola Kúdelová,  
ZŠ P. O. Hviezdoslava
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História 
osobnosti 

a udalosti - apríl 
Dňa 1. 4. 1945 v priebehu 

dopoludnia Veľkonočnej ne-
dele obsadili mesto Sereď so-
vietske vojská II. ukrajinského 
frontu.

Dňa 1. 4. 1945 ustanovili 
komunisti v Seredi revolučný 
národný výbor na čele s Já-
nom Kubačom, synom Fran-
tiška Kubača (neskorší pred-
seda SNR).

V apríli 1850 v Budíne zo-
mrel na následky väznenia 
vodohospodár, staviteľ Fran-
tišek Oto Hieronymi (nar. 19. 
2. 1803, Györ). V Pešti vyštu-
doval Instituum geometricum. 
Riadil práce pri výstavbe pr-
vej konskej železnice v Uhor-
sku Bratislava – Trnava – Se-
reď, ktorú vyprojektoval. Ide 
o svetový historický unikát. 

Dňa 8. 4. 1582 sa v Galan-
te narodil krajinský hodnostár, 
veľkostatkár Mikuláš Ester-
házi (zomrel 11. 9. 1645 Gros-
shöflein, Rakúsko, pochovaný 
je v Trnave). Študoval na jezu-
itských školách v Trnave, Šali 
a vo Viedni. V r. 1618 kráľov-
ský radca a hlavný dvoran, 
r. 1619 hlavný kapitán Nových 
Zámkov a stredoslovenských 
banských miest, r. 1622 kra-
jinský sudca, r. 1625 uhor-
ský palatín. Bol horlivým prí-
vržencom, obľúbencom krá-
ľa Mateja II. a Ferdinanda II. 
a spolupracovníkom Petra 
Pázmaňa. Významne sa pri-
činil o založenie Trnavskej 
univerzity. Rozšíril rodové 
majetky, bol zakladateľom 
fraknóovskej vetvy rodu, po-
výšený spolu s bratom do ba-
rónskeho, neskôr grófskeho 
stavu, v r. 1618 rytier Zlatej 
ostrohy, r. 1628 vyznamenaný 
Radom zlatého rúna. Doná-
ciou od kráľa Ferdinanda III. 
dostal aj šintavské panstvo 
s hradom. Mestečko Sereď 
sa spomedzi piatich prinále-
žiacich mestečiek spomína 
hneď na druhom mieste.  

Dňa 8. 4. 1921 sa v Po-
rúbke narodil veterinár a pe-
dagóg doc. MVDr. Tomáš 
Gdovin (zomr. 26. 4. 1969, 
Košice). Študoval na Vysokej 
škole veterinárnej vo Viedni, 
od r. 1945 v Brne. V r. 1949 – 
1951 pôsobil ako okresný ve-
terinár v Seredi. Od r. 1951 bol 
vedúcim katedry Vysokej ško-
ly veterinárnej v Košiciach. 

Dňa 11. 4. 1931 sa v Sere-
di narodil matematik, peda-

góg doc. Valter Šeda, CSc.. 
V r. 1953 absolvoval štúdium 
na Prírodovedeckej fakul-
te Univerzity Komenského 
v Bratislave, kde aj pôsobil 
v r. 1953 – 1980. V r. 1968 – 
1970 prednášal na univerzite 
v Bagdade. Zaoberal sa te-
óriou diferenciálnych rovníc 
druhého a vyšších radov. 

Dňa 12. 4. 1945 v Seredi 
sa narodil sústružník, vzpie-
rač, zaslúžilý majster športu 
Ján Nagy. Stal sa päťnásob-
ným majstrom bývalej ČSSR 
vo vzpieraní v ťažkej váhe, 
viacnásobný českosloven-
ský reprezentant, účastník 
OH v Montreale (4. miesto). 
V roku 1975 tretí na sveto-
vej súťaži v superťažkej váhe 
v Londýne. V roku 1976 zís-
kal titul „Zaslúžilý majster  
športu“.

Dňa 22. 4. 1910 sa v Ru-
žindole narodil rímskokatolíc-
ky kňaz František Bernadič 
(zomr. 12. 7. 1982, Rohov). 
V Trnave vyštudoval štátne 
reálne gymnázium a teológiu. 
Za kňaza bol vysvätený dňa 
18. 6. 1933. Bol kaplánom 
v Hlohovci, neskôr v Šoporni, 
kde bol menovaný správcom 
fary. V rokoch 1936 – 1939 
pôsobil ako farár v Šúrov-
ciach a dňa 23. 9. 1941 pri-
jal miesto farára v Seredi. Na 
tomto mieste účinkoval až do 
zatknutia 1. 8. 1950. V r. 1969 
bol rehabilitovaný. Svoje pô-
sobenie v Seredi opisuje vo 
svojich pamätiach, v knihe 
„Rozpomienky kňaza“. 

Dňa 23. 4. 1663 v Špiš-
skom Podhradí – Špišskej 
kapitule zomrel cirkevný hod-
nostár Ján Pálfalvai (nar. 
okolo r. 1600, Paulesti v Ru-
munsku). Filozofiu a teoló-
giu vyštudoval vo Viedni ako 
chovanec Pázmaňa. V r. 1630 
majster filozofie a slobodných 
umení, r. 1630 – 1659 ostri-
homský kanonik, špišský pre-
pošt a sedmohradský biskup, 
oradejský biskup. V podstate 
celú svoju pastoračnú činnosť 
rozvíjal na území Slovenska, 
kde sídlili cirkevné inštitúcie 
prenesené sem z území oku-
povaných Turkami. V Seredi 
pôsobil ako farár v  r. 1634. 

Dňa 28. 4. 1652 si na hrade 
Šintava zobral gróf Juraj Dru-
geth de Homonna, vnuk Al-
žbety Bátoriovej, za manžel-
ku Máriu Esterháziovú, dcéru 
grófa Mikuláša Esterháziho. 

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.

„Laudate Dominum in 
organo!“

Žalm 150, 4.

V roku 1942 si objednala cir-
kevná obec u firmy Rieger Krnov 
nový organ do Kostola sv. Jána 
Krstiteľa v Seredi. Na organ sa 
zbierali veriaci, niečo dala Fran-
ckovka a Cukrovar, niečo obec. 
Pre vojnové udalosti bol organ ho-
tový až v roku 1946. Organ bola 
v Krnove prevziať komisia, ktorej 
členom bol aj vtedy čerstvý ma-
turant a nádejný organista, pán 
Viliam Karmažin. Sme radi, že 
Mgr. Karmažin v dobrom zdraví 

ešte stále vedie spevokol ZVON, 
ktorý v septembri 1946 pod jeho 
vedením spieval na Slávnostnej 
posviacke nového organa.

Plagát z posviacky môžete uvi-
dieť ako Exponát mesiaca apríl 
v Mestskom múzeu v Seredi. Do-
zviete sa z neho, že, okrem iné-
ho, na posviacke recitoval Voj-
tech Mihálik svoju báseň Rím 
a ochotníci Matice slovenskej za-
hrali divadelné predstavenie. 

Lektorky múzea vám porozprá-
vajú ešte veľa zaujímavého o se-
redskom organe.

Zlatica Gregorová,
lektorka MM

Hnúšťanský 
akord 

Dňa 23. marca 2009 sa usku-
točnilo v Hnúšti celosloven-
ské kolo súťaže v hudobnej 
náuke Hnúšťanský akord. Sú-
ťaže sa zúčastnili víťazi kraj-
ských kôl, medzi nimi aj druž-
stvo zo Základnej umeleckej 
školy Jána Fischera-Kvetoňa 
zo Serede v zložení Andrej Ho-
lička, Ivana Demáková a Ale-
xandra Lukáčová pod vedením  
Mgr. Petra Havriľaka.

Družstvo výborne zvládalo sú-
ťažné disciplíny so zameraním na 
logické myslenie v oblasti hudob-
nej teórie, dejín hudby, transpo-
zície ľudových piesní, slucho-
vé anylýzy akordov a intervalov, 
počúvanie hudby s rozlišovaním 
skladieb a skladateľov.

Náročné kritériá v hodnote-
ní mala odborná porota v zlo-
žení: PaedDr. J. Palkovič - zá-
stupca Ministerstva školstva SR,  
PaedDr. Eva Čunderlíková - 
členka výkonného výboru Aso-
ciácie ZUŠ SR-Emu Slovakia, 
zástupcovia školskej štátnej in-
špekcie a zástupcovia pedago-
gickej fakulty Univerzity M. Bela 
z Banskej Bystrice.

Na súťaži získali žiaci našej 
školy krásne 2. miesto. Gratulu-
jeme! Ďakujeme za reprezentá-
ciu školy, nášho mesta a tiež za 
podporu rodičov. Keďže škola už 
získala v minulom roku 3. miesto, 
držíme palce do roku nasledujú-
ceho – k získaniu prvenstva.

Dagmar Šajbidorová,
riaditeľka ZUŠ 

J. Fischera-Kvetoňa 

Na fotografii: p. Marián Prešnajder (vľavo) a účastníci vernisáže 
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Pripravujeme II. ročník 
stretnutia heligónkarov.

Pred rokom na druhú májovú so-
botu sme spoločne s riad. DK 
v Seredi usporiadali I. ročník stret-
nutia heligónkarov, nad ktorým 
prevzal záštitu primátor mesta 
Mgr. V. Vranovič. Pre kladný ohlas 
sme sa rozhodli, že tieto stretnu-
tia sa budú pravidelne opakovať. 
Nesú sa v duchu ľudových tradí-
cií, ktoré sme povinní urdžiavať, 
rozvíjať a odovzdávať nástupní-
kom. Tu nesporne patrí aj hra 
 na heligónku. 
Dňa 9. mája (v sobotu) o 15.00 
hod. v estrádnej sále DK sa 
uskutoční II. ročník stretnutia: 

„Heligónka - moja láska.“
Vystúpia heligonkári zo Sloven-
ska a Čiech. Účinkujúci vystúpia 
v krojoch, zaspievajú a zahrajú  
jedinečné piesne svojho regiónu.
Nenechajte si ujsť túto jedinečnú 
kultúrnu akciu!

PROGRAM KINA NOVA SEREĎ  
APRÍL 2009 

7. 4., ut o 19.00 hod. ŽENY (THE WOMEN) Komédia, v kto-
rej sa dozviete, po čom ženy skutočne túžia. H: M. Ryan, 
A. Bening R: D. English DS: Tatra film, USA, tit., 114 min.,  
MP 12, vst.: 2,50 € / 75,- Sk, www.tatrafilm.sk 
9. - 10. 4., št - pia o 19.00 hod. ZRADCA (TRAITOR)  
Pravda je komplikovaná. Thriller. H: G. Pearce, D. Cheadle 
R: J. Nachmanoff DS: Palace Pictures, USA, tit., 114 min., 
MP 15, vst.: 2,50 € / 75,- Sk, www.palacepictures.net
11. - 12. 4. so - ne o 19.00 hod. YES MAN Jedno slovo 
môže všetko zmeniť. Komédia. H: J. Carrey, Z. Deschanel 
R: P. Reed DS: Continental film, USA, ŠUP, tit., 104 min.,  
MP 12, vst.: 2,50 € / 75,- Sk, www.continental-film.sk
14. 4. ut o 19.00 hod. VÝMENA (CHANGELING) Pre zá-
chramu syna urobila to, čoho sa všetci ostatní báli. Drá-
ma. H: A. Jolie, J. Malkovich R: Clint Eastwood DS: Tatra 
film, USA, ŠUP, tit., 142 min., MP 15, vst.: 2,50 € / 75,- Sk,  
www.tatrafilm.sk
16. - 17. 4., št - pia o 19.00 hod. SAW V   V piatom pokračo-
vaní kultovej hororovej série sa dozvedáme, že napriek smrti 
sériového vraha, ktorého všetci poznali pod menom Jigsaw, 
hrôzostrašná hra nekončí … Horor, thriller. H: T. Bell, S. Pat-
terson R: D. Hackl DS: Continental film, USA, tit., 92 min.,  
MP 15, vst.: 2,50 € / 75,- Sk, www.continental-film.sk
18. - 19. 4., so - ne o 19.00 hod. PODIVUHODNÝ PRÍPAD 
BENJAMÍNA BUTTONA (The curious case of Benjamin 
Button) „Narodil som sa za neobyčajných okolností.“ Mys-
teriózna dráma. H: B. Pitt, C. Blanchett R: D. Fincher DS: 
Continental film, USA, tit., 166 min., DV, MP 15, vst.: 2,50 € / 
75,- Sk, www.continenal-film.sk
19. 4., ne o 15.00 hod. DETSKÉ PREDSTAVENIE LOVEC-
KÁ SEZÓNA 2 (OPEN SEASON 2) Domáci vs. lesní hos-
tia. Vyhráva dravší. Je to jednoduché! Animovaná komédia. 
R: M. O´Callaghan DS: Tatra film, USA, čes. dab., 76 min.,  
MP 12, vst.: 1,50 € / 45,- Sk, www.tatrafilm.sk 
22. - 23. 4., st - št o 19.00 hod. TANGO S KOMÁRMI Tango 
s komármi je letmým obrazom konfliktov mužov a žien. Tra-
gikomédia. H: R. Luknár, A. Hajdu R: M. Luther DS: Conti-
nental film, SR/ČR, slov. verzia, 97 min., MP 15, vst.: 2,50 € 
/ 75,- Sk, www.continental-film.sk
24. 4., pia, o 20.00 hod., 25. - 26. 4., so - ne o 19.00 hod. 
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 ROKOCH   Čo urobíte, aby 
sa vaša platonická láska stala skutočnou? Možno všetko 
a možno nič, možno zistíte, že to, čo sa za 25 rokov nestih-
lo, sa už nedá... Komédia. H: R. Bezobotahý, M. Suchánek  
R: V. Tauš, DS: SPI International, ČR, čes. verzia, 104 min., 
MP 12, vst.: 2,50 € / 75,- Sk, www.spi-film.sk
28. - 29. 4., ut - st o 19.00 hod. ROCKNROLLA (RockN-
Rolla)   Londýnske podsvetie už nie je to, čo bývalo. Na-
miesto drog sa obchoduje s nehnuteľnosťami a z krimi-
nálnikov sa stávajú podnikatelia. Akčná krimikomédia.  
H: G. Butler, T. Wilkinson R: G. Ritchie DS: Continental 
film, UK, ŠUP, tit., 114 min., MP 15, vst.: 2,50 € / 75,- Sk,  
www.continental-film.sk 
30. 4., št o 19.00 hod. VICKY CRISTINA BARCELONA  
Do „španielskeho New Yorku“ odchádzajú stráviť leto 
dve mladé Američanky. Romantická komédia. H: J. Bar-
dem, S. Johansson R: W. Allen DS: Continental film, 
USA/Špan., tit., 96 min., MP 15, vst.: 2,50 € / 75,- Sk  
www.continental-film.sk 

PRIPRAVUJEME NA MÁJ 2009:
1. 5. Vicky Cristina Barcelona, 2. - 3. 5. Spirit, 5. 5. Ružo-
vý panter, 6. - 7. 5. Nie je z teba až tak paf, 8. - 10. 5. Ivetka 
a hora, 12. - 13. 5. Zradca, 14. - 15. 5. Sedem životov, 16. - 
17. 5. Repo: Genetická opera!, 19. - 20. 5. Anglické jahody, 
21. - 22. 5. Verejný nepriateľ č. 1, 26. - 27. 5. Verený nepria-
teľ č. 1 Epilóg, 28. - 29. 5. Po prečítaní spáľte!, 30. - 31. 5. 
Nebo, peklo, zem

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !
FREE TIME CLUB: 24. 4. 2009, 17.00 - 20.00 hod.  

DETSKÁ DISKOTÉKA 
PRIPRAVUJEME NA MÁJ 2009

Šachový turnaj o POHÁR PRIMÁTORA
Detská diskotéka

Programový 
mesačník

Domu kultúry 
v Seredi

- APRÍL 2009 -
6. 4. o 10.45 hod. v divadelnej 

sále DK: Rómeo a Julieta  
Najznámejšie dielo W. Sha-

kespeara. V šate Comedia Dell 
Arte, v maskách so živou hud-

bou. Organizované pre 
II. stupeň ZŠ

11. 4. o 20.00 hod. Veľkonočná 
tanečná zábava nielen pre 
osamelých. Hrá skupina 

Melody.

17. 4. o 19.00 hod. koncert 
populárnej hudobnej skupiny 

DESMOD. Predkapely Metropolis 
a Alone. Vst.: 10,- €. Predpredaj 
vstupeniek a objednávky v DK.

26. 4. o 17.00 hod. 
Radošinské naivné divadlo 

To najlepšie z RND.

30. 4. o 17.00 hod. 
Stavanie mája 

Na priestranstve pred mestskou 
knižnicou. Hrá a tancuje folklór-

ny súbor z Bojničiek.

PRIPRAVUJEME NA MÁJ:
Malý princ, Svetový deň bez 

tabaku, MDD, Galašou,
Prvomájový program

Kurz mažoretiek
Ak máte záujem, môžete sa 

ešte stále prihlásiť.
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.

Pri príležitosti svetového dňa vý-
živy usporiadal DK klubové do-
poludnie pod názvom Varíme si 
pre seba. Zúčastnili sa ho žiaci  
špeciálnej školy v Seredi so svojimi 
pedagógmi. Deti sa oboznámili, ako 
správnej prestierať, stolovať a pri-
pravovať zdravú výživu. Vyskúšali 
si svoju šikovnosť pri kuchynských 
prácach a zopakovali si hygienické 
zásady prípravy jedál. Vtipná roz-
právka im priblížila všetky potrebné 
vedomosti.

Kveta Žigová, DK Sereď

JUDr. L. Skubeň, organizátor 
a hráč na heligónku.
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   * Dňa 2. 3. v Seredi na Považskom brehu vo ve-
černých hodinách v blízkosti rieky Váh zadrža-
la hliadka polície muža vo veku 26 r. z okresu 
Levice, ktorý mal v držbe zatavený plastový 
valček s obsahom podozivého prášku (odhad 

cca 10 dávok omamnej látky).
 * Polícia v nedeľu 8. 3. obvinila z trestného činu 
krádeže 32 r. muža zo Serede. Krátko pred 20.00 hod. na 
parkovisku v Seredi strhol 82 r. žene kabelku z jej ramena. 
Po útoku z miesta ušiel. Žene zo Serede spôsobil škodu viac 
ako 80 €. Polícia muža už na druhý deň vypátrala a vyšetro-
vateľ ho obvinil z trestného činu krádeže, za ktorý mu teraz 
hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. 
* Vyšetrovateľ v pondelok 9. 3. obvinil z trestného činu ma-
renia výkonu úradného rozhodnutia 28 r. muža zo Serede. 
Policajná hliadka zastavila a kontrolovala posádku vozidla 
Škody Fabia v Seredi na Cukrovarskej ulici krátko po polno-
ci. Vodič auta na požiadanie nepredložil vodičský preukaz 
a pri overovaní totožnosti policajti zistili, že mu bol odobraný, 
a má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo na dobu 
12 mesiacov. Za nerešpektovanie tohto rozhodnutia teraz 
páchateľovi hrozí väzenie až na dva roky. 
* Polícia v stredu 11. 3. obvinila z trestného činu krádeže dvo-
jicu mužov (24, 27) zo Serede. V pondelok obaja násilne vnikli 
do firmy v Seredi. Z kancelárie odcudzili počítačovú zostavu 
a telefón. Firme spôsobili škodu za viac ako 1 560 €. Za ich 
konanie im teraz hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.
* Dňa 11. 3. zadržala hliadka polície v doobedňajších hodi-
nách muža 48 r. pred predajňou potravín, ktorý mal v držbe 
papierovú skladačku s podozrivým práškom.
* Dňa 13. 3. bol v spolupráci s kriminálnou políciou zadržaný 
na Cukrovarskej ul. muž 36 r. z okresu NR, ktorý mal v držbe 
plastové vrecúško s obsahom neznámych tabletiek.
* V noci zo 16. na 17. 3. doposiaľ neznámy páchateľ vykonal 
krádež vlámaním do areálu Slovenskej správy ciest na Šule-
kovskej ul., kde odcudzil väčšie množstvo ručného náradia.
* Zo dňa 17. na 18. 3. neznámy páchateľ v Seredi na Čepen-
skej ul. odcudzil nákladné motorové vozidlo Citroen Jumper, 
čím majiteľovi vznikla škoda 49 000 €.
* Vyšetrovateľ v stredu 18. 3. obvinil zo zločinu nedovolené-
ho ozbrojovania a obchodovania so zbraňami 27 ročného 
muža zo Serede. Aj napriek tomu, že nebol držiteľom zbroj-
ného oprávnenia, si v roku 2008 nedovoleným spôsobom 
zadovážil dlhú brokovú zbraň s nábojmi. Všetky veci u seba 
prechovával až do vykonania prehliadky, pri ktorej mu bola 
zbraň aj s muníciou zaistená a zaslaná na skúmanie. Exper-
tíza potvrdila plnú funkčnosť zbrane i munície. Za jeho kona-
nie mu teraz hrozí väzenie od troch do osem rokov. 
* Z 20. na 21. 3. sa doposiaľ neznámy páchateľ vlámal do ob-
jektu výrobne paliet (býv. štátne majetky na Novom majeri), 
kde odcudzil ručné pracovné náradie v hodnote cca 5000 €.
* V noci z 26. na 27. 3. vykonal neznámy páchateľ krádež vlá-
maním do objektu školy J. Fándlyho a z kabinetu na prvom 
poschodí odcudzil rádiomagnetofón s CD prehrávačom.
* Do ambulancie Polikliniky v Seredi sa v týždni od 23. 3. 
do 29. 3. vlámal neznámy páchateľ. Ukradol počítačovú zo-
stavu, pečiatku, hotovosť a rôzne lieky. Poškodenej lekárke 
spôsobil škodu 3 500 €. Polícia páchateľov krádeže vypátra-
la a obvinila dvoch mužov zo Serede vo veku 24 a 18 rokov.
* Policajný vyšetrovateľ dňa 1. 4. obvinil 30 r. muža z Paty 
z drogovej trestnej činnosti. Koncom januára ho v Seredi vo 
večerných hodinách kontrolovala policajná hliadka. Policaj-
tom dobrovoľne predložil papierovú skladačku s obsahom 
bieleho prášku. Expertíza ukázala, že mal pri sebe pervitín 
na približne 8 dávok. Mužovi môže hroziť trojročné väzenie.
Od 1. 3. bola na OO PZ zriadená funkcia - špecialista na 
rómsku problematiku so zameraním na prevenciu, osvetu 
a predchádzanie trestnej činnosti. Funkciu zriadilo prezí-
dium policajného zboru. Občania môžu navštíviť miestne 
OO PZ, kontaktovať poverených policajtov a podávať im 
svoje pripomienky a návrhy k tejto problematike.

* V dňoch 16. 2. a 26. 2. 
hliadka MsP zistila po-
uličný predaj paplónov 
a vŕtacieho kladiva ob-
čanmi rumunskej ná-
rodnosti. V oboch prí-
padoch im boli udelené 

blokové pokuty. 
 * Mestská polícia zistila 
od 17. 2. do 17. 3. desať prípadov 
porušenia VZN č. 5/07 o ochrane 
nefajčiarov, a to tým, že priestup-
covia nerešpektovali zákaz fajče-
nia na autobusových zastávkach.
* 53 r. Cyril G. sa nepoučil zo svo-
jich chýb a dňa 18. 2. bol prichy-
tený pri opakovanej krádeži, za 
čo bol predvedený na OO PZ, kde 
bude stíhaný za prečin krádeže. 
* Dňa 18. 3. hliadka MsP vykoná-
vala dozor nad bezpečným pre-
chodom detí do školy na priecho-
de pre chodcov na Cukrovarskej 
ul. Vodička osobného vozidla ne-
uposlúchla výzvu policajta na za-
stavenie. Z toho dôvodu jej bola 
udelená bloková pokuta. 
* Hliadka MsP riešila voľný pohyb 
štyroch psov a znečistenie verej-
ného priestranstva. Priestupkov sa 
dopustila občianka mesta, ktorá 
nechala pobehovať psov na Dol-
nomajerskej ul.
* Dňa 24. 3. v čase o 8.50 hod. 
oznámil na MsP anonym, že na 
parkovisko Kauflandu prišlo vozi-
dlo VW Passat zelenej farby, kto-
rého vodičom bol maloletý chlapec. 
Vozidlo bolo spozorované kamero-
vým systémom, pričom vo vozidle, 
a ani pri ňom, sa nenachádzali 
žiadne osoby. Hliadka sa presunula 
za čerpaciu stanicu, kde čakala na 
príchod vodiča. Vodič sa k vozidlu 
dostavil v čase 9.10 hod. Evident-
ne sa jednalo o maloletého chlap-
ca, ktorý si sadol na miesto vodiča, 
s vozidlom vycúval a odišiel. Hliad-
ka MsP vozidlo zablokovala pri vý-
jazde z parkoviska. Bolo zistené, že 
ide o 13 r. Jozefa L. z Cukrovarskej 
ul. Na miesto bola privolaná hliadka 
OO PZ, ktorá vec prevzala. 
* V ranných hodinách dňa 26. 3. 
našiel príslušník MsP (v tom čase 
mimo služby) pri záhradkárskej 
oblasti za hrádzou mobilný telefón 
zn. Samsung. Nájdený mobilný te-
lefón odovzdal na útvar MsP, kde 
sa operačnej službe podarilo na 
základe kontaktov v telefóne zistiť 
jeho majiteľa, ktorý si telefón pre-
vzal. Vďaka poctivému nálezcovi 
preto majiteľovi stratou telefónu 
nevznikla žiadna škoda. 
* V rovnaký deň v doobedňajších 
hodinách prijala MsP anonymný 
oznam, že na kruhovom objazde 
v Seredi leží na zemi osoba muž-
ského pohlavia. Na miesto bola 
okamžite vyslaná hliadka, ktorá 
pravdivosť oznamu potvrdila a od 

prítomných osôb, vzhľadom na stav 
osoby preverila, či bola na miesto 
občanmi privolaná aj záchranná 
služba. RZP bola už privolaná a vy-
slaná. Zdravotný stav osoby sa vý-
razne zhoršil tak, že muž stratil 
vedomie, a preto do príchodu zá-
chrannej služby člen hliadky MsP 
poskytol osobe I. pomoc. Po prí-
chode RZP bola osobe poskytnu-
tá lekárska pomoc. Hliadka MsP sa 
neskôr dozvedela, že muž svoj boj 
o život prehral. 
* V čase o 15.15 hod. dňa 28. 3. bol 
na útvare MsP prijatý oznam od ob-
čana mesta, že v priestoroch Stred-
ného Čepeňa za hrádzou v úrov-
ni Dlhej ul. vznikol rozsiahly požiar 
trávnatého a lesného porastu. Ozna-
movateľ ďalej uviedol, že na mieste 
požiaru nevidel žiadne osoby. Ope-
račnou službou MsP bolo zistené, 
že seredskí hasiči sa už v tom čase 
nachádzali pri požiari. Hliadka MsP 
zistila, že horelo celé územie za hrá-
dzou od štadióna a vojenského cvi-
čiska až po Dlhú ul. Na miesto boli 
vyslané hasičské jednotky aj z Ga-
lanty a Trnavy. V čase o 16.55 hod. 
bola Krajským operačným stredis-
kom HaZ zboru požiadaná mestská 
polícia o preverenie celého územia 
vzhľadom na skutočnosť, že pri ha-
sení požiaru boli lokalizované až 
štyri ohniská požiaru. Ide pravdepo-
dobne o konanie podpaľača. Hliad-
ka MsP preverila celú oblasť Horný 
Čepeň a o súčinnosť bola požiadaná 
aj hliadka OO PZ Sereď, ktorá bola 
vyslaná do katastra obce Šúrovce. 
V tom čase horelo už celé územie 
za hrádzou od Horného Čepeňa až 
do polovice Šúroviec. Na mieste sa 
nepodarilo získať žiadne informácie, 
ktoré by smerovali k zisteniu oso-
by zodpovednej za vznik požiarov. 
V čase o 17.30 hod. dostali hasiči 
požiar pod kontrolu a zabránili jeho 
ďalšiemu šíreniu a možným škodám 
na majetku.
* Dňa 28. 3. bol v čase o 20.00 hod. 
na MsP prijatý oznam od občana vo 
veci požívania alkoholických nápo-
jov mladistvými osobami, ku ktoré-
mu malo dochádzať v priestoroch 
ulice D. Štúra pri pizzerii Benitto. 
Na miesto bola okamžite vyslaná 
hliadka, ktorá zistila, že na mieste 
sa nachádza už iba jedna slečna. 
Dievčina bola pod vplyvom alkoho-
lu v takej miere, že vôbec nerea-
govala na výzvy hliadky, zvracala 
a nevládala sa postaviť. Na miesto 
bola okamžite privolaná RZP, kto-
rá dievčinu ošetrila a previezla do 
nemocnice v Trnave na detské od-
delenie. Vzhľadom na vek dievča-
ťa začala hliadka šetrenie vo veci 
podozrenia z naplnenia skutko-
vej podstaty priestupku na úseku 
ochrany pred alkoholizmom podľa 
§30 zákona o priestupkoch a tiež 
VZN mesta Sereď.

mikl

Z činnosti štátnej a mestskej polície
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Manželstvo uzatvorili:
Mgr. Ladislav Fabo a Mi-

roslava Sabová,
Ing. Boris Buch 

a Andrea Holečková,
Ľubomír Bačík 

a Jana Pokopcová,
Roman Varga 

a Alžbeta Sakmárová

Holanďania 
opäť v Seredi

Začiatkom februára 2009 
navštívila mesto Sereď štvor-
členná delegácia z partnerské-
ho holandského mesta Alblas-
serdam, ktorých srdečne priví-
tal primátor Mgr. V. Vranovič.

Cieľom návštevy, ktorú vie-
dol Peter Verheij bolo pripra-
viť spoločný projekt na výme-
nu skúseností v riadení samo-
správy. Dôraz bol zameraný 
na  rozšírenie kontaktov v ob-
lasti športu, kultúry , vzdelá-
vania,  zdravotníctva, bezpeč-
nosti a bytového hospodárstva. 
Projekt spolupráce, bude reali-
zovaný v júni 2009 s finančnou 
podporou z Európskych fon-
dov a za účasti 32 účastníkov 
z partnerského mesta – pre-
važne poslancov tohto holand-
ského mesta.

Pre našich partnerov 
z Alblasserdamu bol pripra-
vený pestrý program z veľkej 
časti naplnený pracovnými ro-
kovaniami s viceprimátorom 
Mgr. Petrom Rampašekom 

a riaditeľom MsBP R. Áčom 
na radnici, PaeDr. Slávkou 
Kramárovou na ZŠ J. A. Ko-
menského, v DK s riaditeľom 
J. Valábkom a tiež rokovanie  
s konateľom Mestskej poliklini-
ky Ing. Bagarom v priestoroch 
polikliniky. Naši priatelia sa 
stretli aj s predstaviteľmi ŠKF 
na štadióne a  v priateľskej 
atmosfére s poslancami MsZ 
Ing. B. Horváthom, R. Stareč-
kom, dirigentkou chrámového 
zboru Mgr. A. Ruczovou, hl. 
kontrolórkou Mgr. Z. Horvátho-
vou. Srdečné boli aj stretnutia 
v uliciach nášho mesta na pre-
chádzke po návšteve múzea, 
keď naši hostia boli spoznaní 
niektorými občanmi, ktorí boli 
v Holandsku minulý rok na zá-
jazde. 

 Dôležitým bodom rokovania 
bolo i technicko- organizačné 
zabezpečenie pripravovanej  
júnovej návštevy za účasti pri-
mátora Mgr. V. Vranoviča. Pri 
lúčení na letisku hostia úprim-
ne poďakovali za prijatie na 
všetkých úrovniach rokovaní.

pera

Pripravujeme tretí ročník  
Knižných hodov

Po úspešných dvoch ročníkoch aj tento rok pripravujeme 
Knižné hody v Seredi, ktoré plánujeme na jún 2009. Pestrý 
kultúrny program budú dopĺňať pestré sprievodné akcie 
spojené s predstavovaním, predajom, výmenou kníh a iných 
umeleckých predmetov. Pozvánkou na Knižné hody 2009 
je Nekonečná báseň, písaná účastníkmi a návštevníkmi 
minuloročného kultúrneho hodovania.   kam

Mesto Sereď
prijme do zamestnania 
projektového manažéra

Náplň práce:
1. Organizácia, príprava, spracovanie 
a implementácia projektov a žiadostí 
o pridelenie finančných prostriedkov. 
2. Koordinácia a vedenie dočasného 
projektového tímu.
3. Monitoring možností získania gran-
tov a sledovanie výziev na podávanie 
projektov.
4. Spracovanie stanovísk k progra-
mom regionálneho rozvoja.
5. Zabezpečenie plnenia Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta a jeho pravidelné vyhodnotenie.
Požiadavky:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie. 
Minimálne 3 roky odbornej praxe v ria-
dení projektov a implementácie projek-
tov. Znalosť anglického jazyka výho-
dou. Znalosť práce s PC a s  balíkom 
Microsoft Office - pokročilý. Morálna 
a občianska bezúhonnosť, zodpoved-
nosť, spoľahlivosť, samostatnosť, fle-
xibilnosť, organizačné schopnosti, ko-
munikatívnosť, práca s tímom. Vysoká 
orientácia na dosahovanie stanove-
ných cieľov.
Uchádzači o pracovnú pozíciu pred-
ložia doklady:
1. Žiadosť o prijatie na pracovnú pozíciu.
2. Profesný životopis.
3. Kópiu dokladov o kvalifikácii.
4. Výpis z registra trestov nie starší ako 
3 mesiace predloží prijatý uchádzač až 
pred nástupom do zamestnania.
Termín nástupu: ASAP - dohodou 
Požadované doklady zasielajte do 30. 
4. 2009 na adresu: Mestský úrad Se-
reď, Námestie republiky 1176/10, 926 
01 Sereď

Informácie: Ing. Eva Hanusová, pred-
nostka MsÚ, tel. č.: 031/789 2392, 

prednosta@sered.sk

MC MAMAklub 
na mesiac apríl

DEŇ KRÁSY Pripravené je po-
radenstvo v starostlivosti o pleť, 
ukážka výrobkov a líčenie. Teší-
me sa na Vás 7. 4. a 22. 4., 10-12 
hod. a 16-18 hod. 
KOMUNIKÁCIA A KONTAKT SO 
ZAMESTNÁVATEĽOM - PhDr. Z. 
Macurová - Ako správne napísať 
životopis, žiadosť o prijatie do za-
mestnania, ako postupovať pri po-
hovore či konkurze. Beseda sa 
uskutoční (štvrtok) 23. 4. o 16h.
Program pre detičky:
ADAMKO hravo - zdravo divadiel-
ko pre najmenších. Veselá bábka 
Adamko deti učí napr. o umýva-
ní zúbkov, že zelenina a ovocie 
je mňam a že v zdravom tele je 
zdravý duch, tiež mnoho iného.

1. 4. 2009 o 10.30 a 17.00 hod. 
a 15. 4. 2009 o 10.30 a 17.00 
hod.
HUDOBNÉ NÁSTROJE 8. 4. 
od 16h  zoznámenie so svetom 
hudby a hudobnými nástrojmi 
s Mgr. V. Karmažinom a rodinou 
Kilianovou.
Tvorivé dielne pre deti:
7. 4. od 16h a 8. 4. od 10h - Veľko-
nočná výzdoba
28. 4. od 10-12h a od 16-18h 
JAR JE TU
Vstupné do MC MAMAklubu je 1€ 
na celú rodinku (prvý vstup zdar-
ma). Teší sa na Vás kolektív MC, 
Garbiarska ul. v Seredi.
Otvorené:
Utorok 10-12h, 16-18h. Streda 10-
12h, 16-18h. Štvrtok 10-12h
Info: 0905/733822, 0903/940 574
www.mamaklub.estranky.sk

Navždy nás opustili:
Štefan Minár
Peter Vaníček

Vlasta Kolenová
Ivan Jurík

František Vladovič

Privítali sme nových 
občiankov:

Alenku Juríkovú 
a Janku Holbíkovú

Mladí sociálni 
demokrati 

podporujú súťaž 
o najlepšiu esej

Nadácia Pontis vyhlásila 
pre študentov vysokých škôl 
a univerzít súťaž o najlepšiu 
esej na tému rozvojovej po-
moci. Výherca súťaže môže 
získať atraktívnu cenu - 3-týž-
dňovú stáž na Stálej misii SR 
pri OSN v Ženeve vo Švaj-
čiarsku. Druhou cenou je stáž 

na Ministerstve zahraničných 
vecí SR a treťou stáž v Nadá-
cii Pontis. Eseje musia byť v 
slovenskom jazyku. Rozsah 
by mal byť maximálne 1000 
slov. Súťažiaci musí zaslať v 
elektronickej podobe spolu s 
esejou aj vyplnený registračný 
formulár. Prihlásiť sa do súťa-
že je možné najneskôr do 24. 
mája 2009. Eseje bude hod-
notiť päťčlenná komisia zlo-
žená z odborníkov zo štátnej 
správy, mimovládneho sekto-

ra, akademickej a novinárskej 
obce. Výsledky budú vyhláse-
né najneskôr 28. júna. Viac in-
formácií o súťaži, úplné znenie 
Štatútu súťaže a registračný 
formulár nájdete na interne-
tovej stránke: http://www.na-
daciapontis.sk/esej. Súťaž je 
súčasťou projektu Vzdeláva-
nie o rozvojovej pomoci, ktorý 
finančne podporil SlovakAid. 
Kontakt na klub MSD  
v Seredi: 
eva.scevikova@ga.vs.sk

Mesto Sereď Vás všetkých – malých aj veľ-
kých – srdečne pozýva na zábavné  šporo-
tvo-relaxačné popoludnie Na kolieskových 
korčuliach, ktoré sa už tradične uskutoční 

8. mája 2009 v čase od 14 do 18 hod. na uli-
ciach Krásna a Fraňa Kráľa v Seredi.

Základná umelecká škola Jána Fischera-
Kvetoňa v Seredi pozýva verejnosť mes-
ta na koncert žiakov a absolventov s ná-
zvom Pozdrav jari dňa 27. apríla 2009 
o 17 hod. v Obradnej sieni Mestského 

úradu v Seredi. Vstup voľný

Vážení občania mesta Sereď, ak ste nespokojní s javmy, ktoré sa dejú vo vašom 
okolí a súvisia k trestnou činnosťou a narúšaním verejného poriadku, oznamujte 
nám ich aj anonymne na telefónne číslo 159! S vašou pomocou sa nám darí zni-
žovať páchanie trestnej činnosti a skutkov, ktoré narúšajú verejný poriadok. Všet-
ky hovory prijímané na MsP sú zaznamenávané a môžete si ich spätne overiť u 
náčelníka MsP. Naše vozidlá sú vybavené nahrávaním hovorov v rádiostaniciach 
a rovnako kontrolným systémom pohybu vozidla. Kamerový systém zdokonaľuje-
me, funguje 24 hodín nepretržite a stáva stále účinnejším, ale vaše oznamy a prí-
padné svedectvo je omnoho dôležitejšie!           MsP
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7. ročník Prešov Open 
Medzinárodná súťaž 

v Taekwon-Do ITF
V dňoch 14. a 15. marca 

2009 sa šesť členov seredské-
ho taekwon-do klubu zúčast-
nilo na prestížnej medzinárod-
nej súťaži Prešov Open 2009 
v Prešove. 

Tejto súťaže sa pravidelne 
účastní veľký počet závodní-
kov z viacerých krajín Európy. 
Dvadsaťjeden klubov z piatich 
európskych krajín – Slovensko, 
Česká republika, Maďarsko, 
Poľsko a Ukrajina, vyše 250 sú-
ťažiacich s množstvom úspeš-
ných reprezentantov svojich 
krajín, vrátane niekoľkých maj-
strov a vicemajstrov sveta, Eu-
rópy a víťazov svetových pohá-
rov. Takáto konkurencia čakala 
na seredských taekwondistov. 
Súťaž začala v sobotu zostava-
mi. V našej tradične najsilnej-
šej disciplíne na seba  úspechy 
nenechali dlho čakať, pričom 
sme vybojovali zlatú a striebor-
nú medailu v seniorskej kategó-
rii a bronzovú medailu v kategó-
rii žiakov. V štyroch ringoch po-
tom prebiehali súbežne súboje 
v sparingoch a špeciálnych ko-
poch. I tu naši zástupcovia zís-
kali tri cenné kovy. V druhý sú-
ťažný deň pokračovali sparin-
gové boje v mladších vekových 
kategóriách, kde sme jednou 
striebornou a jednou bronzovou 
medailou zakončili našu celko-
vú bilanciu na čísle 8.

Prešovské podujatie nám 
ukázalo v niektorých prípadoch 
špičkové svetové taekwon-do 
a pre každého z nás je účasť 
na ňom neoceniteľnou skúse-
nosťou. A práve o to viac nás 
tešia dosiahnuté úspechy. 

Výsledky: 1. miesto: Matej Ka-
menár (zostavy), Veronika Mi-
kulincová (sparing). 2. miesto: 
Juraj Ďuračka (zostavy), To-
máš Kuchta (šp. kopy), Peter 
Paulík (sparing). 3. miesto: To-
máš Kuchta (zostavy, sparing),  
Tomáš Žigo (sparing).

J.Ď. 

Kenjutsu
Vážení priatelia bojových 

umení, v dňoch 4. a 5. 4. sa 
uskutočnil 1. seminár netra-
dičného japonského bojové-
ho umenia - kenjutsu (umenie 
meča) pod vedením japonské-
ho majstra Suzuki Kimiyoshi 
Sensei-a. Bližšie informácie 
sa dozviete zaslaním emailu 
na kenjutsu@post.sk 

Milan Józsa

Rok 1938 - Prvé víťaz-
stvo v súťaži o postup.

Úspešnú prestavbu mužstva, 
ktorú výbor previedol, potvrdzu-
je i následne vzrastajúci záujem 
verejnosti o futbal. Mužstvo do-
bývalo stratené pozície. A po 4 

rokoch, 8. mája 1938 zvíťazilo 
v poslednom zápase v Topoľ-
čanoch s Juventusom 3:1 a za-
znamenalo historicky prvý po-
stup do I. triedy Západosloven-
skej župy. Mužstvo Serede sú-
ťaž vyhralo so ziskom 15 bodov 
pred BTC Bošany, ktoré získali 
14 bodov. V roku 1938 mužstvo 
odohralo celkom 25 zápasov so 
skóre 112:39! Zo zaujímavejších 
zápasov treba uviesť: BTC Bo-
šany 4:0, ŠK Slovenský Meder 

15:0, ŠK Bratislava II. 6:1. Muž-
stvo sa zaradilo k výkonnostne 
silnejším mužstvám: ŠK Trnava, 
AC Nitra, ČsŠK N. Zámky, ŠK 
Hlohovec, AC N. Mesto, PFK 
Piešťany, BTC Bošany, AC Ma-
lacky, ŠK Holíč, ŠK Račišdorf 
(Rača). Po druhom majstrov-

skom zápase v r. 1938 bola 
vyhlásená mobilizácia a sú-
ťaž bola prerušená. Na jar 
1939 bola odohraná kvalifi-
kácia o zotrvanie v I. triede. 
Sereď skončila na druhom 
mieste za BTC Bo-
šany a v súťaži zotr-
vala.

Sereď odohrala tiež 
niekoľko priateľských 
zápasov s I. ligový-
mi mužstvami, ako 
napr.: 29. 5. 1939 Se-
reď doma prehrala s 

I. ligovým AC Spartak P. 
Bystrica 0:3. Za P. Bystri-
cu chytal populárny Dodo 
Reiman, neskôr hráč ŠK 
Bratislava I. a reprezen-
tant ČSR. 26. 6. 1938 s ŠK Ra-
pid Trnava 1:0. Za Trnavu okrem 
iných hrali Anton Malatinský a 
František Bolček. Malatinský 
- reprezentant ČSR a neskôr 
úspešný tréner Spartaka Trna-
va. Ďalší ligista FC Vrútky vy-
hral v Seredi 29. júna 1942 pred 

návštevou asi 3 tisíc divákov 
3:1. V roku 1942 odchádzajú zo 
Serede štyria kvalitní futbalisti 
do Stollwerk Bratislava. Boli to: 
Štefan Jasek, Jozef Pokorný, 
Vojtech Godály a Ján Melicher. 
Odchodom uvedených hráčov 
výkon mužstva klesol.

prevzaté z publikácie Futbal 
v Seredi 1914 - 1994, autor: 

Michal Noskovič
Nabudúce: „Rok 1944 - do-

rast majster Slovenska“

Fotografie sú z 15. 3., zápas 
Sereď - FK Čierny Brod 1:0, 
ďalšie výsledky: 21. 3. Slád-
kovičovo - Sereď 3:1, 29. 3. 
Sereď - Imeľ 4:3, 5. 4. Vion B 
- Sereď 4:1

Tomáš Kubačka

22. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV MESTA 
SEREĎ V PLÁVANÍ ŽIAKOV ZŠ

Dňa 25.3.2009 sa na plavárni základnej školy 
Juraja Fándlyho uskutočnili majstrovstvá mes-
ta Sereď v plávaní žiakov základných škôl. Pla-
veckých pretekov sa zúčastnili žiaci a žiačky 
ZŠ P.O. Hviezdoslava, ZŠ J. A. Komenského 
a ZŠ J. Fándlyho. Všetkým plavcom ďakujeme 
za predvedené plavecké výkony a blahoželáme 
k získaniu pekných diplomov a medailí.

Juraj Gregor

Stolnotenisový oddiel 
STK Mladosť Sereď

Náš oddiel vznikol v marci 
2004. Jeho cieľom je spopula-
rizovať tento pekný šport v ra-
doch mládeže mesta. 

Po päťročnej činnosti STK 

Mladosť možno konštatovať, 
že jeho ciele sa priebežne pl-
nia. Dôkazom toho je získa-
nie 1. miesta v III. lige žiakov 
Trnavského kraja v súťažnom 
ročníku 2008/2009.

O úspech sa zaslúžili hráči: 

Martin Kubica, Jaroslav Novo-
sad, Ľubomír Mrváň a Samuel 
Mělo. Trénerom mužstva bol 
Ján Jančovič.

Najlepšie výsledky v súťaži 
dosiahol Martin Kubica.

Ján Jančovič

25 m prsia žiaci 5. - 6. ročník: 1. miesto - Du-
šan Bodiš (ZŠ J. A. K., vľavo), 2. miesto - Dávid 
Baša (ZŠ J. F., stred), 3. miesto - Vladimír Baša  
(ZŠ J. A. K. vpravo)

50m voľný spôsob žiaci 7. - 9. roč.: 1. miesto - Imrich 
Valach (ZŠ J. F., vpravo), 2. miesto - Branislav Palečka 
(ZŠ J. F. stred), 3. miesto - Patrik Jaška (ZŠ J. F. vľavo)

50m znak žiačky 7. - 9. ročník: 1. miesto - Petra 
Krajčovičová (ZŠ J. F., stred), 2. miesto - Karin Ivan-
číková (ZŠ J. F., vľavo), 3. miesto - Andrea Haringová  
(ZŠ J. F. vpravo)                fotografie: archív školy


