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požiaru, ku ktorému došlo v stredu 
22. apríla asi o 16.30h v budove 
kaštieľa v Seredi. Po jeho uhasení 
vykonala polícia obhliadku miesta 
činu aj za pomoci špeciálne cviče-
ného psa na vyhľadávanie akce-
lerátorov horenia. Z nej vyplynulo 
podozrenie, že požiar mohol byť 

spôsobený úmyselne. 
Došlo pri ňom k zhoreniu zrekon-

štruovanej časti strechy, pričom 
výška škody bude stanovená po 
vykonaní opravy. K zraneniu osôb 
nedošlo. Budova kaštieľa je pois-
tená a náklady na opravu strechy 
po požiari budú predmetom poist-
nej udalosti.           redakcia

Dňa 29. 4. krátko pred piatou 
hodinou popoludní navštívil naše 
mesto predseda vlády SR Róbert 
Fico v sprievode ministra vnútra 
R. Kaliňáka, poslankyne Národ-
nej rady SR R. Zmajkovičkovej a 
ďalších. Predseda vlády spoloč-
ne s primátorom mesta V. Vrano-
vičom sa zúčastnili stavania mája 
pred budovou DK. Po príhovoroch 
k občanom a krátkom kultúrnom 
programe nasledovalo neformálne 
stretnutie s poslancami Mestské-
ho zastupiteľstva v Seredi, na kto-
rom sa zúčastnili i ďalšie osobnosti 

spoločenského a kultúrneho života 
a zástupcovia viacerých inštitúcií.

V rozhovore pre redakciu SN pán 
R. Fico uviedol, že ďakuje zúčast-
neným občanom, vedeniu mesta 
a poslancom za veľmi milé prijatie 
a stretnutie.

Jeho pôvodne plánovaná krátka 
návšteva mesta sa predsa len o ne-
jaký čas predĺžila a absolvoval via-
cero rozhovorov s vedením mesta, 
poslancami a našiel si čas i na krát-
ky odkaz občanom v časopise Se-
redské novinky.

redakcia

Návšteva 
predsedu 
vlády SR 
R. Fica 
v Seredi

Horela strecha kaštieľa v Seredi
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O ľudských 
vlastnostiach...

...dostať kúpiť stovky kníh. Vieme vraj veľa. 
Čo z nás robí ľudí, dá sa opísať, ale rozumie-
me významu tých slov? Slová dávajú veciam 
a skutkom meno, činy hodnotu. Bez skutkov 
sú iba zvukovými signálmi našich predsavza-
tí a zámerov.

Koľkých tárajov sme v našich životoch už 
počuli? Koľko vlastných sľubov a veľkých 
slov sme povypúšťali do vetra... Slová, slová 
a slová... a málo skutkov! A tak do obalu zo 
slov a viet schovávame ich význam aj vlastnú 
neschopnosť. Slová nám „bežia” hlavou od 
rána do rána - neprestajne. Časom som sa 
stal opatrnejším a rozdávača sľubov volám 
„sľubotechnik”. Veriť jeho sľubom ma odna-
učil on sám.

V médiách, na verejných podujatiach 
i v osobných rozhovoroch sa často hovo-
rí vznešenými slovami o nádherných záme-
roch. Používajú sa hojne. Čo na tom, veď sú 
zadarmo! Neschopný priznať, že sa mi čosi 
nedarí pre moje vlastné chyby, používam slo-
vá ako záchrannú brzdu na ospravedlnenie 
svojho neúspechu. Najradšej „hádžem” vlast-
né chyby na iných.

Ako mladý človek vyrastajúci v „socializme” 
som sa (najmä v máji) napočúval toľko sľu-

bov ako nám „čoskoro bude dobre”, že by mi 
pokojne vystačili na dva životy. Po mnohých 
rokoch a politických zmenách sa predsa len 
čosi udialo. Nehladujeme už dávno, máme si 
čo obliecť i obuť. Netreba nám už sľubovať, 
že chleba bude dosť pre každého. Chceme 
viac. Ako sa „máme”, tak sme sa ešte nikdy 
nemali. Nie všetci, pravda! Ani v minulom re-
žime sa nemali všetci. Dobre si pamätám na 
robotníkov aj roľníkov, na ich pracovné pod-
mienky aj na ich domácnosti! Koľko prachu 
a potu v chlebe... 

Ak mi niekto občas povie, že sme sa mali 
dobre, rozosmeje ma... Niečo bolo dobré a 
niečo načisto zlé! Vtedy i teraz! Opakujeme 
tie isté chyby. Dobre si pamätám tých tára-
jov z tribún... Čím vzletnejšie slová a sľuby, 
tým vyššia funkcia - alebo naopak? Neroz-
hodovali sme takmer o ničom. Vždy rozho-
dol nejaký súdruh za nás. Bolo to jednoduché 
a všetci sme mohli kašľať na všetko... Všetko 
bolo každého - teda ničie. Kto nerozhoduje - 
za nič neručí. 

Sloboda, demokracia, pravda a spravodli-
vosť so zodpovednosťou sú prsty jednej ruky, 
a predsa v nej nezachytíme všetko. Často sa 
planceme ako hráči po ihrisku, čo nepoznajú 
pravidlá, s rozhodcom, čo podľa nich nepíska... 

Zo slov vyskladané a narozdávané sľuby! 
Našou nečinnosťou a neschopnosťou deho-
nestujeme ich význam a ponižujeme sami 
seba. K slovám sa správame nezodpovedne 
rovnako vtedy aj teraz. Ak by som pamätníko-
vi povedal, že je súdruh, asi by sa urazil. To 
slovo je náhodu pekné, za nič nemôže, môžu 
za to činy.

Množstvo svojich sľubov som nesplnil. Už 
ich len tak ľahko nedávam. Som opatrnejší a 
menej verím sľubom iných, najmä takým, čo 
sa ligocú od tých najkrajších prepožičaných 
slov: ...láska, sloboda, priateľstvo... 

Pekné májové dni vám praje 
Marcel Kováč

Výber z najzaujímavejších uznese-
ní prijatých na poslednom zasad-
nutí MsZ v Seredi dňa 21. 4. 2009:

Uznesenie č. 54/2009: Schvaľuje: 1. 
záverečný účet mesta Sereď za rok 2008, 
2. celoročné hospodárenie mesta Sereď 
za rok 2008 bez výhrad, 3. použitie hospo-
dárskeho výsledku za rok 2008 – prebyt-
ku hospodárenia v čiastke 36 241 tis. Sk 
nasledovne: čiastkou 7 023 tis. Sk tvoriť 
fond rozvoja bývania, čiastku 24 066 tis. 
Sk použiť v rámci príjmových finančných 
operácií v rozpočte na rok 2009 na kry-
tie výdavkov, čiastkou 3 500 tis. Sk tvoriť 
rezervný fond, dotáciu v čiastke 1 500 tis. 
Sk z KŠÚ Trnava použiť v rámci príjmo-
vých finančných operácií na vykrytie vý-
davkov  spojených s opravami a údržbou 
okien na ZŠ J. A. Komenského, dotáciu 
z KŠÚ Trnava v čiastke 2 tis. Sk použiť 
v rámci príjmových finančných operácií na 
vykrytie výdavkov spojených s dopravou 
žiakov ZŠ J. Fándlyho, dotáciu v čiastke 
150 tis. Sk použiť v rámci príjmových fi-
nančných operácií na vykrytie výdavkov 
na rekonštrukciu a modernizáciu VO na 
Ul. Krásna.

Uznesenie č. 64/2009: Schvaľuje zme-
nu rozpočtu mesta Sereď na rok 2009 bez 
pripomienok. Zmeny rozpočtovaných 
výdavkov škôl a školských zariadení na 
rok 2009: 1. Zvýšenie fin. prostriedkov ZŠ 
Juraja Fándlyho o sumu 5 349 € 2. Zvýše-
nie fin. prostriedkov ZŠ P. O. Hviezdoslava 
o sumu 15 518 €. 3. Zníženie fin. prostried-
kov ZŠ J. A. Komenského o sumu 23 089 
€. 4. Zvýšenie výdavkov MŠ Ul. D. Štúra 
o sumu 7 300 €. 5. Zvýšenie výdavkov MŠ 
Ul. Komenského o sumu 12 945 € 6. Zvý-

šenie výdavkov na opravu a údržbu škôl, 
na čiastočnú opravu strechy objektu ZŠ P. 
O. Hviezdoslava o sumu 3 820 € 7. Zvýše-
nie výdavkov na opravu a údržbu škôl na 
riešenie havarijného stavu okien ZŠ J. A. 
Komenského o sumu 2 556 €. 8. Zvýše-
nie rozpočtovaných výdavkov na činnosť 
ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda o sumu 
1 029 €.

Nečerpaný transfer mesta v objeme 
6638,78 € účelovo viazaný pre MŠ D. 
Štúra, elokované pracovisko na Ul. Cuk-
rovarskej na opravu poškodenej omietky 
a fasády (oprava nebola v roku 2008 vy-
konaná z dôvodu časovej tiesne) zapra-
covať do budúcej zmeny rozpočtu mesta 
na rok 2009.

Nákup kosačky na kosenie areálov 
v objektoch materských škôl zapracovať 
do budúcej zmeny rozpočtu mesta na r. 
2009.

Uznesenie č. 84/2009: Schvaľuje ná-
vrh  zmluvy medzi mestom Sereď a spo-
ločnosťou Stavimex Slovakia, a. s., Bra-
tislava o spolupráci, vybudovaní a pre-
vádzkovaní bioplynovej stanice v mes-
te Sereď s pripomienkou: Nájomné bude 
uhrádzané až odo dňa uvedenia diela do 
prevádzky, najneskôr do 2 rokov od pod-
pisu zmluvy. 

Uznesenie č. 85/2009: Schvaľuje ná-
vrh  zmluvy medzi mestom Sereď a Slo-
venským vodohospodárskym podnikom, 
š. p., o spolupráci a podmienkach vy-
užívania hrádze Váhu na vybudovanie 
a prevádzku cyklistického chodníka na 
korune hrádze.

Texty sú skrátené, ich presné znenie 
sa nachádza na www.sered.sk.

Krátky rozhovor s predsedom  
vlády SR, p. Róbertom Ficom:

Ako vnímate a hodnotíte dnešné 
stretnutie s občanmi mesta Sereď?

Stretnutie s občanmi Serede bolo dob-
rou príležitosťou niečo im povedať. Ľudia 
dnes vnímajú problémy trocha citlivejšie 
ako inokedy. Minulý rok bola konjunktú-
ra, všetko perfektne fungovalo a zrazu za 
dvanásť mesiacov sme niekde inde...
Ak sa spomenie mesto Sereď, na čo 
si spomeniete Vy?

Snažíme sa prezentovať Slovensko 
cez rôzne produkty a už sa nám nie je-
denkrát stalo, keď sme si na stretnutiach 
pripili kvalitnejším sektom zo Serede, tak 

zahraniční hostia, ktorí sa v tom vyznajú, 
sa nás pýtali: „To je dobré, čo to je...?“

Na Slovensku vyrábame aj naozaj veľ-
mi kvalitné veci, len ich ešte nevieme 
dobre predať, viaceré iné produkty majú 
slabú reklamnú podporu... Chcel by som 
zaželať ľuďom tohto mesta, aby tu tradí-
cia kvalitnej výroby zostala čo najdlhšie, 
aby bolo čo najviac šancí reprezentovať 
toto mesto, možno aj tým spomenutým 
produktom, hoci viem, že sa v Seredi vy-
rábajú všelijaké iné dobré veci. Víno, kto-
ré som spomenul je z tých typických pre 
toto mesto.
Ďakujem za rozhovor.  

Marcel Kováč

Fotografia zo stretnutia občanov s predsedom vlády SR dňa 29. 4. 2009.

Autor fotografie neznámy.



3

A k o 
hodnotíte 
funkčnosť 
a činnosť 
me s t ské -
ho úradu, 
resp. jeho 
oddelení? 
V čom by 
ste chceli 
dosiahnuť 
n á p r a v u , 
či poradiť 
pracovní -

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

Mám už svoje životné skúsenosti, preto 
si myslím, že aj najobjektívnejšie hodno-
tenie alebo zaujatie stanoviska k činnosti 
ľudí a funkčnosti inštitúcií má svoje krité-
riá. Hodnotenie žiakov v škole sa odlišuje 
od hodnotenia práce dospelých bez roz-
dielu druhu vykonávanej práce. Ako po-
slanec často rokujem so zamestnancami 
MsÚ. V doterajšej fukcii poslanca som sa 
nestretol so žiadnym neústretovým kona-
ním bez ohľadu na ich pracovné zarade-
nie. Vzájomne sa rešpektujeme 
a vždy nachádzame spločné 
riešenie problému. Vysvetlenie 
požiadaviek občanov a ich po-
rovnanie s administratívnymi 
možnosťami treba riešiť oboj-
stranným pochopením reality. 
Nikdy nevystupujem autoritatívne 
- sme občania jedného mesta. Vzá-
jomný rešpekt a úcta sú dôležité! Snažím 
sa tlmočiť požiadavku a najpodstatnejším 
pre mňa je - vyriešený problém. Ak jeho 
riešenie trvá dlhšiu dobu, musím sa s 
tým vyrovnať, lebo dôvodov je vždy viac. 
Vzťah občan - mesto je dôležitý. Osobne 
som sa nestretol s negatívnymi poznat-
kami. Niektoré požiadavky nie je možné 
splniť „na počkanie“. Mnohí občania si 
vedia nájsť cestu k zamestnancom MsÚ. 
Ale mnohokrát až keď im „tečie do topá-
nok“. Až na „úrade“ sa dozvedia, že majú 
za svoj obvod poslanca, ktorého však 
nepoznajú, lebo - neboli voliť! Možno by 
pomohlo zriadenie kancelárie - kontakt-
ného miesta, kde by sa poslanci a obča-
nia mohli stretnúť, trebárs aj po pracovnej 
dobe. Primátor by mal viac času a priesto-
ru na riešenie perspektívnych programov, 
čo je jeho prvoradá povinnosť, ale aj na 
kontrolu plnení úloh zamestnancov.

Aká udalosť či aktivita Vás ako ob-
čana a poslanca MsZ v poslednom ob-
dobí zaujala alebo oslovila?

Za najdôležitejšie považujem schvále-
nie rozpočtu mesta na rok 2009. Rozpo-
čet mesta je základom splnenia našich 
zámerov. Z každého kúta trčí ruka žia-
dajúca financie. Je to rébus, ktorý sa dá 
vyriešiť iba spoločným úsilím.

Správa z procesno - organizačného 

auditu ma nenadchla. Pripomienky po-
slancov MsZ viedli k záveru, že poriadok 
si musíme spraviť doma sami a nebol by 
treba žiaden audit.

Istú spokojnosť cítim ohľadom mestskej 
polikliniky. Z alternatív, ktoré boli na vý-
ber, bol predaj obchodného podielu firme 
ProCare najprijateľnejší. Budova a po-
zemky ostali mestské. 

Oslovila ma myšlienka vybudovania 
bioplynovej stanice. Vítam každý nový 
spôsob získavania lacnej energie. Mu-
síme myslieť do budúcna - cena energií 
porastie. 

Som v očakávaní, kedy sa začne s re-
alizáciou výstavby vodného diela Sereď - 
Hlohovec. Je to už desaťročia očakávaná 
perspektíva. Verím, že bude prínosom a 
zviditeľní mesto.

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

Nedokážem predpovedať budúcnosť. 
Kto videl jasne prespektívu nášho mes-
ta pred 20-mi rokmi a predpokladal jeho 

vývoj? Ak si prečítate informá-
cie z činnosti štátnej i mestskej 
polície - spravíte si názor. Starší 
občania si spomínajú, že za „to-
tality“ tu boli štyria „esenbáci“ a 
chromý služobný vlčiak a v mes-
te bol poriadok... Dnes je realita 

inde. 
Ak sa zamyslím nad perspektívou 

mesta, skončím pri dvadsaťročnej otázke 
obnovy kaštieľa. Som členom komisie, 
ktorá sa snaží vyriešiť tento problém. 
Najnutnejšie opravy sa vykonávajú za 
„štátne“ peniaze a dobrovoľnou aktivitou 
občanov. Ponuky obnovy kaštieľa boli za-
tiaľ nereálne.

Stručne k rokovaniam MsZ. Prial by 
som si, aby sa striktne dodržiaval roko-
vací poriadok, aby sa na zasadnutiach 
neriešili veci, ktoré neboli prerokovávané 
vopred v komisiách pri MsZ. Bol by som 
rád, keby príspevky boli stručné a bez 
zbytočných invektív. Zasadnutia MsZ sú 
verejné, ale účasť občanov na nich je mi-
nimálna a to je veľká chyba!

Bol by som rád, keby občania kládli 
otázky svojim poslancom, napr. aj v na-
šom časopise, a aby poslanci z obvodov 
na ne aj odpovedali.

V poslednom čísle SN mi chýbal článok 
primátora mesta a jeho názory a reakcie 
na udalosti v meste. Jeho informácie a 
názory sú nutnou záležitosťou pre kom-
plexnú informovanosť občanov.

Svoj príspevok končím starým príslo-
vím: „Kto chce vyhovieť všetkým, ťažko 
vyhovie každému!“ Platnosť tohto príslo-
via si overte pri nedeľnom obede, neho-
voriac o svadbe. Koľko ľudí - toľko chutí!

Zhováral sa Marcel Kováč

tri otázky...  
 ...tri odpovede

Na tri otázky odpovedá 
poslanec MsZ 

RSDr. Jozef Kovarovič

Uhol pohľadu
V ostatnom čase pomerne silno rezonovala 

vo verejnosti otázka zametania ulíc. Na strán-
kach nemenovanej najnavštevovanejšej webo-
vej stránke mesta striedal jeden článok druhý, 
a aj  na tú mestskú prispel občan-optimista Da-
niel otázkou: Zaujímalo by ma ako obyvateľa 
takmer 18 tisícového mesta, či vedeniu mesta, 
ako aj poslancom vyhovuje doterajšie čistenie 
mestských komunikácií, prečo mesto nepre-
vádzkuje zametacie autá, prečo sa na čistenie 
mesta nevyužijú projekty EU, prečo sa nespýta-
te našich holandských priateľov, ako sa to robí?

Odpoveď na ňu je jednoduchá. Časti vede-
nia mesta spôsob čistenia komunikácií vyho-
vuje a časti nie. Odhliadnuc od toho, že patrím 
k tým chronicky nespokojným, pokúsim sa vy-
svetliť filozofiu spokojných. Rýchle odstraňova-
nie snehu,  posyp poľadovice a následné za-
metanie chodníkov po roztopení ľadu by bolo 
príliš jednoduché a neplnilo by druhoplánový 
cieľ. Ním je trvalé udržiavanie kontaktu s obča-
nom.  Predstavte si ten nezmysel, keby hneď 
po napadaní 5 - 6 cm snehu vyrazilo na chod-
níky 30 odhodlaných mužov s lopatami a je-
den malotraktor s radlicou... a  za 4 hodiny by  
všetky chodníky na hlavných trasách odhrnuli! 
Podľa takého  lacného scenára predsa nepôj-
deme!  My ideme vlastnou cestou. 

Napadaný sniežik necháme pekne udupkať.  
Po dvoch - troch dňoch vyčkáme prvý telefo-
nát občana, čo si o chodník oprel tú časť tela, 
ktorú normálne kladie iba na stoličku... Vzápätí 
nasleduje ďalší telefonát a o hodinu sú tie naj-
klzkejšie chodníky posypané. V 7 stupňovom 
mraze soľou, lebo tá účinkuje iba do 5 stup-
ňov. Prečo? No aby sa aj soľ minula. V druhej 
fáze sypeme na chodník drvený kameň, ktoré-
ho vzorky si v drážkach topánok nosíme do-
mov až do polovice apríla. Skôr totiž k zame-
taniu chodníkov nedôjde. Nadávky ale nie sú 
namieste, lebo tento postup má totiž aj výchov-
ný cieľ. Prebúdzať v deťoch i rodičoch záujem 
o geológiu. Veď čo už môže mamičku 11 roč-
ného šarvanca potešiť viac, ako keď jej ozná-
mi, že tvrdosť mramoru je určite niekde medzi 
kamennou soľou  a kalcitom, lebo do nedáv-
no položenej mramorovej podlahy v predsieni 
dokázal kamienkami nabitými v podrážke vy-
ryť štyri nezmazateľné ryhy. Pozametaním ka-
mienkov z chodníkov šance geológov -ama-
térov nezanikajú. Stačí sa lepšie pozrieť do 
trávy pri chodníkoch. To špinavé, malé, tvrdé, 
cca 10-12 mm hrubé, to sú tie biele kamien-
ky z januárového rozhadzovania. To mäkké 
valcovité okrovej farby sú nedopalky cigariet.  
Tie nezbierame.

Milý Daniel!  Vlastné zametacie autá, kým 
budú také v Trnave, Šali alebo inde, mesto 
vlastniť pravdepodobne nebude. Projekty EÚ 
sú určené pre mestá, kde primátori chápu roz-
mer slova lobing a dohoda. Táto cesta nie je 
našou cestou. My kráčame v ústrety k budúc-
nosti nielen s čistým štítom nevyciciavania eu-
rópskych fondov, ale aj s holým zadkom. Zato 
nás ale nik nemôže obviniť, že sme v rámci lo-
bingu niekomu nejako pomohli. 

A keby Vám, milý Daniel, ani tento skvost-
ný pocit morálnej čistoty nestačil, spomeňte 
si, prosím, že na konci druhej svetovej vojny 
sme boli na strane víťazov! Jednoducho, dívaj-
te sa na problémy z tohto správneho uhla po-
hľadu a nepýtajte sa. Ani my sa nikoho na nič 
nepýtame. A už vôbec nie našich holandských  
priateľov. 

Ľubomír Veselický
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V situácii finančnej a hospodár-
skej krízy ekonomického vývoja 
ÚPSVaR v Galante monitoruje 
zmeny na regionálnom trhu prá-
ce. Niektorí zamestnávatelia sig-
nalizujú určité zmeny, s čím sú-
visia i zmeny u subdodávateľov. 
ÚPSVaR v Galante sa zameriava 
na prijímanie regionálnych opat-
rení, medzi ktoré radí i poskyto-
vanie dostatočného množstva ak-
tuálnych a dôležitých informácií. 
Prostredníctvom vhodne zvolené-
ho spôsobu komunikácie sa úrad 
snaží flexibilne riešiť a  reagovať 
na situáciu na trhu práce v súvis-
losti s finančnou krízou. Ústredie 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
v spolupráci s Úradom práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v Galante 
a v partnerstve s Bankovním In-
stitutem VŠ Praha, zahraničnou 
vysokou školou Banská Bystrica, 
Konzultačné stredisko v Galante 
organizuje konferenciu GLOBÁL-
NA FINANČNÁ A HOSPODÁR-
SKA KRÍZA - dopady a možné 
riešenia na trhu práce, určenú pre 
zamestnávateľov, ktorí sú v na-
šom regióne a pre náš región dô-
ležití. Konferencia sa bude konať 
dňa 27. mája 2009. Bude spolu-
financovaná z prostriedkov ESF 

v rámci Národného projektu 100 
- Podpora uplatnenia občanov 
ohrozených hromadným prepúš-
ťaním v dôsledku globálnej finanč-
nej krízy. V tomto období prevláda 
snaha o podporovanie všetkých 
ľudských zdrojov ohrozených vy-
lúčením, ktoré sa nachádzajú na 
trhu práce (t.j. nezamestnané 
a zamestnané osoby ohrozené 
vylúčením z trhu práce), ako aj 
podniky, ktoré vytvárajú pracovné 
miesta týmto osobám.

Na konferencii odznejú posto-
je a názory odborníkov z rôznych 
oblastí. Medzi aktívnych účastní-
kov konferencie (lektorov) patria: 
PaedDr. Ján Sihelský, Mgr. Bra-
nislav Kaniansky, Mgr. Vladimír 
Príbelský, Doc. Ing. Jozef Med-
veď, PhD., Ing. Valér Demjan, 
PhD., Ing. Vladimír Sirotka, PhD., 
Doc. Ing. Miroslav Mokrý, JUDr. 
Anton Ondrej.

Konferencia je organizovaná 
pre rozšírenie vedomostného 
obzoru zamestnávateľov o príči-
nách Globálnej finančnej a hos-
podárskej krízy a hľadaní mož-
ných riešení na trhu práce a vý-
chodísk z nej.

Mgr. Vladimír Príbelský
riaditeľ ÚPSVaR v Galante

Drogy 
a kriminalita

Problematika drogovej závislosti (2. 
časť) 

Drogy sú všade okolo nás, 
stali sa súčasťou nášho života. 
Posudzujeme ich podľa toho, 
či sú spoločnosťou tolerované, 
alebo nie, a podľa rizika spoje-
ného s ich užívaním. Napríklad 
tabak a najmä alkohol sú drogy 
veľmi rizikové, i napriek tomu sú 
legálne. Droga predstavuje ne-
bezpečenstvo aj pre ľudí, ktorí 
ju sami neužívajú, pretože re-
akcie konzumentov sú nevypo-
čítateľné. Keby okolo nás drogy 
neexistovali, ťažko by existovala 
na nich závislosť. Po drogách je 
dopyt, ktorý však nie je možné 
zlikvidovať mocensky. Závislý 
človek stratil kontrolu nad svojím 
životom, nerobí to, čo by naozaj 
chcel. Závislosť je vždy preja-
vom niečoho hlbšieho, či už je 
to útek pred problémami, ne-
schopnosť vysporiadať sa s tla-
kom spoločenskej skupiny, bez-
radnosť a pod. Vzniká pomerne 
rýchlo a skončiť s drogou úplne 
a bez problémov sa podarí len 
málokomu. Závislosť núti člo-
veka neustále na drogu mys-
lieť, táto túžba po droge je ce-
loživotná a ťažko ovládateľná. 
Na získanie drogy je konzument 
schopný obetovať svoje zdravie, 
dostať sa do spoločenskej izolá-
cie, stratiť zamestnanie a nezá-
leží mu na vlastnej rodine ani na 
svojom najbližšom okolí. Najú-
činnejšou pomocou je čo naj-
viac zúžiť dopyt po drogách a 
toto by mala byť úloha celej 
spoločnosti, každého jedin-
ca a nie len ľudí, ktorí sa bez-
prostredne drogovou proble-
matikou zaoberajú.

Mladí ľudia zvyčajne nechá-
pu obrovské nebezpečenstvo 
súvisiace s konzumáciou drog. 

Často majú skreslené a zjedno-
dušené predstavy o drogových 
závislostiach a ľahko podliehajú 
pseudokultúrnym a duchovným 
prúdom, ktoré sú sprevádzané 
konzumáciou psychoaktívnych 
látok. Závažné je, že práve mlá-
dež je najviac ohrozená. Deti a 
mladí ľudia sa stali cieľom díle-
rov drog, pričom ich duševný a 
telesný vývoj je najviac zrani-
teľný. Alarmujúci je posun dro-
gových závislostí do nižších ve-
kových skupín. Je na rodine a 
pedagogických pracovníkoch, 
aby správnou výchovou znížili 
nebezpečenstvo drogových zá-
vislostí u detí a mládeže.

Najčastejším problémom v 
súvislosti s drogami je majetko-
vá kriminalita toxikomanov, kto-
rá je spoločensky pociťovaná 
ako najväčšie ohrozenie, lebo 
sa bezprostredne dotýka širokej 
verejnosti. Cieľom mojich prí-
spevkov je charakteristika ma-
jetkovej a drogovej kriminality, 
označenie vzájomných súvislos-
tí medzi nimi a taktiež odpovedí 
na otázky: 1. Aké sú problémy 
právnej úpravy uvedených 
druhov kriminality? 2. Aké sú 
spôsoby ich páchania? 3. Aký 
je súčasný trend vývoja dro-
govej kriminality? 4. Aký je 
skutočný výskyt a dynamika 
trestných činov s drogovou 
problematikou v praxi? 5. Ako 
čo najefektívnejšie zaisťovať 
prevenciu? 

Súvislosti medzi drogovou a 
majetkovou kriminalitou sa vy-
skytujú pomerne často. Mnohé 
skutočnosti však nie sú prime-
rane zhodnotené, a preto unika-
jú systematickej pozornosti. Je 
dôležité pomenovať riziká, ve-
novať im zvýšenú pozornosť a 
stanoviť úlohy preventívnej čin-
nosti. Pokračujúca a stúpajúca 
úroveň drogovej a majetkovej 
kriminality je v súčasnosti vy-
soko aktuálnym problémom. Je 

nutné spoznávať ich 
vzťah, získavať nové 
informácie a hľadať 
možnosti účinnej 
obrany.

Mgr. Igor Habán
pozn. redakcie: V 
budúcom pokračo-
vaní vám stručne 
objasníme  charak-
teristiku a význam 
základných pojmov, 
ktoré súvisia s dro-
govou problemati-
kou.
Redakcia privíta 
vaše názory, po-
strehy a prípadné 
osobné skúsenos-
ti s drogami vo va-
šom blízkom okolí, 
na ktoré budeme 
v rámci možností  
reagovať.Foto z leta min. roka. Bezdomovci a narko-

mani si vyhľadávajú príbytky o osídľujú ich.

Mesto Sereď so sídlom: Mestský úrad Sereď, Nám. repub-
liky č. 1176/10, 926 01 Sereď, v zastúpení: Mgr. V. Vranovičom, 
primátorom mesta, vyhlasuje v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zá-
kona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zá-
kona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov 

výberové konanie na obsadenie funkcie:
1. riaditeľ Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi, Fándlyho 

ul. č. 763/7A, 2. riaditeľ Základnej školy Pavla Országha Hviez-
doslava v Seredi, Komenského ul. č. 3064/1, 3. riaditeľ Materskej 
školy v Seredi, Ul. Dionýza Štúra č. 2116/36, 4. riaditeľ Materskej 
školy v Seredi, Komenského ul. č. 1137/37, 5. riaditeľ ZUŠ Jána 
Fischera-Kvetoňa v Seredi na Komenského ul. č. 1136/36 s pred-
pokladaným nástupom od 1. júla 2009. A. Kvalifikačné predpokla-
dy a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie: 
1. vzdelanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej 
pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení 
neskorších predpisov, 2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, 3. 
absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vy-
hlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. (neplatí pre ZUŠ, MŠ). B. Predpo-
klady pre výkon funkcie: 1. organizačné a riadiace schopnosti, 2. 
osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť, 3. zna-
losť príslušnej legislatívy, 4. dĺžka riadiacej praxe. C. Požadované 
doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní: 1. žiadosť 
o účasť na výberovom konaní, 2. profesijný životopis, 3. overené 
doklady o nadobudnutom vzdelaní, 4. doklad o požadovanej dĺžke 
pedagogickej praxe, 5. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 me-
siace), 6. návrh koncepcie rozvoja školy, 7. písomný súhlas uchá-
dzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 
Z.z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadateľ/ka doručí na ad-
resu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 
Sereď alebo do podateľne Mestského úradu v Seredi v termíne do 
20. 5. 2009 vrátane do 10.00 hod. v uzatvorenej obálke s prísluš-
ným  označením obálky: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ Juraja 
Fándlyho v Seredi – neotvárať“, „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ 
Pavla Országha Hviezdoslava v Seredi – neotvárať“, „Výberové 
konanie – riaditeľ MŠ Ul. Dionýza Štúra v  Seredi – neotvárať“, 
„Výberové konanie – riaditeľ MŠ Komenského ul. v Seredi – neo-
tvárať“, „Výberové konanie – riaditeľ ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa 
v Seredi – neotvárať“.

V Seredi dňa 22. 4. 2009, Mgr. Vladimír Vranovič, v. r., pri-
mátor mesta

Konferencia o finančnej kríze
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Transformácia detských do-
movov z klasických typov in-
ternátneho charakteru na typ 
približujúci sa rodinným pod-
mienkam sa v našej republike 
uskutoč -
ňuje už 
n ieko ľko 
rokov. Skú-
s e n o s t i 
z mno-
hých det-
s k ý c h 
domovov, 
ktoré sa 
ako prvé 
pustili do 
tohto ná-
r o č n é h o 
procesu, 
sú rôzne. 
Rôznia sa aj názory výchov-
ných pracovníkov detských 
domovov, ako aj odbornej 
verejnosti na význam, opod-
statnenosť, celkový charakter 
a postupnosť zmien.

Určite by však nikto ne-
mal pochybovať o tom, že 
uskutočňované transfor-
mačné zmeny v jednotlivých 
detských domovoch musia 
prospieť deťom a spríjem-
niť ich často dlhodobý pobyt 
v domove a pripraviť ich tak 
postupne na neľahký pre-
chod do skutočného každo-
denného života po dovŕšení  
plnoletosti. 

Aké boli detské domovy ke-
dysi a aké sú teraz, akým ži-
votom žijú tunajšie deti? 

V Seredi existuje detský do-
mov od r. 1962. Pôvodne bol 
určený pre deti, ktoré sem 
boli umiestnené z blízkeho 
záchytného strediska. V prie-
behu nasledujúcich rokov tu 
bolo ročne viac ako 100 detí, 
chlapcov aj dievčat. Postupne 
sa kapacita domova a počty 
detí znižovali a po rôznych or-
ganizačných zmenách sa ich 
počet ustálil na približne 40. V 
januári 2003 sa po dôkladnej 

príprave začalo s komplex-
nou transformáciou detského 
domova z internátneho typu 
na typ s prvkami rodinné-
ho charakteru. Po prestavbe 

hlavnej budovy domova, t. j. 
koncom roka 2003, sú všetky 
deti ubytované v štyroch sa-
mostatných bytoch, kde sa o 
ne starajú piati výchovní pra-
covníci. V jednej samostat-
nej skupine je umiestnených 
6 -10 detí. Každý byt hospo-
dári s určitou sumou peňazí, 
z ktorej vychovávatelia naku-
pujú potraviny, drogériu, ob-
lečenie a všetko ostatné, čo 
deti potrebujú, tak ako je to 
aj v bežných domácnostiach. 
Noční vychovávatelia pripra-
vujú deťom raňajky a desia-
tu, obed majú v materskej 
škole či v družine a večeru 
si už pripravujú spolu s vy-
chovávateľmi vo vlastných 
kuchynkách, kde sa deti za-
pájajú do varenia. Deti aj 
upratujú a šikovnejšie cho-
dia na nákupy do obchodov. 
Po skončení školských povin-
ností majú svoje osobné voľ-
no, vtedy najradšej navšte-
vujú centrum voľného času. 
K ich obľúbeným krúžkom 
patria počítače, plávanie, fut-
bal... Súčasťou transformácie 
detského domova bolo a je 
aktívne vyhľadávanie a spo-
lupráca s profesionálnymi ro-
dičmi a budovanie samostan-

tých skupín 
mimo budo-
vy domova.

V niekoľ-
kých na-
sledujúcich 
častiach sa 
vám pokú-
sime priblí-
žiť život detí 
v Detskom 
d o m o v e  
v Seredi.
PaedDr. M. 

Tóthová,
riaditeľka

Detský domov v Seredi
MK: Z akých najčastejších príčin 
sú deti umiestňované do DD?
IH: Dôvody, pre ktoré sú deti umiest-
ňované do detských domovov, sú 
rôzne. Väčšina pochádza zo so-
ciálne problematických alebo roz-
padnutých či neexistujúcich rodín. 
Zachytáva ich „sociálna“ sieť, a tak 
prídu k nám.
MK: O existencii DD v Seredi viem 
dlho, bohužiaľ, doposiaľ som pre 
tunajšie deti neurobil nič...
IH: Máme sponzorov, ktorí deti, naj-
mä na sviatky, obdarúvajú rôznymi 
darčekmi..., ale to hlavné, čo deti 
v DD potrebujú, sa za peniaze kú-
piť a podarovať nedá... Deti, ktoré v 
DD sú, prichádzajú s rôznymi zako-
renenými predstavami o živote a vy-
budovaným emocionálnym svetom. 
Zvyčajne s nie vždy správnym hod-
notovým rebríčkom. Vychovávatelia 
majú čo robiť, aby dieťa najprv spo-
znali, a potom veľmi opatrne a jem-
ne no vytrvalo dieťa ovplyvňovali v 
dobrom slova zmysle. Sizyfovská 
robota!
JM: Tí, čo chcú obdarovať naše 
deti, by mali hľadať aj iné spôsoby, 
ako len materiálne darčeky, napr. 
pomôcť deti vzdelávať, podporovať 
ich vedomostný rast, ich záujem o 
kultúru, šport a iné prospešné záuj-
my. Dať im niečo „do života“. Možno 
aj uhradenie pobytu v rekreačnom 
zariadení by deťom dalo viac. Prav-
da, istá materiálna pomoc je vítaná. 
No najcennejšie pre budúcnosť detí 
v DD sú ich vedomosti, aby sa doká-
zali uživiť, keď príde ich čas „posta-
viť sa na vlastné nohy“. Na materiál-
ne veci sa po čase zabúda, obnosia 
sa, zájdu, pokazia, no vedomosti a  
pozitívne zážitky ostanú v deťoch 
„navždy“. Aby deti v DD slušne žili, 
to zabezpečuje štát. Vreckové či 
peňažné dary deti minú, niektoré 
vedia šetriť - iné menej, dokonca sa 
aj zadĺžia. A to nie je dobré.
MK: Aj napriek veľkej snahe vy-
chovávateľa čo najviac nahradiť 
či priblížiť chovancovi rodinu, je 
to vždy iba náhrada niečoho, čo 
by malo byť skutočné, ale nie je...
IH: Áno, nahradiť skutočnú rodinu 
v DD nie je možné, dajú sa však 
vybudovať veľmi pevné, príjemné 
vzťahy, istá dôve-
ra, ktorá pomáha 
obom stranám: vy-
chovávateľom aj 
deťom. No nieke-
dy to nejde... Kým 
sa dieťa „zachyti-
lo“ v sociálnej sieti, 
kým bolo umiest-
nené do DD, nau-
čilo sa chápať svet 
a ľudí po svojom... 
a neskôr odmieta - 
bojí sa vytvoriť si k 
niektomu akýkoľ-
vek bližší vzťah. 
Býva to aj trvalý 
citový blok. Je to 
následok tráum, 

ktoré dovtedy zažilo.
JM: Deti sa učia žiť ako v rodine. 
Umývajú riad, opravujú padnuté 
dvierka na kuchynskej linke..., ale i 
tu sa prejavuje povaha či vžité sprá-
vanie. Niektoré to odmietnu a na 
očiach im vidím odpoveď: „sprav 
si to sama...“ Niekedy sa prejavuje 
normálna detská trucovitosť ako v 
iných rodinách.
IH: Istá selekcia detí je normálna, je 
to tak aj v bežnom občianskom živo-
te. Nedá sa nikomu prikázať či dopo-
ručiť vziať niektoré dieťa do profesi-
onálnej rodiny. Záujemcovia o takýto 
druh výchovy si deti vyberajú, no a 
niektoré deti aj tak ostanú v DD.
MK: Ako profesionálny vychová-
vatelia sa musíte vedieť správať, 
správne chápať situáciu a den-
nodenne zaujímať stanoviská k 
rôznym problémom. Je to určite 
vyčerpávajúce. Nechodíte len do 
práce, ale vykonávate isté posla-
nie. V práci nerúbete drevo, ale 
určite vás  stojí množstvo ener-
gie... Nemôžete túto prácu robiť 
formálne - len pre peniaze. Deti 
by to vycítili a dali by to patrične 
najavo.
IH: Celkom isto. Bohužiaľ, najväč-
ším problém je, že deti sú umiest-
ňované do DD alebo profirodín až 
vtedy, keď je situácia v ich vlastnej 
rodine tzv. „na dne“, keď nejde o ne-
jaký malý defekt, ale o úplnú poru-
chu. Toto stokrát sklamané, frustro-
vané dieťa, niekedy už aj s poru-
chami správania, je umiestnené 
v DD na záchranu od najhoršieho. 
Ak by sme chceli predchádzať veľ-
kým problémom týchto detí, musel 
by existovať rýchlejší „záchranný” 
systém. Monitorovanie a hlásenie 
problémov by muselo byť zavčasu. 
Výchova dieťaťa, jeho záchrana 
sa podarí vtedy, keď dieťa o život 
„bojuje“, keď v ňom nevyhasne zá-
kladná túžba - žiť! Deti často pri-
chádzajú v istej psychickej situácii 
- letargii. Na vychovávateľovi je, aby 
ho „zobudil a naštartoval“ v ňom  
záujem.
S vychovávateľmi Jarmilou Mo-
ravčíkovou a Mgr. Igorom Habá-
nom sa zhováral M. Kováč.

Každá ľudská spoločnosť trpí rôznymi druhmi sociál-
nych problémov. Jedným z takýchto prejavov sú i deti 
bez rodičov či rodiny, deti, o ktoré sa ich biologickí ro-
dičia z rôznych príčin nechceli alebo nemohli postarať, 
a tak ostali samy. Tieto deti sú zvyčajne umiestňované 
do špeciálnych zariadení - detských domovov.

Deti odnášajú do skladu sponzorský dar, na ktorý by v DD 
museli minúť viac vlastných prostriedkov. Foto vľavo - 
kuchyňa v jednom z bytov.



6

Urbanistická podoba 
mesta Sereď

Vznik, vývoj, štruktúra zástavby a uličnú sieť 
výrazne ovplyvnilo prírodné prostredie a ze-
mepisné podmienky. Starí Seredčania sa sťa-
hovali za Váhom, ktorý sa počas stáročí pre-
súval na východ od Mačianskych vŕškov až 
za seredský kaštieľ. Ľudia osídľovali v teréne 
vyvýšené miesta, aby boli chránení pred vo-
dami Váhu, ktorý sa počas roka často vylieval 
zo svojho koryta.

Sereď sa určitý čas podobala na Benát-
ky, keď ju pretínalo niekoľko ramien Váhu 
a jednotlivé časti mestečka spájali drevené 
mosty. Stopy ramien Váhu vidíme dodnes v 
prudko alebo postupne klesajúcom teréne, 
napr. za obchodným domom Jednota, Spá-
dová ul., Poštová ul. alebo za Slovenskou 
sporiteľňou. Určitú predstavu, kadiaľ v mi-
nulosti tiekol Váh, nám umožňujú obrázky 
v knihe Sereď – dejiny mesta na strane 
18 a prvý obrázok farebnej prílohy. Rame-
ná Váhu postupne vysychali, aj za pomoci 
miestnych obyvateľov boli zasypané, až sa 
viac či menej stratili. Len nedávno zasypali 
kúsok ramena Váhu medzi domami pri ben-
zínovej stanici za železničným nadjazdom. 

Sereď sa vyvinula z malej osady pri šin-
tavskom vodnom hrade, neskôr bola mesteč-
kom, pribudli samostatné obce Nové Mesto 
(časť Námestia slobody, Garbiarska, Novo-
mestská ul.) a Vojanská ulica (Pivovarská, 
Vojanská, Hrnčiarska ul.). Tieto sa na konci 
19. storočia spojili do jedného celku aj spolu 
s bývalým hradom Šintava, dnešným kaštie-
ľom. Ulice vyúsťovali do veľkého placu (ná-
mestia) pred kaštieľom, ktorý slúžil ako tr-
hovisko a jarmočnisko. Sereď sa postupne 
vyvíjala a prirodzene narastala až do druhej 
polovice 20. storočia, kedy jej urbanistickú 
podobu brutálne narušili asanačné zásahy 
a socialistická výstavba. Následky zostali tr-
valé. Niekde bola pôvodná zástavba úplne 
zničená, niekde len sčasti. Niekde vznikli po-
divné urbanistické štruktúry, ako napr. Mly-
nárska ulica. Tá bola niekedy samostatnou 
osadou patriacou síce k Seredi, ale uzavre-
tým celkom končiacim pri títeši - hrádzi so 
svojím podlhovastým námestím obostava-
ným domami. A dnes je to len akýsi rad sta-
rých a nových domov na okraji panelákového 
sídliska.

Podobu mesta ovplyvňujú ľudia a udalos-
ti. Ľudia z pozície moci (cisárovná, staros-

ta, primátor či poslanci) o niečom rozhodnú, 
čo sa potom premietne do podoby mesta. 
Aj prírodná udalosť, akým bol aj od blesku 
vzniknutý požiar starého kostola v roku 1777, 
môže ovplyvniť urbanizmus mesta. Násled-
kom požiaru museli postaviť nový kostol na 
inom mieste. Miesto starého kostola bolo 
vyše jedno storočie prázdne. A potom, pred 
100 rokmi, ho zaujala radnica, dnešná stará 
budova mestského úradu. 

V dôsledku nariadenia cisárovnej Márie 
Terézie o zákaze pochovávania v centrách 
miest a obcí, zmizol z centra Serede (dnes 
Námestia republiky) starý mestský cintorín 
a z konca Mlynárskej ulice (dnes je tam prí-
stavba domu kultúry) starý židovský cintorín. 
Dnes ani netušíme, keď kráčame od starej 
budovy mestského úradu k obchodnému 
domu Jednota, že stúpame po hroboch sta-
rých Seredčanov. Poslanci národného vý-
boru schválili zrušenie cintorína v Strednom 
Čepeni a poslanci mestského zastupiteľstva 
na mieste cintorína odsúhlasili obytnú zónu. 
Možno majiteľ nového domu v Strednom Če-
peni v obytnej zóne Prúdy ani nevie, že jeho 
dom stojí na niekdajšom obecnom cintoríne. 

Zastupiteľstvo odsúhlasilo, že máme 
v centre mesta namiesto modernej zástavby 
polyfunkčného charakteru diskontnú predaj-

ňu, ktorá, ako povedal jeden architekt, vyze-
rá ako kravín, kde namiesto kráv ležia škatule 
s tovarom. Iné mestá povolili postaviť podob-
né nák. centrá mimo centra mesta alebo na 
jeho okraji. Stačí sa pozrieť do Galanty, Trna-
vy, alebo v Česku do Hodonína či Vysokého 
Mýta. Sereď je v tomto určite raritná..., aspoň 
v niečom. 

Urbanistický obraz Serede a jeho architek-
túru nenarušili ani obe svetové vojny. Ľudským 
pričinením sa tak stalo v 60. – 80. rokoch 20. 
storočia. Mnohí si možno pamätajú, ako vyze-
ralo centrum mesta začiatkom 90. rokov mi-
nulého storočia. Na Námestí slobody boli pred 
činžiakmi len holé pláne a búdy (chlieb, zmrz-
lina, šenk, trafika). Od kostola smerom k ná-
mestiu stála len Sokolovňa. Jeden cudzinec, 

návštevník nášho mesta, sa vtedy pýtal svo-
jich hostiteľov, či sú to následky vojny. Myslel 
si, že tam kedysi stáli domy, ktoré boli počas 
vojny zbombardované a sutiny sú odpratané. 
A nechápal, keď mu vysvetlili, že to tak nebolo 
pre vojnu.

Dôležitým dokumentom pre budúcu archi-
tektonickú podobu mesta by mal byť územný 
plán, ktorý obsahuje presne stanovené regu-
le, čo kde a ako stavať, do akej výšky, s akou 
strechou a pod., potom by sa nemohli hneď 
vedľa kostola stavať priemyselné haly. Alebo 

by časť hlavnej ulice nemohla byť mŕtvou zó-
nou, aká je dnes medzi kostolom a Sloven-
skou sporiteľňou.

Má dom alebo stavba svoju „dušu”? Mohli 
by sme to personifikovať. Stavba žije dlho, 
dlhšie ako človek. Ale iba vtedy, keď je v nej 
život a keď sa o ňu pravidelne starajú ľudia. 
Dobrá stavba má „dušu“, keď sa v nej ľudia 
dobre cítia. Ako príklad uvediem kaštieľ. Do-
kiaľ tam bola vináreň, ľudová škola umenia 
a pioniersky dom, stavba žila a mala svoju 
„dušu“. Ale už vyše 20 rokov nežije, a tak 
kaštieľ chátra. Budova gymnázia už 80 rokov 
slúži školským účelom a žije. Dnes na ňom 
menia drevené okná za nové plastové. Ak by 

sa o ne v minulosti pravidelne starali, okná by 
sa „dožili“ aj stovky. Na kaštieli bolo niekoľko 
okien z obdobia baroka aj s pôvodným sklom 
a strieborným kovaním. Okná prežili Napole-
óna, dve svetové vojny, ale nájazdy vandalov 
koncom 20. storočia neprežili. 

Príkladom je aj budova bývalej základnej 
školy na Školskej ulici (niekedy aj Kostolnej 
a Petrovskej ulici). Keď sa z nej škola pre-
sťahovala do novostavby na Komenského 
ulicu, stratil sa z nej život, budova chátrala. 
Odkedy je súčasťou gymnázia, tejto 70-roč-
nej starenke sa opäť darí.

Mgr. arch. Rastislav Petrovič,
odborný pracovník Krajského pamiatko-

vého úradu v Trnave, „sereďan“
Dobové fotografie: z archívu OZ Vodný Hrad
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Predajné stánky v meste
Od roku 1989 občania prichádzali na 

mestský úrad s požiadavkami na umiestne-
nie malých zariadení na predaj a služby do 
16 m2. Bolo to v období, kedy všetko bolo v 
„rozbehu“. Podľa vtedajšieho uváženia ve-
denia mesta sa prijalo stanovisko, aby sa 

občanom vyhovelo. Charakterizovali sa 
ako dočasné stavby, ktoré vtedy povoľo-
val ešte okresný stavebný úrad. Občania 
sa snažili získať povolenie na umiestne-
nie takjeto stavby na ktorékoľvek voľné 
miesto aj v centrálnej zóne, čo bol kardi-
nálny problém aj iných miest. Povolili sa 
určité druhy služieb a predaja. 

V zmysle zákona z r. 1976 sa ani za 
stavby nepovažovali, išlo o prenájom 
verejných plôch, zvyčajne na rok, kedy 
sa prenájmy obnovovali. Najväčší tlak 

bol na osadenie stánkov v priestore OD 
Jednota na Nám. Republiky. Relikty zostali 
medzi budovou Hubertu a Sporiteľňou, pri 
Vrave, pri Progrese, na Kúpeľnom námes-
tí... Vedenie mesta prijalo stanovisko, aby sa 
občanom nechal priestor na rozvoj a zaro-
benie si zdrojov na neskoršie vybudovanie 

či získanie vlastných priestorov. Viacerí tak 
aj urobili a teraz vlastnia, alebo sú v prenáj-
me v „kamenných“ budovách. Po čase, keď 
už by aj bolo treba týmto „stánkarom“ nepre-
dĺžiť zmluvy, nebolo vždy dostatok vôle zo 
strany vedenia mesta a mestského zastupi-
teľstva tento krok urobiť. Od r. 1989 je už 20 
rokov, bolo by na čase túto vec vyriešiť defi-
nitívne. Pri úprave priestorov pred OD Jed-
nota sa väčšina týchto stánkov odstránila. 
Tie, čo ostali, ešte slúžia, ale nepopieram, 
že by bolo lepšie ich vhodné architektonické 
riešenie. Stále však majú dočasný charak-
ter a do budúcna by sme s takými stánkami 
nemali v meste rátať. Výstavba novostavieb 
v meste je istým motorom zmien a stánky sa 
odstránili aj z Nám. slobody.

Ing. arch. Ľubor Nešťák,  
architekt mesta Sereď

„Vox populi, vox Dei“
Verejné toalety...

Prosím, kto mi odpovie na otázku, ako a čo s mestským WC? Sám som sa dostal 
do problémov a mestské WC nikde. Je to hanbou takéhoto mesta a hlavne mes-
ta, kde je hlavná trasa rôznych expresných autobusov a veľa ľudí cestuje aj z de-
dín. A zarážajúce je hlavne to, že WC je postavené a pomaly skončí ako kaštieľ 
v parku. Rozoberú ho asociáli. Skutočne nikoho nepáli tento promlém? Veď ute-
kať do Kauflandu je ďaleko... A čo by ste odpovedali na otázku, akú som dostal ja:  
„Bitte, wo ist die toalette, bitte?”

z diskusného fóra mesta
Častokrát odprevádzam svoju vnučku na autobusové nástupište na autobus 
do Prahy. V zime autobusy meškali a naše čakanie sa predlžovalo. Vnučka pred 
dlhou cestou potrebovala ísť na WC. Prosím, poraďte, kam ísť v Seredi na WC?

Emília Veľká, Sereď

Zo sťažností občanov na stav a situáciu verejných toaliet je vidno, že ani 
mnohí miestni obyvatelia roky nevedia, kde toalety sú a či sú vôbec funkčné! 
Označenie tabuľami sa uskutočnilo až dňa 29. 4. 2009.

pozn. redakcie

Otázka verejných toaliet rezonuje v mes-
te Sereď už dlhé roky. Žiaľ, doteraz sa nič 
konkrétne nespravilo aj napriek tomu, že 
sú v kritickom stave. MsZ v Seredi pri-
jalo k tejto problematike niekoľko uzne-
sení, boli vypracované i štúdie možných 
riešení, z ktorých zastupiteľstvo vybralo 
najvhodnejšie na realizáciu. Opakujem - 
doteraz sa nič konkrétne neudialo k na-
plneniu tohto uznesenia. Verejné toalety 
patria do mesta ako je Sereď, ale musia 
mať aj patričnú úroveň hygieny, vybave-

nia a pod. V súčasnom stave sú hanbou 
mesta a dehonestáciou slušnosti a ne-
príjemnou vizitkou mesta pre jeho náv-
števníkov. Bolo by dobré, aby sa tento 
problém konečne vyriešil k spokojnosti 
obyvateľov mesta, turistov i samotného 
vedenia mesta. Ide o realtívne jednodu-
chú záležitosť, ak tú nevieme vyriešiť, 
ako chceme dosiahnuť samotný rozvoj 
mesta?

Mgr. Marek Tóth, 
poslanec MsZ

Štúdia prebudovania priestoru verejných toaliet.
Na poslednom zasadnutí MsZ primátor mesta prezentoval poslancom návrh - ar-
chitektonickú štúdiu - rekonštrukcie toaliet (obr. vpravo). Došlo by k ich zachovaniu 
a v nadzemnej časti k nadstavbe, ktorá by slúžila na podnikanie alebo pre účely 
mesta (napr. ako informačné centrum).    redakcia

Štúdia navrhovanej nadstavby seredských 
verejných toaliet prezentovaná vedením 

mesta na poslednom zasadnutí MsZ.

Fotografia seredských 
verejných toaliet zo začiatku 

apríla t. r.

„Búdy“- pionierske priestory 
na podnikanie.

Mesto, po zmene politického systému umož-
nilo vytvoriť miesto na podnikanie typu predajný 
stánok. Bol to logický krok v kontexte vytvorenia 
priestoru pre drobných podnikateľov a živnostní-
kov. Aj na kvalitu týchto miniarchitektúr bol vyví-
janý nátlak z hľadiska kvality dizajnu. (To sa asi 
nepodarilo...!?)

Po tomto štarte do sveta podnikania logicky 
nasleduje fáza inej kvality. Myslím, že džungľa 
kapitalizmu vyselektovala tých, čo na to majú, 
a na tých, čo nie. Mám na mysli - ambíciu vybu-
dovať si „kamenný” obchod alebo sa posunúť 
do podnájmu - chcieť vyšší štandard. Z centra 
mesta - priestor pri Jednote - bol tento typ pod-
nikateľských priestorov vylúčený. Myslím, že je 
to správny postup. Od roku 1989 uplynuli dve 
desaťročia. Ďalším krokom by mal byť presun 
„búdok“ pri Sporiteľni a uvoľniť tento priestor pre 
kvalitnú drobnú architektúru - lavičky spojené so 
zeleňou by občania isto privítali. Bola by to kvali-
ta v paralele s obnovenou budovou banky.

Na záver: architektúra typu kiosk už stáročia 
dopĺňa život mesta, teda má doplnkovú funk-
ciu. Stánky nájdeme vo aj svetových metropo-
lách, ktoré už majú raný kapitalizmus za sebou.
Umiestnenie takejto stavby však vyžaduje cit a 
dôraz na kvalitu architektonicko-urbanistického 
priestoru.

Ing. arch. Róbert Kráľ



8

História rybárstva 
v Seredi

Už v počiatkoch vzniku ČSR sa začalo využívať 
právo majiteľov pozemkov na rybolov. Majitelia po-
zemkov dávali do užívania pobrežné úseky za po-
platok vytvárajúcim sa združeniam, urbariátom či 
spolkom na odlov a lov rýb v úseku Váhu od Hlo-
hovca po Neded. Záznamy potvrdzujú už v roku 
1928 spísanú prvú zmluvu s Varašúrsko-neded-
skou spoločnosťou so sídlom v Šali. Nešlo o rybár-
sky spolok. Táto spoločnosť však umožňovala ry-
bolov aj jednotlivým občanom. Dôkazom toho je ry-
bársky lístok pána Jozefa Kolárika z Dolnej Stredy. 
Bol vydaný v roku 1932 Berným úradom v Galan-
te v cene 10 Kčs. Táto povolenka neobsahoval ani 
práva, ani povinnosti, obsahovala iba lovné miery 
v maďarskom jazyku. Táto spoločnosť v roku 1938 
zanikla. V tom čase mali rybolovné práva gróf Es-
terházy a barón Ohrenstein, veľkostatok na Štrkov-
ci a cirkevná správa v Šali. Rozdelnie na revíroch 
nie je známe. Po roku 1939 pribudli ďalší užívatelia 
- pán Horváth a Grinzweig, ktorí neumožňovali obča-
nom výkon rybolovu. Toto dalo podnet na rozdelenie 
práv rybolovu takto: Pravá strana Váhu od Hlohovca 
po Neded patrila Horváthovi, ľavá strana od Hlohov-
ca po Šintavu urbariátorom a od Šintavy po Neded 
študijnej základine Štrkovec. Za slovenského štátu 
boli pokusy o získanie rybolovného práva občanmi. 
Utvorila sa skupina záujemcov a po vybavení úrad-
ných formalít bola zvolaná ustanovujúca schôdza 
na deň 17. 4. 1943, čo je považované za dátum 
založenia Ľudového rybárskeho spolku v Sere-
di. Na tomto sa podieľali páni: Eugen Horňák – hlav-
ný notár, Žigmund Vánnay – pridelený notár, Jozef 
Cerva – úradník, Ing. Schirschitz – riaditeľ cukrova-
ru, Arpád Kučera – obecný pokladník a samozrejme 
rybárski nadšenci – Jozef Strašivták, Ján Stredský, 
Anton Ottinger, Dr. Režucha, Dr. Frištacký, Ferdinand 
Paštéka, František Paštéka, Jozef Ternény, Ľudovít 
Áč, Pavel Kubányi, Ferdinand Valášek, Andrej Dúb-
rava, p. Kamenický, p. Skrutek, p. Lovecký a mno-
hí ďalší. V roku 1943 bola prvá členská schôdza. 
Všetkých prítomných bolo 48 a bol zvolený výbor. 
Prvým predsedom sa stal pán Farský, zamestna-
nec seredského cukrovaru, podpredsedom pán Jo-
zef Strašivták, tajomníkom Štefan Kollárik, pokladní-
kom František Mrázek a hospodárom Jozef Paška. 
Za členov výboru boli zvolení zakladajúci členovia. 
Prvé začiatky boli veľmi ťažké, lebo spolok nemal 
nič. Zakladajúci členovia urobili medzi sebou zbier-
ku a taktiež sa robila zbierka po závodoch v Cukro-
vare, Frankovke a u ostatných súkromných podni-
kateľov. Bolo potrebné zakúpiť sieť, bárku, rybárske 
čižmy pre rybárov. To všetko sa zakúpilo od pána 
Jána Horvátha aj s rybárskou búdou. Od pána Hor-
vátha spolok prebral aj rybárov z povolania – Micha-
la Tormu, Jozefa a Kolomana Fandliových a Jozefa 
Navrátila. Rybársky spolok vykonával hospodárske 
výlovy raz za týždeň, hlavne v jesenných mesiacoch 

a v predvia-
n o č n o m 
čase. Ryby 
sa predávali 
na trhu.

Od roku 
1944 sa člen-
ská základ-
ňa postupne 
zväčšovala, 
do spolku sa 
prihlásili ďal-
ší nadšenci. 
Výbor sa vo-
lil na tri roky. 
Bolo treba 
bojovať aj 
o revír. Spo-
lok dostal re-
vír od mosta 
v Hlohovci 
až po most 

v Šali. Bolo treba zakúpiť zariadenie, písací stroj, 
tlačivá. Pisací stroj daroval pre spolok Jozef Paško 
z Trnavy, ktorého neskôr kooptovali za člena výbo-
ru. Trnava vtedy ešte nemala vlastný spolok. Ry-
bársky nadšenci z Trnavy boli pritúlení u nás ako 
vlastní členovia za istých finančných podmienok. 
Do nášho výboru boli kooptovaní členovia z Trnavy 
a to. Jozef Paško, Ing. Šťuka, Dr. Záborský a Jo-
zef Modronka. Výbor usporiadal zájazdy na Dunaj, 
usporadúvali sa zábavy a rybárske preteky. Získa-
né prostriedky boli využité na nákup násad a zdan-
livo bolo všetko v poriadku.

V roku 1948 začali medzi člemni a výborom nedo-
rozumenia a osočovania, prišlo k vylúčeniu niekto-
rých členov, ktorí podpisovou akciou prinútili výbor 
zvolať mimoriadne zhromaždenie. Po búrlivej dis-
kusii bol zvolený prípravný výbor, ktorý mal zvolať 
riadne zhromaždenie, na ktorom bol zvolený nový 
výbor. Pokračovanie v budúcom vydaní SN

História Serede 
osobnosti 

a udalosti - máj
* Dňa 5. 5. 1921 sa v Brezne 
narodil maliar a výtvarný 
pedagóg Július Balogh. 
V Seredi založil v r. 1964 
výtvarný odbor ĽŠU, ktorý aj 
dlho viedol.
* Dňa 9. 5. 1896 sa v Hron-
ci narodil hudobný sklada-
teľ a pedagóg Ján Fischer 
(Fišer, pseud. J. F. Kvetoň, 
zomrel 23. 12. 1963 v Bra-
tislave). V r. 1925 založil 
v Seredi spevokol ZVON, 
ktorý viedol do r. 1941.
* Dňa 13. 5. 1935 sa v Sere-
di narodil pedagóg, básnik, 
spisovateľ Ján Navrátil. Zá-
kladnú školu ukončil v rodis-
ku (1941 – 1949), gymnázium 
v Galante (1949 – 1953). V r. 
1953 – 1955 učil na ZDŠ vo 
Vinohradoch nad Váhom 
a v r. 1955 – 1959 študoval 
na Vysokej škole pedago-
gickej v Bratislave slovenči-
nu a nemčinu. Učil na stred-
ných školách v Šuranoch 
(1959 – 1961) a Galante 
(1963 – 1971). Od r. 1971 sa 
venuje len literárnej tvorbe. 
Prvé verše pre deti uverejnil 
v časopisoch Ohník a Zor-
nička r. 1961, neskoršie pri-
spieval do týchto časopisov, 
ako aj do Včielky a Slniečka 
poéziou a prózou. Knižne 
debutoval zbierkou veršov 
V záhradke a za záhradkou 
(1963). Napísal vyše desať 
prozaických kníh pre deti 
a mládež. Pre rozhlas pí-
sal rozprávkové hry a spo-
lupracuje s televíziou, kde 
mu uviedli celý rad animova-
ných seriálov a niekoľko te-
levíznych hier (Šuster, drž sa 
kopyta, Figliar Sťopka, Zlatá 
Runa, Rachotilkovia, Boha-
tier Ivan...).
* Dňa 30. 5. 1881 sa v Se-
redi narodil záhradník a or-
ganizátor spevokolu v Se-
redi Viliam Kratochvíla. 
Ako predseda mužského 
speváckeho zboru ZVON 
pôsobil do r. 1949.
V máji roku 1879 sa začalo 
za bohatej podpory miest-
nej zemepánky Angeliky 
kňažnej Alsace d´ Hennin 
v sume 5000 florénov s vý-
stavbou novej školskej bu-
dovy Rímskokatolíckej ľudo-
vej školy, ktorej staviteľom 
bol Ján Tomaschek. Do-
končená bola ešte v októbri 
toho istého roku a mala tri 
učebne. K tejto školskej bu-
dove sa pripájala stará ško-
la s dvoma učebňami. Vo 
dvore bola záhrada a ško-
la mala panstvom prepoži-
čaný priestor na telocvičňu 
s potrebným náradím.

Mária Diková, MM

Foto: 
Adrián 
Turičík

Váženie a zapisovanie úlovkov na detských pretekoch.

Rybárske preteky na šintavskom 
bagrovisku dňa 1. 5. 2009:

Denis Brestovanský - víťaz detských pretekov v Šintave.

Patrik Juhás - víťaz pretekov v Dolnej Strede.

Rybár Peter Olša so svojím úlovkom - 
víťaz pretekov v Šintave.

1. Peter Olša, kapor - 6,57
2. Martin Šmátrala, kapor - 5,90
3. Miroslav Bistroň, kapor - 4,20

Detské preteky dňa 2. mája:
1. Denis Brestovanský, kapor - 2,77

2. Tomáš Gála, kapor - 2,69
3. Radovan Ludačka, kapor - 2,66

Preteky na dolnostredskom ramene 
dňa 3. mája:

1. Patrik Juhás, kapor - 8,68
2. Vojtech Šmátrala, kapor - 7,59

3. Ján Hladký, amur - 7,31
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Celoslovenské mariánske 
večeradlo

V dňoch 25. - 27. 4. 2009 bolo v Seredi už druhýkrát 
Celoslovenské večeradlo Mariánskeho kňazského 
hnutia. Tieto stretnutia bývajú u nás na Slovensku 
pravidelne od r. 1990 dvakrát v roku - koncom apríla 
a koncom septembra vždy v inom meste. Sú vždy 
veľmi milé, spontánne a veľmi sa na ne tešíme.

Po prvýkrát bolo toto stretnutie v Seredi tiež 
v dňoch 25. - 27. 4. 1998. V tom období i teraz sa ho 
zúčastnilo veľa veriacich zo všetkých kútov nášho 
krásneho Slovenska. Všetci sa veľmi dobre cítili 
v Seredi, ďakovali za veľmi dobrú atmosféru, stravu 
i ubytovanie, ktoré mali zabezpečené na Obchodnej 
akadémii aj v rodinách a tiež za pohostenie a sta-
rostlivosť o nich. Osobitne si cenili návštevu a po-
vzbudivé slová otca arcibiskupa Mons. Jána Sokola 
a otca biskupa Mons. Dominika Tótha.

Všetkým sa páčil aj sviečkový sprievod s milos-
tivou sochou, ktorú niesli krojované dievčatá, ženy 
a muži z Hontianskych Nemiec. Program spestril aj 
chrámový spevácky zbor Gaudete zo Serede.

Čo to vlastne je Mariánske kňazské hnutie a kedy 
to všetko začalo? Dňa 8. mája 1972 sa taliansky 
kňaz Stefano Gobbi zúčastnil púte do Fatimy a mod-
lil sa za niektorých kňazov. Vnútorne cítil veľkú dô-
veru v lásku Panny Márie, ku všetkým jej deťom. Pri-
jíma vnútorné slová Panny Márie, ktorá mu hovorí, 
že všetky tieto slová nepatria len jemu, ale má ich 
zapisovať, tak vznikla kniha: “Kňazom, najmilším 
synom Panny Márie“. V tejto knihe pomáha Panna 
Mária všetkým svojim deťom prežívať s detinskou 
dôverou strastiplné časy. Je nástrojom, ktorým sa 
toto hnutie šíri do celého sveta. Už v roku 1991 bola 
vydaná v 63 štátoch sveta, ktoré kňaz Don Gobbi 
postupne od roku 1973 navštívil, niektoré aj viackrát. 
Z uvedeného vidno, že sa toto hnutie veľmi rýchlo 
rozšírilo po všetkých svetadieloch. Na Slovensku 
bol od 8. septembra 1991 na niekoľko dní, kedy nav-
štívil: Staré Hory, Levoču, Lutinu a Šaštín. Druhýkrát 
to bolo od 5. septembra 1996, kedy bol v Rajeckej 
Lesnej, Prešove, Levoči, Košiciach, Rožňave, Zvo-
lene a v Bratislave. Blahej pamäti, pápež Ján Pavol 
II. mu pri jednej príležitosti povedal: „Tvojou farnos-
ťou je celý svet“.

Mariánske kňazské hnutie nemá stanovy, členstvo, 
funkcionárov, má responzabile (zodpovedných) za 
dekanáty a diecézy, každý môže doň vstúpiť svojim 
zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 
(preto mariánske, lebo uctieva Pannu Máriu). Veriaci 
i kňazi sa stretajú na modlitbách, tak ako v počiat-
koch cirkvi apoštoli vo večeradle s Pannou Máriou. 
Z tejto skutočnosti pochádza aj názov večeradlo. 

Panna Mária ako dobrá, skutočná matka nás učí 
a veľmi nám pomáha, aby sme si boli navzájom 
bratmi a sestrami, aby sme sa modlili za všetkých 
a všetkým pomáhali, tak ako ona hovorí v jednom 
príhovore: „Chcem milovať vaším srdcom, pozerať 
vašimi očami, potešovať a povzbudzovať vašimi 
ústami, pomáhať vašimi rukami...“ Nech nám v tom 
ona sama pomáha a vyprosuje nám požehnanie 
u svojho Syna. 

Mons. Ján Bučík, dekan

Neznáma poetka 
Theone

História Šintavského hradu, pokiaľ 
ide o jeho význam a úlohy v rôznych 
historických etapách, je vcelku známa 
a preskúmaná. Poznáme mená zeme-
pánov, kastelánov, kňazov a kazateľov, 
tlačiara, vojenský inventár, prestavby 
hradu a spôsoby opevnenia, prítom-
nosť vojsk a vojenských štábov počas 
vojen, povstaní a protitureckých bojov. 

Zaznamenaná je existencia školy, 
karanténnej stanice, mýtneho zariade-
nia na Českej ceste. Známe sú aj po-
byty kráľov či palatínov na Šintavskom 
hrade - veď tu boli napísané a datova-
né mnohé listy s dôležitým, často štát-
nickým významom. 

Výskum našej regionálnej histórie 
však prináša nové, často prekvapivé 
a nepoznané poznatky nielen z oblasti 
hmotných dokladov, ale aj z oblasti du-
chovnej kultúry. Šintavský hrad ukrý-
va ešte nemálo tajomstiev, ktoré treba 
odkryť, pochopiť, preskúmať a zaradiť 
do mozaiky poznaného. Týka sa to aj 
osobností, ktoré sa tu narodili, tu žili, 
alebo inak súvisia s týmto miestom.

Len málo ľudí vie, že sa tu 19. aprí-
la 1772 narodila poetka Mária Teré-
zia Artnerová, ktorá písala pod pseu-
donymom Theone. V jej životopise sa 
doslova uvádza: „Narodila sa v ma-
lej dedinke v Nitrianskej župe, ktorá 
leží oproti mestečku Sereď na ľavom 
brehu Váhu”. Jej otec bol kapitánom 
vojenskej posádky dragúnov, ktorú 
v rámci politických zámerov kráľovnej 
Márie Terézie umiestnili na Šintavský 
hrad. Otec Leopold Juraj Artner a mat-
ka Magdaléna Huberová mali ešte ďal-
šie tri dcéry. Terézia bola najstaršia.“ 
Nie je presne dokázané, či sa narodila 
priamo na hrade, alebo nie, no otcova 
funkcia si iste vyžadovala jeho trvalý 
pobyt v týchto priestoroch. Je možné, 
že rodina obývala niektorý dom v pod-
hradí (Karolína Pichlerová spomína ich 

dom a záhradku), ale mohli bývať aj 
na Vojanskej ulici (Katona utca), ktorej 
existencia je v Seredi známa. Isté je, že 
bola pokrstená ako evanjelička a zapí-
saná v šintavskej katolíckej matrike. 
V Šintave žila s rodičmi do svojich 9 ro-
kov, potom sa presťahovali do Šopro-
nu. O vzdelanie sa jej postarali rodičia 
– vyučovali svoje dcéry sami, alebo za-
mestnávali domácich učiteľov. Tereza 
bola vnímavá a nadaná, o čom svedčí 
aj fakt, že už ako 7 ročná napísala svoj-
mu otcovi prvú rýmovanú báseň. Vy-
hľadávala literárne prostredie. Počas 
svojho pobytu u sestry vo Freiburgu, 
no najmä v rodine baróna Imricha Zaya 
v Uhrovci a v Bučanoch, sa zoznámila 
s mnohými spisovateľmi. V rodine Zay-
ovcov, kde žila aj so sestrou Minou od 
roku 1812, našla ozajstné podmienky 
na duchovný život, dosť inšpirácie na 
svoju lyrickú tvorbu i na spracovanie 
epických diel a dramatických pokusov. 
Na jej popud začala písať aj sama ba-
rónka Mária Zayová, ktorá do svojich 
kaštieľov v slovenských dedinkách po-
zývala významné literárne osobnosti 
z Viedne, medzi nimi najmä Karolínu 
Pichlerovú a Mariannu Thielovú. Viedli 
literárny salón, o náplni a „dramaturgii“ 
ktorého sa dozvedáme z listov barónky 
Zayovej synovi Karolovi. Theone žila 
na Slovensku do roku 1821, neskôr sa 
presťahovala do Záhrebu k svojej chor-
ľavej sestre. Precestovala Chorvátsko 
a Taliansko, písala a zapájala sa do li-
terárneho života aj v Záhrebe. Tam 25. 
novembra 1829 zomrela.

Život a dielo tejto skromnej, nesme-
lej, citlivej a ušľachtilej spisovateľky, 
ktorá písala po nemecky, sú slovenskej 
literárnej verejnosti neznáme. Už po-
čas života boli niektoré jej diela prijaté 
rozpačito, s nepochopením a s odmie-
tavou kritikou hlavne mužov-literátov. 
Ženy ako autorky boli v tom čase ešte 
ojedinelým zjavom a svoje miesto na li-
terárnom poli si dobýjali len veľmi tvr-
do. Máriu Teréziu Artnerovú uznávali 
a presadzovali najviac jej skúsené pria-
teľky a uznávané spisovateľky, s ktorý-
mi si rozumela aj ľudsky. No neskôr za-
padla do zabudnutia aj v Rakúsku.

180. výročie jej smrti je pre nás prí-
ležitosťou, aby sme si túto nepoznanú 
spisovateľku pripomenuli, zoznámili sa 
s jej životom a dielom, a tým aj so zaují-
mavým úsekom regionálnej i slovenskej 
literárnej histórie. Veď ju spomína aj Ján 
Kollár, keď sa v jeho doslove k Národ-
ným spievankám dozvedáme, že pri-
spievateľkou do tohto zborníka bola aj 
Mária Terézia Artnerová.

Podujatie v Múzejnej záhrade v rám-
ci Seredských knižných hodov, ktoré 
na 24. jún 2009 pripravuje Obchodná 
akadémia v Seredi spolu s mestským 
múzeom, mestskou knižnicou a O. z. 
Galanta literárna, bude nielen pietnou 
spomienkou na Theone, neznámu po-
etku narodenú v Šintave, ale aj prí-
spevkom k poznaniu slovensko – ra-
kúskych literárnych vzťahov. Hlavný 
príspevok na podujatí prednesie PhDr. 
Viera Glosíková, CSc., zástupkyňa ve-
dúceho katedry germanistiky Pedago-
gickej fakulty Karlovej univerzity v Pra-
he. Vystupovať budú mladí hudobníci 
zo spriateleného Leopoldsdorfu im/M. 
Podujatie finančne podporil TTSK.

Anna Jónásová

Mestské múzeum 
Program na mesiac  

máj 2009
Ulica M. R. Štefánika 1177/8

STÁLE EXPOZÍCIE: Prehistória sered-
ského regiónu, Hrad Šintava
VÝSTAVY: Archeologický výskum hra-
du Šintava, Zachráňme kaštieľ v Seredi
ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA: 
Patanský sviatočný kroj
ATRAKCIE: Model kaštieľa s parkom 
– vízia budúcnosti

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA 
MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ
(DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ)

v piatok 15. mája 2009 
od 10.00 – 18.00 hod.

Program: Prezentácia výstav v mú-
zeu, ukážky tradičných remesiel, ma-
ľovanie v múzejnej záhrade, hudobný 
program - spev s harmonikou a píš-
ťalkár (od 13.00 do 16.00 hod.).
Otváracie hodiny: Ut – So od 10.00 
do 18.00 hod. Informácie a objednáv-
ky pre organizované skupiny na tel. 
č.: 031/7894546), www.sered.sk,  
e-mail: muzeum@sered.sk
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Špeciálna základná (kedysi osobitná) 
škola je v Seredi zriadená od 1. septembra 
1964. V jej triedach sa učili deti, u ktorých sa 
podľa výsledkov pozorovaní a vyšetrení zis-
tilo, že pre nedostatky v mentálnom vývine, 
aj napriek individuálnej práci učiteľa, nesta-
čia plniť požiadavky základnej školy.

Osobitnú školu v Seredi predchádzala 
pomocná trieda s ročníkmi 1. – 5. (zriade-
ná v detskom domove). Jej prvým riaditeľom 
a učiteľom bol pán J. Bočkay. V nasledujú-
cich školských rokoch bola riaditeľkou pani 
Emília Richtáriková. Učitelia postupovali a 
vyučovali podľa učebných osnov a z učeb-
níc pre ZDŠ. V septembri 1965 bola zriade-

ná dvojtriedka, umiestnená v budove býva-
lého ŠM v Seredi. I. triedu (1., 2., 3. ročník) 
- vyučoval pán učiteľ Ervín Urminský, II. trie-
du (4., 5., 6. ročník) viedla riaditeľka, pani 
Richtáriková. Škola užívala dve triedy, zbo-
rovňu, do dvora obrátenú priestrannú telo-
cvičňu, z bývalej kuchyne bola (i keď nedo-
stačujúca) dielňa, vedľajšia miestnosť slúži-
la ako umyvárka, chodba a šatňa. Rok 1968 
bol kritický. Budovu odkúpila Jednota LSD 
Galanta na sklady. Cez prázdniny zamrežo-
vali okná na telocvični a naplnili ju tovarom. 
Tak škola prišla o veľmi dôležitý objekt a po-
stupne o ďalšie miestnosti. Dvor s kvetino-
vým záhonom zlikvidovali nákladné autá pri-
vážajúce tovar a deťom neustále hrozilo ne-
bezpečenstvo úrazu. Ostatné roky sa učilo 
pod vlhkými múrmi a zatekajúcou strechou. 
V októbri 1971 rozhodnutím okresného hy-
gienika bola prevádzka školy zastavená. 
Núdzovým riešením bolo presťahovanie do 
budovy detského domova. Pre nedostatoč-
né vykurovanie sa škola v apríli 1972 opäť 
sťahovala do pionierskeho domu. Podmien-
ky na vyučovanie boli provizórne a veľmi 
ťažké: „...veľmi postrádame dielničku..., tiež 
veľmi - preveľmi chýba aký - taký pozemok, 
na ktorom by sme mohli plniť určitú časť 
učebných osnov. A preto nám iné nezostá-
va, iba čakať a čakať...„ (citované zo škol-
skej kroniky, r. 1974). 

Postupne sa zvyšoval počet žiakov, pri-
chádzali nové učebnice a pomôcky. Sklado-
vacie priestory sa zmenšovali, priestory na 
vyučovanie chýbali, situácia bola neudrža-
teľná. Až 3. septembra 1979 bola slávnost-
ne otvorená nová budova na Komenského 
ulici. Žiaci a učitelia sa dočkali dôstojných 
priestorov, dielne i školského pozemku. Pri-
budla ďalšia trieda a učitelia. Od školského 
roka 1981/82 bola riaditeľkou pani Dana Pu-
chartová. Opäť pribudla ďalšia trieda, zria-
dená bola i jedna elokovaná trieda v Šopor-
ni. Od septembra 1985 bola riaditeľkou pani 
Jana Bujnová. V septembri 1990 do funkcie 

riaditeľky nastúpila pani Beata Dudášová.
S pribúdajúcim počtom žiakov (90 i viac) 

sa zaviedlo dvojzmenné vyučovanie. Roz-
víjala sa záujmová činnosť, naši žiaci do-
sahovali výborné výsledky v okresných ko-
lách športových hier, zdravotníckych hlia-
dok, okresnom i krajskom kole výchovno-
vzdelávacej súťaže, umeleckom prednese 
poézie a prózy.

V januári 1992 sa II. stupeň a riaditeľ-
stvo školy presťahovalo do budovy býva-
lých jasieľ na Fándlyho škole a odstránila sa 
zmennosť vo vyučovaní. V škole zabezpe-
čujú výchovno-vzdelávací proces kvalifiko-
vaní špeciálni pedagógovia. Žiaci dosahujú 
výborné umiestnenia vo výtvarných súťa-
žiach, v súťažiach tvorivosti žiakov špeciál-
nych škôl, výborné umiestnenia vo všetkých 
športových disciplínach v rámci Slovenské-
ho hnutia špeciálnych olympiád. Žiaci po-

kračujú v príprave na povolanie prevažne 
v OU Trnava a OU Hlohovec.

Od júla 2004 je riaditeľkou školy Mgr. Ta-
tiana Cmarková, zástupkyňou PaedDr. Jar-
mila Žilecká. V rámci reformy a informati-
zácie školstva od septembra 2004 škola 
prostredníctvom projektu INFOVEK zriadila 
PC učebňu. Zintenzívnili sme environmen-
tálnu a rodinnú výchovu, plníme úlohy Zdra-
vej školy. Na odbornej úrovni fungujú pre-
ventívne programy, využívame vzdelávacie 
poukazy na záujmovú činnosť žiakov na I. 
i II. stupni a tiež kultúrne poukazy. 

V edukačnom procese sa usilujeme hlav-
ne o: humanizáciu výchovy a vzdelávania 
s dôsledným dodržiavaním Deklarácie práv 

dieťaťa, permanentné zlepšovanie podmie-
nok pre edukačný proces žiakov v škole a 
starostlivosť o estetické, príjemné a bez-
pečné pracovné prostredie, uplatňovanie 
prvkov alternatívnych škôl, posilňovanie vý-
chovnej zložky edukačného procesu, sú-
stredenie pozornosti na rozvíjanie postojov 
a hodnotovej orientácie žiakov, ktorá pri-
spieva k zlepšeniu medziľudských vzťahov.

Osobitnú pozornosť venujeme žiakom zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, za-
bezpečujeme aktívnu ochranu žiakov pred 
sociálno-patologickými javmi, prijímame 
opatrenia na povzbudenie pravidelnej škol-
skej dochádzky, zvyšujeme kvalitu realizá-
cie povinnej telesnej výchovy na I. i II. stup-

ni, uplatňujeme relaxačné aktivity a činnos-
ti, ktoré nie sú náročné na priestor, náradie 
a náčinie. Podporujeme záujem o mimočí-
tankové čítanie žiakov ale nielen v škole.

Zapájame žiakov do súťaží, ktoré rozvíja-
jú ich zručnosti, schopnosti a telesnú zdat-
nosť. Rozširujeme záujmovú činnosť a roz-
víjanie spolupráce školy s rodičmi. 

Staráme sa o permanentné vzdelávanie 
zamestnancov. Postupujeme podľa učeb-
ných osnov pre špeciálnu základnú školu 
pre žiakov s mentálnym postihnutím – va-
riant A, B a C. Starostlivosť poskytujeme 
i žiakom s kombinovaným postihnutím, žia-
kom z DSS Šintava a DSS Šoporňa - Štr-
kovec. S ohľadom na druh a stupeň postih-
nutia, individualitu a schopnosti detí, naši 
učitelia vypracúvajú pre žiakov individuálne 
vzdelávacie programy.

V ostatnom čase sme v budove I. stup-

ňa vybudovali bezbariérové vstupy a bezba-
riérové sociálne zariadenie, zrekonštruovali 
sme komín a strechu, budujeme relaxačné 
miestnosti na oboch budovách. Modernizu-
jeme zariadenie vnútorných priestorov, do-
pĺňame nové učebné pomôcky, didaktické 
hračky pre mladšie deti. Žiaľ, priestorové 
možnosti školy sú prekážkou vo využívaní 
ďalších projektov. Jednoducho, získaný ma-
teriál nie je kam umiestniť, a tak nie je prak-
ticky možné projekt zrealizovať. Od vzniku 
školy do dnešného dňa nemáme vlastnú  
telocvičňu.

Tradične sa zapájame do všetkých akti-
vít mesta, Čisté mesto, Knižné hody, Via-
nočná aleja, Vianočné trhy. Absolvujeme 
ponuky domu kultúry, kina Nova, mestskej 
knižnice, mestského múzea, tvorivé dielne, 
ale aj mimo mesta. So žiakmi pravidelne na-
vštevujeme divadlo v Trnave a v Nitre. Spo-
lupracujeme s poradenskými zariadeniami, 
Regionálnym úradom verejného zdravot-
níctva v Galante, GOS a Okresným riaditeľ-
stvom policajného zboru v Galante.

Našim deťom - žiakom venujeme toľko po-
zornosti a individuálneho prístupu, aby mohli 
rozvíjať svoje rozumové, telesné, duševné 
schopnosti. Podporujeme a rozvíjame ich 
tvorivosť. Nesmierny význam má premys-
lená, pripravená a koordinovaná spoluprá-
ca dvoch kvalifikovaných asistentov učiteľa 
v triedach I. stupňa. V prípade záujmu rodi-
čov je možné v škole zriadiť prípravný roč-
ník. Po jeho absolvovaní a rediagnostickom 
vyšetrení je možný nástup dieťaťa do 1. roč-
níka základnej školy.

Tím pedagógov je plne kvalifikovaný. Na 
požiadanie poskytujú poradenstvo i pre rodi-
čov, ktorí zvažujú, či svoje dieťa prihlásiť do 
špeciálnej školy. Je tu prostredie, kde dieťa 
postupuje podľa učebných osnov špeciálnej 
školy, dostáva individuálnu starostlivosť a 
kvalifikovaného špeciálneho pedagóga.

Mgr. Tatiana Cmarková, 
riaditeľka školy

Špeciálna škola 
v Seredi

foto: archív školy
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Planéta Zem je náš spoločný 
domov. Jej budúcnosť je neistá...
Pod týmto heslom sa 20. - 24. 4. 2009 usku-
točnilo na ZŠ J. Fándlyho v Seredi množ-
stvo akcií a podujatí v rámci TÝŽDŇA PRE 
ZEM. Pripomenuli sme si 22. apríl - Deň 

Zeme, no chceli sme poukázať na dôleži-
tosť ochrany a tvorby životného prostredia. 
V tom sa totiž prejavuje naša úcta k životu. 
Iniciátorom celej akcie bola koordinátorka 
projektu Zelená škola PaedDr. J. Psoto-
vá. Počas celého týždňa sme mali Týždeň 

bez áut. Zbierali sme Zelené míle 
v spolupráci s Klimatickou Alian-
ciou. V rámci súťaže Lesoochra-
nárska škola 2009 sme v spolu-
práci so zoskupením VLK inšta-
lovali v priestoroch školy  výstavu 
„Po nás potopa” a zorganizovali fi-
nančnú zbierku „Kúp si svoj strom” 
v prírodnej rezervácii Vlčia v Čer-
govskom pohorí.
Týždeň bol hektický a náročný, 
rýchlo „preletel“, ale pedagógovia 
dúfajú, že bol obohatením pre žia-
kov a prospešný pre našu Zem.

Mgr. Dagmar Pomothyová

Gymnazisti na Medzinárodnom 
projektovom stretnutí 

v Rumunsku 
Gymnázium V. Mihálika Sereď sa po dru-

hýkrát zapojilo do medzinár. projektu Co-
menius s názvom: Ľudová výroba, ľudové 
remeslá v Európe - včera a dnes.

Projekt je realizovaný s podporou Eu-
rópskeho spoločenstva v rámci programu 
Celoživotného vzdelávania, podprogram 
Comenius - Školské partnerstvá. Vďaka 
projektu mohlo šesť študentov vycestovať, 
tentoraz do Rumunska (B. Kuciaková, B. 
Klištincová, Z. Hovorková, J. Urbánková, L. 
Poláčková, V. Viskupičová). Výber študen-
tov potvrdil vedomostný test o Rumunsku 
v nemeckom jazyku a aktivít jednotlivých 
študentov na projekte. Do Rumunska (mes-
ta Iasi) sme cestovali v nedeľu 29. marca 
2009. Všetky delegácie z partnerských kra-
jín (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko a 
Rumunsko) sa stretli pred Palácom kultúry 
v Iasi, odkiaľ sa vydali na severovýchod Ru-
munska, do oblasti Bukovina. Prvou zastáv-
kou bola základná škola vo Vanatori, kde 
nám žiacky folklórny súbor predstavil tra-
dičné rumunské piesne, tance, kroje a zvy-
ky. Bol to nádherný zážitok. Ľudia sú tam 
možno chudobní, no zostávajú verní svo-
jim tradíciám a zvykom a sú na ne patrične 
hrdí. Spestrením počas náročnej cesty bola 
rezervácia zubrov.

Cestovanie pokračovalo a spoznávali 
sme okolitú krajinu i architektúru. Navštívili 
sme drevorezbársku dielničku, potom Mú-
zeum dreva, kde bolo množstvo exponátov 
prezentujúcich tradičný život ľudí a remeslá 
na vidieku. V ďalšej základnej škole v Mol-
dovite sme videli i vyskúšali maľovanie tra-
dičných veľkonočných vajíčok. Práve vý-
roba kraslíc sa pre mnohé rumunské ženy 
stáva jedným zo zdrojov obživy. Silným zá-
žitkom tohto dňa bola návšteva maľované-
ho kláštora v Moldovite, ktorý patrí do zo-
znamu UNESCO.

Navštívili sme aj kláštor v Sucevite. Ďal-
šou zastávkou bola dielňa na ručnú výro-
bu tradičnej čiernej keramiky v Marginea. 
Pri prehliadke etnografického múzea sme 
porovnávali podobnosti aj rozdiely v tradí-
ciách a remeslách našich krajín, nahliadli 
sme aj do ateliéru ľudového umelca - ke-
ramika Colibabu. Navštívili sme partnerskú 
školu Liceul teoretic V. Alecsandri. Nasle-
dovala prehliadka školy, prezentácie a náv-
števa u biskupa. Žiaci školy sa nám pred-
stavili krátkym programom a nakoniec tvo-
rivé dielne – maľovanie vajíčok, keramiky a 
maľovanie na sklo.

Projektové stretnutie nám umožnilo spo-
znať nielen krajinu, život ľudí na vidieku, ich 
tradície a zvyky, ale získali sme nové po-
znatky, kamarátov a overili sme si vlastné 
jazykové schopnosti. Výsledok bol pozitív-
ny, plný nezabudnuteľných zážitkov. (Fo-
tografie z cesty si môžete pozriet na www.
gymsered.sk)

J. Urbánková, L. Poláčková,  
K. Macháčová – koordintátorka projektu 

Gymnázium V. Mihálika Sereď  
(www.gymsered.sk)

Študenti OA na krajskej 
prehliadke SOČ

Dňa 17. 4. 2009 privítala slávnostne vy-
zdobená Hotelová akadémia Ľ. Wintera 
v Piešťanoch súťažiacich XXXI. ročníka 
v Stredoškolskej odbornej činnosti. Mladí 
stredoškoláci obhajovali svoje práce v se-
demnástich odboroch a bol to naozaj zá-
žitok. Obchodnú akadémiu reprezento-
vala Nikoleta Kovačovičová, ktorá získala 
3. miesto za svoju prácu Komunita Cena-
colo – lieči telo i dušu v odbore Pedagogika 
- psychológia. Vo svojej SOČ pomocou au-
tentických, úprimných svedectiev bývalých 
drogovo závislých chlapcov predstavuje 
jednu z možných ciest, ako pomôcť „stra-
teným“ mladým ľuďom.

Aj v minuloročnom jubilejnom krajskom 
kole získali študenti OA výborné výsledky. 
V odbore Kultúra, umenie získali Nina Ho-
ličková a Zuzana Baranovičová 1. miesto 
za prácu I. Krasko a pátranie po jeho po-

tomkoch. Na 1. mieste v obore Pedagogika 
- psychológia sa umiestnil Csaba Szátmár 
so svojou prácou Satanizmus. 2. miesto 
v odbore História získali Sabina Šúryová 
a Mária Černá za prácu Vývoj písma a slo-
venského jazyka. Študenti vzorne repre-
zentovali OA a mesto Sereď aj na celoslo-
venskej súťaži SOČ, za čo im patrí veľká 
vďaka.         kam

Dňa 24. 4. sa na Cirkevnej ZŠ konal 
2. ročník stolnotenisového turnaja  

cirkevných škôl. 
V tomto roku prijali naše pozvanie žiaci zo 
ZŠ Matky Alexie a Gymnázia Matky Ale-
xie v Bratislave, Cirkevného centra voľné-
ho času v Nitre a Gymnázia Angely Merici 
z Trnavy. Turnaj bol slávnostne otvorený p. 
kaplánom ThLic. Ondrejom Chrvalom, kto-
rý na záver odovzdal ceny víťazom. Turnaj 
sa realizoval s finančnou podporou mesta 
Sereď. Poradie: 1. Gymnázium Matky Ale-
xie, 2. Cirkevné centrum voľného času Nit-
ra, 3. ZŠ Matky Alexie, 4. CZŠ sv. Cyrila 
a Metoda Sereď, 5. Gymnázium Angely 
Merici

Deň narcisov na ZŠ 
J. Fándlyho v Seredi

Tohtoročný, v poradí už 13. ročník 
verejnej finančnej zbierky Deň narcisov, 
sa uskutočnil 17. apríla 2009 aj na našej 
škole. Hlavným poslaním Dňa narcisov 
je upriamiť pozornosť na problematiku 
rakoviny – choroby, ktorá má mnoho podôb 
a medzi ľuďmi si nevyberá. Nevyspytateľne 
zasahuje bez ohľadu na vek, pohlavie, 
postavenie či majetok. 

Cieľom je upozorniť ľudí na to, že je to 
choroba, ktorá sa vo väčšine prípadov 
dá úspešne liečiť, ak je zachytená včas a 
prevenciou a vhodným životným štýlom 

jej môžeme i predísť. Za našu ZŠ sa do 
akcie zapojila jedna  štvorčlenná skupina. 
Zo zbierky bolo na účet Ligy proti rakovine 
zaslaných 326,82 €. Ak ste nestihli prispieť 
do pokladničiek priamo v Deň narcisov, 
ešte stále máte možnosť tento projekt 
podporiť. 

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a pri-
spievateľom, ktorí sa rozhodli potvrdiť, že 
vďaka nim má narcis jediný deň v roku ob-
rovskú silu a prostredníctvom neho pomô-
žeme... Naši dobrovoľníci: M. Neslušan 9. A,  
S. Gašparovičová 9. B, Z. Bodláková 9. C, 
Broschová 7. A.

PaedDr. Jana Psotová

Na fotografii (archív školy) zľava: 
B. Dvorčák, D.Ďuriač, K. Krajčir

Na fotografii sprava:  N. Kovačovičová,  
C. Szátmár

Ďakujeme všetkým zúčastneným!

foto: archív školy

foto: archív školy

foto: archív školy
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PROGRAM KINA NOVA 
MÁJ 2009

8. - 9. - 10. 5. pia -so - ne o 19.00 hod., IVETKA 
A HORA. Dokumentárny. H: I. Korčáková, A. Hra-
báčová, R: V. Janeček, DS: ASFK, ČR, 84 min., 
MP12, vst.: 2 € / 60 Sk
10. 5. ne o 15.00 hod., DETSKÉ PREDSTAVENIE 
- ŠKAREDÉ KÁČATKO A JA (The ugly duckling 
and me!). Rodinný animovaný. R: M. Hegner, K. 
Kiilerich, DS: Continental film, Dán/Fr/Nem/Írsko/
VB, čes. dab., 90 min., MP12, vst.: 1,50 € / 45 Sk
12. - 13. 5. ut - st o 19.00 hod., ZRADCA (TRAI-
TOR). Thriller. H: G. Pearce, D. Cheadle, R: J. Na-
chmanoff, DS: Palace Pictures, USA, tit., 114 min., 
MP15, vst.: 2,50 € / 75 Sk, 
14. - 15. 5. št - pia o 19.00 hod., SEDEM ŽIVOTOV 
(Seven pounds). Rom. komédia. H: W. Smith, R. 
Dawson, R: G. Muccino, DS: Ita film, USA, ŠUP, tit., 
123 min., MP12, vst.: 2,50 € / 75 Sk, www.itafilm.sk
16. - 17. 5. so - ne o 19.00 hod., REPO! GENE-
TICKÁ OPERA (REPO! The genetic opera). Horor, 
muzikál. H: P. Hilton, P. Sorvino, R: D. L. Bousman, 
DS: Continental film, USA, tit., 98 min., MP15, vst.: 
2,50 € / 75 Sk, www.continenal-film.sk
19. - 20. 5. ut -st o 19.00 hod., ANGLICKÉ JA-
HODY (Anglické jahody). Dráma. H: I. Lupták, V. 
Preiss, R: V. Drha, DS: Continental film, ČR, ŠUP, 
čes. verzia, 114 min., MP12, vst.: 2,50 € / 75 Sk
21. - 22. 5. št o 19.00 hod., piatok o 20.00 hod., 
VEREJNÝ NEPRIATEĽ č.1 (Mesrine: Ĺ instinct de 
mort). Akčný krimi-thriller. H: V. Cassel, C. De Fran-
ce, R: J.-F. Richet, DS: Continental film, Fr/Tal/Ka-
nada, ŠUP, tit., 110 min., MP12, vst.: 2,50 € / 75 Sk
23. - 24. 5. so - ne o 19.00 hod., LÍBÁŠ JAKO 
BŮH. Komédia. H: K. Magálová, O. Kaiser, R: M. 
Poledňáková, DS: Ita film, ČR, čes. ver., 115 min., 
MP, vst.: 2,50 € / 75 Sk, www.itafilm.sk
26. - 27. 5. ut -st o 19.00 hod., VEREJNÝ NE-
PRIATEĽ č.1: EPILÓG (Mesrine:Ĺennemi public 
n 1). Akčný, krimi-thriller. H: V. Cassel, L. Sagnier, 
R: J.-F. Richet, DS: Continental film, Fr/Tal/Kana-
da, ŠUP, tit., 130 min., MP12, vst.: 2,50 € / 75 Sk, 
www.continental-film.sk
28. - 29. 5. št - pia o 19.00 hod., PO PREČÍTANÍ 
SPÁĽTE! (Burn after reading). Čierna komédia. 
H: G. Clooney, B. Pitt, R: J. a E. Coenovci, DS: 
Palace Pictures, USA/VB/Fr., tit., 96 min., MP15, 
vst.: 2,50 € / 75 Sk, www.palacepictures.net
30. - 31. 5. so - ne o 19.00 hod., NEBO, PEK-
LO... ZEM. Dráma. Hrajú: Z. Kanócz, B. Wroc-
lawski, R: L. Siváková, DS: Continental film, SR/
ČR,slov.ver., 95 min., MP15, vst.: 2,50 € / 75 Sk, 
www.continental-film.sk
31. 5. nedeľa o 15.00 hod., DETSKE PREDSTA-
VENIE - PEKLO S PRINCEZNOU, komédia, H: 
Terez Voříšková, Jiří Mádl, rézia: Miloslav Šmíd-
majer, DS: Continental film, ČR, 105 min. vstup-
né: 1,60 € / 48,- Sk

PRIPRAVUJEME NA JÚN 2009
1. 6. Príbeh o zúfalčekovi, 6. - 7. 6. Spoveď ná-
kupnej maniačky, 11. - 12. 6. Znovu 17, 13. - 14. 6. 
Kuriér 3, 16. - 17. 6. Nedodržaný sľub, 23. 6. Mili-
onár z chatrče, 26. - 27. - 28. 6. Anjeli a démoni, 
30. 6. Gran Torino

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

FREE TIME CLUB
16. 5. – sobota od 9.00 hod. ŠACHOVÝ TUR-
NAJ O POHÁR PRIMÁTORA, info: 031 789 
2046, e-mail: ftc.nova@szm.com
22. 5. piatok od 17.00 – 20.00 hod.
Detská diskotéka  pre deti a mládež od 7-15 rokov

PRIPRAVUJEME NA JÚN 2009
1. 6. MDD- mestské ihrisko Ul.D. Štúra

26. 6. Detská diskotéka – rozlúčka so školou

Zvýšený výskyt falošných 
Eurobankoviek

Vzhľadom na stúpajúci výskyt falšova-
ných eurobankoviek polícia upozorňuje 
občanov, aby boli obozretní a naučili sa 
základné ochranné prvky bankoviek. Od-
porúčame, aby si bankovku pri jej výda-
ji krátko, ale dôkladne prezreli. Treba si 
na nej všímať nie len jeden ochranný pr-
vok, ale vždy kombináciu z viacerých (vi-
zuálne, hmatom, nakláňaním). Pri výdaji 
viacerých bankoviek venujte pozornosť 
všetkým bankovkám, nie len vrchnej. 

V prípade, ak vám pri platbe v obcho-
de povedia, že vaša bankovka je podo-
zrivá, nie je dôvod na paniku a počkajte 
na príchod polície. Ak sa k vám bankov-
ka dostala bežným platobným stykom, 
vec sa po príchode polície vysvetlí. Keď 

však utečiete z miesta, stávate sa po-
dozrivým. Upozorňujeme na dôležitosť 
oznámiť polícii výskyt podozrivej ban-
kovky ihneď, ako sa Vám dostane do 
rúk, je to prvý krok k odhaleniu a vypát-
raniu falšovateľa. Uvedomte si, že použiť 
bankovku, o ktorej viete, že je falošná, je 
trestným činom!

Odporúčame obchodníkom, aby si za-
kúpili certifikované elektronické zariade-
nia na overovanie pravosti bankoviek. Ak 
sa obchodníkovi zdá, že bankovka, kto-
rú prijal, je podozrivá, nech bezodkladne 
oznámi skutočnosť na políciu. Pomôže, 
ak si zapamätá popis osoby, ktorá mu 
bankovkou platila.

Len za prvé dva mesiace tohto roku, 
od kedy je našou menou Euro, sme za-
znamenali 413 falošných eurobankoviek.

KR PZ Trnava

Futbal v Seredi
Rok 1944 - dorast maj-

ster Slovenska
V rokoch 1941 a 1942 

veľmi intenzívne pracoval 
s mládežou vtedajší uči-
teľ telocviku a tréner Jo-
zef Sedlár. Podmienky v 
škole pre výchovu mla-
dých futbalistov boli veľmi 
dobré. Ak zvážime ďalšie 
priaznivé okolnosti, môže-
me povedať, že v škole za 
kostolom vyrastalo jedno 
z najúspešnejších doras-
teneckých mužstiev v Se-
redi vôbec. V roku 1943 
prevzal úlohu trénera do-
rastu ďalší učiteľ Ján Ho-
lub. Pod jeho vedením v 
r. 1944 dorast vyhral svoj 
okrsok pred ŠK Senica a 
PTK Biskupice.

Ďalšími kvalifikačnými 
víťazstvami sa dorast po-
stupne prebojoval až do 
finále o majstra Sloven-
ska so Sláviou Prešov. 
Pri finálových peripetiách 
dorastencov je nutné zo-
trvať trochu dlhšie. Treba 
spomenúť, že futbal sa zá-
verom roka 1944 miešal 
s vojnovými udalosťami 
II. svetovej vojny a najmä 
s udalosťami vypuknutia 
Slovenského národného 
povstania. Prvý finálový 
zápas bol odohraný v Pre-
šove na Slávii 27. augus-
ta 1944 a ŠK prehral 0:3. 
Športový denník ŠPORT 
v novembri 1944 pred od-
vetným zápasom v Seredi 
píše: „I napriek prehre v 
Prešove je v Seredi nálada 
optimistická. Prvý zápas 
sa hral v Prešove 27. au-
gusta t. r. Seredský dorast 
podal v tomto zápase dosť 
slabú hru. Náskok Slávie 
nie je taký, že by sa o nich 
mohlo predom hovoriť ako 
o dorasteneckom majstro-
vi. Keď sa hľadala príčina 

slabého výkonu Seredča-
nov v Prešove, zistilo sa 
mnoho podrobností. Do-
rast seredského ŠK cesto-
val do Prešova vlakom 25. 
augusta. V ten deň v dô-
sledku chystaných udalos-
tí (SNP) museli seredskí 
chlapci nocovať na brez-
nianskej stanici. V Marge-
canoch sa čakalo až do 
soboty večera s otázkou, 
či sa vôbec budú môcť do-
stat‘ do Prešova. V Prešo-
ve zastihol výpravu nočný 
poplach a budil ju celú noc 
hrmot tankov. Zážitky vý-
pravy na spiatočnej ces-
te peši v noci z Kraľovian 
do Turčianskeho svätého 
Martina a z Hornej Štubne 
do Handlovej, aj o pohos-
tinnosti Slávie a jej vedú-
cich nemožno nič dobré-
ho napísať. Za takýchto 
okolností prehra 3:0 ani 
neprekvapila. Veď ešte 15 
min. pred koncom udržia-
vali Seredčania nerozhod-
ný stav.” Toľko citát. Druhý 
zápas sa odohral v Seredi 
12. 11. 1944. Ten skončil 
zasa víťazstvom Serede 
3:0 za prítomnosti asi tisíc 
divákov. Ďalší zápas sa 
mal odohrať 19. 11. 1944 
v Trnave. Na tretí rozho-
dujúci zápas dorat Prešo-
va nenastúpil v dôsledku 
už spomenutých udalostí 
SNP. Slovensko malo teda 
v tomto ročníku dvoch ví-
ťazov. Výkony dorasten-
cov v roku 1943 a 1944 
boli nadpriemerné. Zápa-
sy dorastencov sledovalo 
700 až 1 000 divákov. Pri-
čom mužstvo dospelých 
sa tešilo návšteve 500-
600 divákov. Dorast mal 
svojich priaznivcov i spon-
zorov. Začiatkom štyrid-
siatych rokov zapájajú sa 
seredskí funkcionári i do 
práce v riadiacich futbalo-
vých orgánoch. Michal Bil-

ka pracoval ako referent 
dorastu Západoslovenskej 
župy, ktorá mala v tomto 
období 22 registrovaných 
mužstiev. Počas jeho ak-
tívnej činnosti v referáte 
do roku 1944 bolo zare-
gistrovaných už 85 doras-
teneckých mužstiev. Jozef 
Sedlár od roku 1943 zasa 
pracoval ako referent do-
rastu v Slovenskom futba-
lovom zväze. 

Po skvelých úspechoch 
seredských dorastencov 
a po ukončení II. svetovej 
vojny očakávali priazniv-
ci futbalu v našom meste 
renesanciu futbalu. Rene-
sancia sa však nekonala. 
Fanúšikovia iba smutne 
konštatovali, ako sered-
ské nádeje postupne od-
chádzajú do iných klubov. 
Ladislav Štrbo, Ján Ka-
poš a Štefan Kadlec od-
chádzajú do mužstva ŠK 
Poštári Bratislava, s kto-
rým bojovali o postup do 
najvyššej súťaže v ČSR. 
Do Bošian odišli Ladislav 
Valašek, Michal Hulman, 
Anton Paška, Jozef Švr-
ček. Ľudevít Irsák a Jozef 
Rakický. V Baťovanoch 
(Partizánske) hrával Mi-
chal Štibráni. Ján Volek 
odišiel až do Humenné-
ho. V Trnave obliekali dres 
Ján Poláš a Jozef Ulehla. 
V roku 1947 k nim pribudol 
i Štefan Pšenko. 

Ak prirátame štyroch 
hráčov v Stollwerku, boli to 
takmer dve mužstvá kva-
litných odchovancov, kto-
rí hájili farby iných klubov. 
Farby seredského ŠK bie-
lo-červená stále viac bled-
li. K znovuoživeniu farieb 
a k blýskaniu sa na lepšie 
časy seredského futbalu 
prichádza v roku 1954.

prevzaté: „Futbal v Se-
redi 1914 - 1994”

autor: Michal Noskovič
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Programový 
mesačník

Domu kultúry 
v Seredi

- MÁJ 2009 -
*

9. 5. o 15.00 hod. v estrádnej 
sále: Heligónkari 

II. stretnutie heligónkarov  
zo všetkých regiónov Slovenska 
a hostí z Moravy. Využite príle-
žitosť vidieť a počuť najlepších 
heligónkarov v Seredi a spoloč-

ne s nimi si zaspievať vaše  
obľúbené piesne. Vstupné 4 €.

*
12. 5. o 17.00 v divadelnej 

sále DK  - Galashow
PRE MAMU 

Účinkujú deti z MŠ.
Predpredaj vstupeniek v DK. 

*
14. 5. o 8.15 a 9.45  hod. v 

divadelnej sále DK 
Malý princ - divadelné pred-
stavenie pre I. a II. stupeň ZŠ.

*
29. 5. o 8.15 a 10.00 hod.

v klubovni č. 45, VVP - Sveto-
vý deň bez tabaku. Fajčenie 

škodí zdraviu!
PRIPRAVUJEME NA JÚN:

Medzinárodný deň detí 
VVP - šikanovanie v škole 
a mobing na pracovisku

Na skle maľované pre SŠ
Jarmočný program

Hodová zábava
*

Príď si zahrať divadlo
Pozývame deti, recitátorov 

a tých, ktorí sa neboja vystupo-
vať na javisku -  

každú stredu o 15.30 hod.
*

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.

Zmena daňovej 
povinnosti po podaní 
daňového priznania

Dňa 31. marca 2009 uplynula leho-
ta na podanie daňového priznania 
k dani z príjmov. Správca dane má 
právo správnosť priznanej daňovej 
povinnosti nielen na tejto dani, ale na 
všetkých druhoch daní preveriť po-
čas doby piatich rokov, a preto u da-
ňovníka môže vykonať daňovú kon-
trolu a miestne zisťovanie. Ak nebo-
lo podané daňové priznanie, správca 
dane daňovníka vyzve na dodatočné 
podanie daňového priznania. Správ-
ca dane sa dozvedá aj o príjmoch, 
ktoré konkrétny subjekt dosiahol 
a nepriznal ich v daňovom priznaní. Aj 
v takomto prípade, ak sa niekto vyhý-
ba plneniu svojej daňovej povinnosti 
a nepodá daňové priznanie a daň ne-
zaplatí, správca dane ho na jeho po-
vinnosť upozorní. V takom prípade je 
potrebné zareagovať na výzvu a po-
dať daňové priznanie, aj keď po pre-
počte daňová povinnosť nevznikne. 

Subjekt, ktorý z akéhokoľvek dô-
vodu nepodal daňové priznanie 
a nepriznal niektorú z daní v zákon-
nej lehote, môže túto svoju povin-
nosť dobrovoľne splniť kedykoľvek, 
aj keď s časovým oneskorením. 
V takom prípade sa však nevyhne 
plateniu pokuty. Okrem podania da-
ňového priznania treba daň aj za-
platiť. Ak príde k oneskorenému za-
plateniu dane, musí sa daňový sub-
jekt pripraviť na to, že bude platiť 
sankčný úrok.

Po podaní daňového priznania 
s uvedením určitej výšky dane sa 
môže stať, že subjekt zistí, že daň 
uvedená v daňovom priznaní nebo-
la uvedená v správnej výške a daň 
by mala byť vyššia. V takom prípa-
de je potrebné podať dodatočné 
daňové priznanie do konca mesia-
ca nasledujúceho po tomto zistení,  
najneskôr však do piatich rokov. Ak 
by daňová povinnosť mala byť niž-
šia, môže sa dodatočným daňovým 
priznaním znížiť do štyroch rokov. 
Upravovať daň je možné aj viac-
krát, treba však počítať aj s plate-
ním pokuty a sankčného úroku. Od 
1. 4. 2009 je možné podať dodatoč-
né daňové priznanie a daňovú po-
vinnosť znížiť aj v tom prípade, ak 
sa upravuje daň, ktorá už bola pre-
verená kontrolou. 

Niekedy sa daňový subjekt do-
stane do takej situácie, že nie je 
schopný zaplatiť priznanú daň. V ta-
kom prípade môže správcu dane 
požiadať o odklad platenia dane 
alebo o platenie dane v splátkach. 
Splnenie podmienok pre povole-
nie odkladu alebo zaplatenie dane 
v splátkach správca dane preverí 
a so žiadateľom dohodne splátko-
vý kalendár. V prípade zložitých ži-
votných podmienok fyzická osoba 
môže požiadať aj o úľavu alebo od-
pustenie daňového nedoplatku.

Daňové riaditeľstvo SR
pracovisko Trnava 

Daňový úrad Sereď 
od apríla 2009 upravil telefónne 

linky nasledovne: 
* 031 / 789 5509 - sekretariát 

a oddelenie kontroly a exekúcie, 
* 031 / 789 4100 poskytovanie in-
formácií o daňových zákonoch,

* 031 / 789 2972 prvý kontakt od-
delenie správy daní a administra-

tívy DIS (správa, register,  
účtovníčka ŠP).

Poštové schránky v bytových domoch
Stanovisko mestského bytového podniku: Stav poš-
tovej schránky a jej umiestnenie je vecou vlastníka bytu. 
Umiestnenie poštovej schránky na vonkajšie vchodové dve-
re je však finančne náročné a robí sa obyčajne iba pri kom-
pletnej výmene dverí. Tieto náklady sa musia uhrádzať z 
fondu opráv domu na základe súhlasu vlastníkov. Záleží iba 
na vlastníkoch bytov v jednotlivých vchodoch domu, ako si 
tento problém vyriešia, samozrejme v závislosti od finanč-
ných prostriedkov FO. Musíte chápať aj vlastníkov (mnhohí 
sú dôchodcovia s nízkymi príjmami), ktorých prvoradým zá-
ujmom je zamykanie vchodov a zabránenie vstupu nežiadu-
cim osobám.

Róbert Áč, konateľ spoločnosti
Stanovisko bytového družstva: V Seredi spravuje SBD 55 
bytových domov, z toho 11 domov má prístup k schránkam 
zvonku. V tomto roku by k týmto 11 domom mali pribudnúť ďal-
šie dva domy. SBD vykonáva drobné opravy a údržbu, ktorých 
hodnota nepresahuje limit cca 1 000 € na základe písomnej 
žiadanky od zástupcu vlastníkov, ktorý je zvolený  na každom 
bytovom dome. Opravy nad 1 000 € sa uskutočňujú po pred-
ložení písomného súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov, 
alebo na základe rozhodnutia väčšiny vlastníkov na schôdzi 
vlastníkov. Posledný vstup, ktorý sme riešili, je napr. na Ul. 
Novomestskej. Vo vchode je 23 bytov a cena prerobenia vcho-
dových dverí tak, aby boli poštové schránky prístupné zvonku 
bola cca 1 000 €. V tomto roku plánujeme komlexnú obnovu 
- zateplenie 3 bytových domov, a to na Nám. slobody, Mly-
nárskej ul. a D. Štúra. Súčasťou komplexnej obnovy (minimál-
ne na prvých dvoch domoch) bude aj rekonštrukcia vstupných 
dverí do jednotlivých vchodov tak, aby boli poštové schránky 
prístupné zvonku.  Miroslav Kolóny, riaditeľ SBD

Oznam
Mesto Sereď oznamuje ob-
čanom - záujemcom o jedno 
a dvoj-izbové byty v rámci 
obytného súboru Dolnoma-
jerská ul., k. ú. Sereď, že 
žiadosti na pridelenie bytov 
si môžu vyzdvihnúť na Mest-
skom úrade v Seredi, číslo 
dv. 6. Občania majú mož-

nosť nahliadnuť do pôdory-
sov jednotlivých bytov, čo im 
umožní lepšiu orientáciu pri 
rozhodovaní o aký byt majú 
záujem. Občania dostanú 
potrebné informácie o pod-
mienkach prenájmu bytu.

MsÚ Sereď, 
odd. vnútornej správy

Dotácie z rozpočtu 
mesta Sereď na rok 2009 

– podpora kultúrnych 
a spoločenských aktivít
Aj v roku 2009 mesto Sereď 

poskytuje žiadateľom dotácie 
na projekty kultúrnych a spo-
ločenských aktivít z rozpočtu 
mesta Sereď tieto finančné 
prostriedky: 1. OZ Fotoklub 
Váh – Krásy partnerských 
miest na fotografii: 248 €. 
2. OZ Fotokulb Váh – Naše 
mesto ako ho (ne)poznáme: 
1 500 €. 3. Spevácky zbor 
GAUDETE – Zahraničné 
koncertné turné: 2 300 €. 
4. MO Matice slovenskej – 
Sme hrdí na naše dejiny: 
665 €. 

5. OZ Krásna hudba – Ko-
morné koncerty: 2 300 €.
6. Spevácky zbor ZVON – 
Prezentácia mesta: 800 €.
Celkovo bolo 10 žiados-
tí, z toho 4 nevyhoveli vše-
obecne záväzným nariade-
niam mesta Sereď o poskyt-
nutí dotácií z rozpočtu mes-
ta - žiadosti nemali doklad 
o existencii subjektu. Z po-
žadovanej sumy 8 660 € na 
dotácie na Podporu kultúr-
nych a spoločenských aktivít 
bola rozdelená suma 7 813 € 
a 847 € komisia odsúhlasi-
la ako rezervu finančných 
prostriedkov.

Michal Koričanský
predseda kult. komisie
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  * V me-
siaci apríl 
z a z n a m e -
nali prísluš-
níci OOPZ v 

Seredi desať 
prípadov drža-

n i a omamných látok. 
Vo všetkých prípadoch išlo o 
mužov, ktorí vlastnili menšie 
množstvá marihuany, heroí-
nu a pervitínu.
* Dňa 6. 4. v Seredi na SAD 
zadržali príšlušníci OKP 
(odb. kriminálnej polície) 
muža (nar. 1979) pochádza-
júceho zo Žiliny, ktorý mal v 
držbe väčšie vrecúško po-
dozrivého prášku (pravde-
podobne heroín) v množstve 
približne na 40 dávok. Išlo o  
„pohyblivého kuriéra“. Dňa 7. 
4. mu bolo vznesené obvine-
nie a 8. 4. bol na príkaz sud-
cu vzatý do väzby.
* Dňa 9. 4. o 17.30 hod. bola 
nájdená mŕtvola muža v zá-
hradnej chatke v oblasti za 
hrádzou „Kačičáreň“. Išlo 
o majiteľa chatky zo Str. Če-
peňa. Pitva vylúčila cudzie 
zavinenie.
* Dňa 21. 4. príšlušníci OKP 
v spolupráci s OO PZ zadr-
žali štyroch mužov vo veku 
18-30 r., ktorí sa v priebehu 
posledných troch mesiacov 
dopustili viacerých tr. činov. 
Mužom boli preukázané TČ 
krádeže vlámaním do objek-
tu polikliniky, do stánku pri 
sporiteľni a do objektu zákl. 
školy na Fándlyho ul. Jeden 
zo zlodejov bol vzatý do vy-
šetrovacej väzby, ostatní sú 
stíhaní na slobode.
* Dňa 20. 4. prijali príslušníci 
OO PZ oznámenie občana, 
že v katastri Serede v prie-
kope za železničnou traťou 
našiel predmet podobajúci 
sa na ručný granát. Privolaný 
pyrotechnik podozrenie po-
tvrdil, funkčný cvičný granát 
zaistil a transportoval na od-
bornú likvidáciu.
* Dňa 23. 4. o 02.50 bol za-
hlásený požiar troch osob-
ných motorových vozidiel 
na Ul. A. Hlinku. Išlo o vozi-
dlá zn. Peugeot Partner, VW 

Golf Variant a Opel Combo. 
Predbežné informácie na-
svedčujú, že došlo k úmy-
selnému zapáleniu vozdila 
Peugeot Partner. K požiaru 
ostatných dvoch vozidiel do-
šlo v dôsledku státia v blíz-
kosti zapáleného vozidla.
* Vyšetrovateľ v utorok (28.4.) 
obvinil z drogovej trestnej 
činnosti 27 ročného muža zo 
Šulekova. Policajná hliadka 
ho v neskorých nočných ho-
dinách kontrolovala v Seredi. 
Pri kontrole totožnosti poli-
cajti zistili, že mladík u seba 
prechováva podozrivú látku 
- 4 kusy tabliet zaistili a za-
slali na skúmanie. Expertíza 
potvrdila podozrenie a urči-
la, že išlo o štyri dávky drogy 
extáza. Obvinenému teraz 
hrozí za jeho konanie väze-
nie až na päť rokov.
* V priebehu mesiaca apríl 
boli nahlásené dve nezvest-
né osoby ženského pohlavia 
vo veku 23 a 44 rokov. Po ne-
zvestných osobách bolo vy-
hlásené celoštátne pátranie.
* V mesiaci apríl boli zistení 
piati účastníci cestnej pre-
mávky pod vplyvom alkoholu, 
z toho dvaja cyklisti. Všetkým 
hrozia vysoké pokuty.

Polícia upozorňuje 
všetkých účastníkov CP, 
najmä cyklistov a korču-
liarov, aby si preštudovali 
nové povinnosti vyplýva-
júce z vyhlášky č. 8/2009 o 
cestnej premávke a v súla-
de s ňou používali reflexné 
a ochranné prvky. Za prvé 
tri mesiace tohto roka za-
vinili cyklisti a chodci v Tr-
navskom kraji 21 dopr. ne-
hôd. Máloktorý korčuliar si 
uvedomuje, že je chodcom, 
pohybujúcim sa na kor-
čuliach, preto by sa aj ako 
chodec mal správať. Polí-
cia odporúča používanie 
prilieb a chráničov. 

Upozorňujeme vodičov, 
že pokuty za porušovanie 
dopr. predpisov sa podstat-
ne zvýšili. Zameranie rých-
losti motorových vozidiel je 
s novou technikou možné 
už vo vzdialenosti 1 km!

*Dňa 28. 3. hliadka 
MsP zistila kamerovým 
systémom neprístojne 
sa správajúcu mládež 
na ihrisku Ul. D. Štúra. 
Po príchode na miesto 

našla už iba 16-ročné 
dievča, ktoré bolo pod sil-

ným vplyvom alkoholu, na výzvy 
hliadky nereagovala a zvracala. 
Operačným MsP bola privolaná 
sanitka RZP, ktorá dievča ošetrila 
a previezla do nemocnice v Trna-
ve na odborné vyšetrenie, dievča-
ťu hrozilo priotrávnie alkoholom.

*Mestská polícia dňa 8. 4. o 
17.15 hod. prijala oznámenie, že 
pri campingu leží na zemi chla-
pec, ktorý je pod vplyvom alkoho-
lu. Hliadka na mieste zistila, že ide 
o 14-ročného chlapca, ktorý bol v 
delíriu, nevedel komunikovať a ani 
sa pohybovať. Na miesto bola 
okamžite privolaná RZP, ktorá 
chlapca odviezla do nemocnice. 
MsP informovala jeho rodinu. 

*Dňa 9. 4. o 14.20 hod. hliadka 
MsP zistila, že v Strednom Čepe-
ni sa na ihrisku nachádzajú tra-
ja 14-roční chlapci v podnapitom 
stave. Chlapci boli prevezení na 
MsP, kam boli privolaní ich rodičia 
a hliadka OOPZ na vykonanie dy-
chovej skúšky na alkohol. Dycho-
vá skúška preukázala u všetkých 
chlapcov opitosť cca 1 promile! 
Podľa ich vyjadrenia, fľašu vína, 
ktorú mali pri sebe, kúpili vo vi-
notéke na A. Hlinku. Hliadka MsP 
udelila predávajúcemu vo vinotéke 
max. pokutu a spracovala ozná-
menie na Úrad práce soc. vecí a 
rodiny v Galante.

*Dňa 8. 4. telefonicky oznámil 
na mestskú políciu občan mesta, 
že na Nám. slobody jazdia mladí 
rómski chlapci na aute bez ECV. 
Kamerou bolo vozidlo okamžite 
monitorované a skutočnosť bola 
oznámená na OOPZ. Hliadka MsP 
vozidlo zastavila na Spádovej ul. 
Jednalo sa o vozidlo Ford červe-
nej farby bez EČV. Na miesto sa 
dostavila aj hliadka OOPZ , ktorá 
zistila, že vozidlo riadil 14-ročný 
Ján L. Vec prevzalo OOPZ Sereď.

*20 € pokutu musela zaplatiť 
23-ročná žena, ktorá na Garbiar-
skej ul. v nočných hodinách rušila 
susedov hlasnou hudbou.

*Pri kontrole Bratislavskej ul. 
hliadka MsP zistila znečisťovanie 
verejného priestranstva. Dve sleč-
ny, pohybujúce sa pri Milexe, od-
hadzovali papiere a za toto kona-
nie dostali blokové pokuty.

*Dňa 22. 4. v čase o 13.05 hod. 
hliadka MsP pri kontrole parku 
a kaštieľa spozorovala vychádza-
júci dym spod strechy kaštieľa. Po 
obhliadke priestoru kaštieľa bolo 
na miesto privolané zásahové vo-
zidlo hasičov. Na povale strechy 
dohárali staré handry a plastové 
fľaše. Dohárajúce malé ohnisko 
hasiči uhasili. Následne v čase 
o 16.25 hod. operačný policajt pri-
jal niekoľko oznamov od občanov, 
že z kaštieľa sa valí veľký hustý 
dym. Hliadka MsP a hasiči boli na 
miesto okamžite vyslaní. Na mies-
te bolo zistené, že horí strecha 
kaštieľa v rohovej časti. Po ob-
hliadke sa zistilo, že strechu niekto 
úmyselne podpálil, pričom ohnis-
ká boli založené na viacerých 
miestach. Na miesto boli privolané 
aj hasičské vozidlá z Galanty.

*Dňa 22. 4. o 20.40 hod. prijala 
MsP oznam, že v parku pri kaštie-
li sa pohybuje podozrivý muž so 
zbraňou v ruke. O súčinnosť bola 
požiadaná aj hliadka OOPZ. Obe 
hliadky prezreli celý park, no po-
dozrivú osobu nespozorovali. Zis-
tili však, že muž podobný popisu 
by sa mal už nachádzať v malom 
parku. V čase o 20.45 hod. bol 
kamerovým systémom podozri-
vý muž spozorovaný, ako vychá-
dza z malého parku a ide smerom 
k MsÚ. Ozbrojený muž bol hliad-
kou MsP zadržaný a prevezený 
na OOPZ Sereď. Hliadka na za-
držanie osoby použila donucova-
cie prostriedky: hmaty, chvaty se-
baobrany a putá. Išlo o 36-ročné-
ho Jána B. Menovaný mal u seba 
malokalibrovú krátku zbraň s dvo-
mi nábojmi, ktorá vzhľadom pri-
pomínala zbraň ČZ-etu. Na túto 
zbraň nemal povolenie. Zadržaný 
muž je podozrivý z podpalačstva 
v kaštieli. 

* Mestská polícia zabezpečila, 
že dňa 23. 4. majiteľ zhoreného 
vraku vozidla na vlastné nákla-
dy odstránil poškodené osobné 
vozidlo z Pažitnej ulice.

peso

Z činnosti štátnej a mestskej polície

foto: archív polície
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Manželstvo uzatvorili:
Jozef Valaský a Martina 
Tóthová, Marián Bartek 
a Lenka Sojková, Oliver 

Horváth a Kristína Sabová, 
Róbert Priškin a Katarína 
Blahová, Jozef Nikodem 

a Kristína Mikulová, 
Roman Pauer 

a Mgr. Michaela Špačinská
Blahoželáme!

Pripravujeme tretí ročník  
Knižných hodov

Po úspešných dvoch ročníkoch, 
aj tento rok pripravujeme Knižné 
hody v Seredi, ktoré plánujeme 
na 24. jún 2009. Pestrý kultúr-
ny program budú dopĺňať pestré 
sprievodné akcie spojené s pred-
stavovaním, predajom, výmenou 
kníh a iných umeleckých predme-
tov. Pozvánkou na Knižné hody 
2009 je Nekonečná báseň, písaná 
účastníkmi a návštevníkmi minulo-
ročného kultúrneho hodovania.

kam

MC MAMA klub
program na máj

DEŇ KRÁSY: Pre mamičky je pri-
pravené je poradenstvo v starostli-

vosti o pleť, ukážka výrobkov a líče-
nie. Tešíme sa na Vás 5. 5. a 27. 5. 
2009 od 10h - 12h a od 16h - 18h.
BURZA DETSKÉHO ŠATSTVA: 

26. 5. od 10 - 12h a 16 -18h
Pripravený je program aj pre de-

tičky: ADAMKO hravo-zdravo diva-
dielko pre najmenších. Veselá báb-
ka Adamko deti učí tentoraz „Sta-
ráme sa o zúbky“. Príďte sa aj vy 

zabaviť a niečo sa i naučiť  
dňa 20. 5. o 10.30 hod.

O ČERVENEJ ČIAPOČKE, krátke 
divadielko pre najmenších 

6. 5. o 10.30 hod.
TVORIVÉ DIELNE PRE DETI 

5. 5. od 10 - 12 a od 16 - 18 hod. 
darček ku dňu matiek

26. 5. od 10 - 12 a od 16 - 18 hod. 
jarný obrázok

NÁVŠTEVA U HASIČOV - pozýva-
me všetky deťúrence a maminy na 
návštevu Hasičského zboru v Seredi: 

19. 5. stretnutie o 9.45 hod. 
pred OD Jednota

(v prípade dažďa sa návšteva nekoná) 
2. 6. MDD od 10 - 12 hod. zábav-
né dopoludnie plné súťaží, tanca 
a hudby o 16.30 hod. k nám príde 

KÚZELNÍK z Bratislavy.
Vstupné do MC MAMAklub je 1€ na 
celú rodinku (prvý vstup zadarmo). 

Teší sa na Vás  
kolektív MC na Garbiarskej ul.

Otvorené:
Utorok 10-12  16-18
Streda 10-12 16-18
Štvrtok 10-12 -

Info: 
0905 / 733 822
0903 / 940 574

www.mamaklub.estranky.sk

Odišiel si ráno, akoby len odprevadiť tmu...
Dňa 30. marca 2009 uplynulo 11 ro-
kov, čo nás navždy opustil a 4. 5. 

2009 sme si so zármutkom pripome-
nuli nedožité 60-iny nášho drahého 

manžela a otca,  
p. Arnošta HŘEBÍČKA.

Možno bol už čas odísť, zostali len 
sny, čo dali sa ešte snívať...
Spomínajú manželka Eva, 

syn Marián, 
dcéry Petra a Mária s rodinou.

Privítali sme 
nových občiankov:
Prvorodenú občianku 

nášho mesta v roku 2009 
Petronelu Lášticovú, Alenku 
Juríkovú, Janku Holbíkovú, 
Artura Píra, Petru Pereslé-
nyiovú , Samuela Suchoňa, 

Natáliu Práznovskú
Prajeme veľa pevného 

zdravia!

Životné 
jubileum:

Viktória
Miklósová,

Margita 
Jurkovičová,

Katarína 
Kukučková.

Srdečne 
blahoželáme !

Oznam:
Kancelária Mean-
dru je presťaho-
vaná z ulice M. R. 
Štefánika (vedľa 
Lavazzy) na Ku-
kučínovu č. 28, na 
prízemie ružové-
ho domu Meander  
(pri telocvičmi 

OA).

Oznam:
Pokračovanie 
počítačového 

kurzu pre 
dôchodcov 
na ZŠ J. A. 

Komenského. 
Termín: 18. 5., 20. 

5., 21. 5. 2009  
od 14 - 17.00 hod.

Navždy nás opustili:
Ján Peško

Emil Delinčák
Ľudovít Stacho

Česť ich pamiatke !

Dňa 23. 5. 2009 uplynie 
rok, čo nás opustil 

PhDr. 
Bohuš 

Hrušovský.

Čestný 
občan 
mesta  
Sereď.

S úctou a láskou spomína  
rodina a priatelia!

V marci parlament SR na návrh ministerstva 
financií rozhodol, že majitelia akcií, ktoré stra-
tili hodnotu (napr. z kupónovej privatizácie z 
deväťdesiatych rokov min. st.), budú môcť pre-
viesť tieto akcie na Fond národného majetku a 
tým sa zbaviť povinnosti uhrádzať poplatky za 
ich evidenciu.  Jozef Jankuj, Sereď 

V redakcii sme telefonicky zistili, že napriek 
návrhu schváleného parlamentom nie je celá 
vec uzatvorená. Zatiaľ neexistuje žiaden plat-
ný vykonávací predpis. Definitívne riešenie 
tohto problému sa očakáva koncom mesiaca 
máj, kedy budú verejnosti poskytnuté presné 
informácie.                 redakcia

Matičiari pozývajú
Dňa 20. júna 2009 sa usku-
toční zájazd: Exkurzia na 
hrad Červený kameň – Bra-
dlo/Mohyla M. R. Štefánika – 
medzinárodné folklórne sláv-
nosti na Myjave. Odchod je 
o 7.30 hod. od MsÚ (parko-
visko Jednota), predpoklada-
ný príchod o 19.00 hod. Mati-
čiari majú autobus zadarmo, 
ostatní platia 3 €. Záujemco-
via sa môžu prihlásiť na č. t. 
031 / 789 2404.

Platenie prostredníctvom platobných kariet
Mestský úrad v Seredi oznamuje občanom, že v pokladni MsÚ bol 
nainštalovaný POS terminál. Od 1. 5. 2009 je možné využiť na bez-
hotovostnú úhradu miestnych daní a poplatkov  platobné karty.
Akceptované sú nasledovné platobné karty: Maestro/MasterCard, 
VISA/VISA Elektron Electron, Dinners Club, American Express 
(AMEX).               ekonomické odd. MsÚ

Za Michalom 
Noskovičom...

Prvýkrát som ho stretol ako 
desaťročný žiak. V tom čase 
trénoval mladých futbalistov. 
Navonok prísny, no vnútri po-
kojný a trpezlivý. Odvtedy sa 
mi jeho meno spájalo iba s fut-
balom. Z jeho slov vyžarova-
la prirodzená autorita a veľká 
pokora. Nadšencov, ktorí ne-
zištne obetovali svoj čas, aby 
pomohli športovo rásť iným, 
nie je veľa. Pán Michal Nosko-
vič patril medzi nich.

Po mnohých rokoch sme sa 
stretli v samospráve - na pôde 
seredského parlamentu. Stá-
le to bol ten uvážlivý, skrom-
ný človek, ktorý nevyberal len 

ľahšie cesty, ale  pracoval  pre 
prospech všetkých. Ak spozo-
roval niečo, čo sa priečilo jeho 
presvedčeniu, reagoval s prí-
slovečným pokojom. V jeho 
prejave by ste ťažko našli slo-
vo „ja“. Vždy slušný k iným 
a k sebe reálne kritický. Ak 
problém, ktorý chcel vyriešiť,  
prekračoval hranice jeho zna-
lostí, vždy priznal, že nie je 
odborník.

Z každého jeho slova, z kaž-
dého jeho činu bola cítiť úcta 
k životu a človeku. Hodnoty, 
ktoré uznával, ho prirodzene 
doviedli k aktivitám v oblasti 
ochrany životného prostredia. 
Neúnavne pripomínal a pou-
kazoval na všetky problémy. 
A ak sa jeho zásluhou udialo 
niečo, na čo mohol byť prá-
vom hrdý, nehovoril o tom. Iba 
sa jemne pousmial. 

Všetko je to dnes už minulý 
čas! Odišiel človek, ktorý vy-
konal, chcel a mohol vykonať 
ešte veľa dobrého.

Zbohom, pán Michal!
Lúčim sa s Vami v mene 

všetkých poslancov Mestské-
ho zastupiteľstva v Seredi. 

Ľubomír Veselický

V hlbokom smútku a s bolesťou v srdci 
oznamujeme všetkých príbuzným, priate-
ľom a známym, že nás navždy opustil pán  
Michal Tóth. Zomrel v pondelok 6. 4. 2009 
vo veku 64 rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí si 
tichou spomienkou uctia jeho pamiatku.

rodina zosnulého, 
Bruntál, Česká republika
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Kenjutsu v Seredi
V dňoch 4. a 5. apríla sa v Seredi (v 

telocvični ZŠ J. F.) konal seminár u nás 
netradičného ázijského bojového ume-
nia KENJUTSU pod vedením japonské-
ho majstra Suzuki Kimiyoshi senseia, 
ktorý je jeden z posledných žijúcich po-
tomkov rodu samurajov (17. veľmajster 
štýlu Jikishin kage-ryu Ken-
jutsu). Umenie Kenjutsu - ja-
ponské „umenie meča“ spo-
číva hlavne v cvičení vo dvo-
jiciach, pričom sa používa 
drevený meč „bokken“. Semi-
nára sa zúčastnilo 41 členov 
rôznych ázijských bojových 
umení zo Slovenska, Čiech  
a Maďarska.

Pri výučbe pomáhali naj-
lepší senseiovi žiaci z Ma-
ďarska, kde aj sensei žije po-
sledných 17 rokov.

Vyučovalo sa množstvo 
techník a tradičných zostáv 

kenjutsu. Na záver seminára dal sensei 
príležitosť najmladším malým samura-
jom vykonať skúšku na 5. kyu (1. stu-
peň v detskej kategórii): Štefan Pola-
ček, Juraj Foríšek, Gabriel Urminský a 
Matej Bennár. Gratulujeme!

Výnimočná atmosféra seminára pô-
sobila už len prítomnosťou Suzuki 

senseia, ktorý rozdával 
okrem hlbokých vedo-
mostí z umenia kenjutsu 
aj optimizmus a priateľ-
skú náladu. Z vyjadrenia 
zúčastnených bolo zrej-
mé, že aj v budúcnosti 
majú záujem o účasť na 
takomto seminári a urči-
te bude zorganizovaný 
opäť. Akciu zorganizo-
val Milan Józsa z Karate 
klubu Sereď.

redakcia
kenjutsu@post.sk

Nikol Kovačovičová  
a Taekwon-Do

Študentka III. roč. na Obchodnej akadémii v Seredi 
a tiež úspešná športovkyňa a reprezentantka ŠK 
Taekwon-Do ITF Hong Ryong Sereď. Nikol cvičí 
Taekwon-Do päť rokov a zúčastnila sa už viacerých 
regionálnych, národných a medzinárodných súťaží. 

Taekwon-Do začala cvičiť ako 12 ročná. Členkou 
klubu sa stala krátko po nábore spojenom s exhibič-
nou ukážkou Taekwon-Do. Od toho času pravidel-
ne navštevovala tréningy a tvrdo na sebe pracovala. 
Po pár mesiacoch sa stala členkou reprezentačného 
výberu klubu Hong Ryong a bola vyslaná na prvú 
súťaž Prešov Open 2005. Bola začiatočníčkou a zú-
častnila sa iba kategórie zostáv (súborných cvičení) 
nazývaných tiež Tuly. Ako sama spomína, celú súťaž 
ju sprevádzala veľká tréma, očakávanie a nervozita. 
O to viac sa tešila zo skvelého druhého miesta. Táto 
súťaž ju povzbudila, aby na sebe tvrdo pracovala. 
„Teraz už viem, aké chyby som urobila a na ďalších 
súťažiach sa ich vyvarujem a vyhrám zlatú medai-
lu!“ To boli jej predsavzatia, sama ešte netušila čo 
ju čaká... 

Od začiatku ju lákal sparing (športový boj). Teraz 
už vie, že báť sa nemusí nikto! Teší sa, že niečo pre 
seba urobila a nezaspala na vavrínoch. Neustále 
sa pripravovala na ďalšie a ďalšie súťaže. Za všet-
ky treba spomenúť napr. 3. ročník medzinárodného 
turnaja Prešov OPEN, IX. Majstrovstvá Slovenska, 
0. ročník súťaže Sila Jednoty, Šampionát mládeže 
o pohár mesta Frýdek Místek, 1. ročník súťaže Nitra 
CUP, 1. ročník Znojmo Open a viaceré lokálne a re-
gionálne súťaže. Na všetkých súťažiach sa výrazne 
zapísala do štatistík a svojimi výkonmi vzorne repre-
zentovala svoj klub a svoje rodné mesto. Medzi naj-
významnejšie ocenenia patria: 2. miesto z medziná-
rodnej súťaže Prešov Open 2005, 3. miesto z maj-
strovstiev Slovenska 2005 Badín, 1. a 2. miesto zo 
šampionátu mládeže o pohár mesta Frýdek Místek 
2007 (na tejto súťaži bola druhou najúspešnejšou 
juniorkou), získala ocenenie mesta Sereď pre naj-
úspešnejšieho športovcov sezóny 2006/2007. Cel-
kom má „Nika“ vo svojej zbierke 10 zlatých, 6 strie-
borných a 5 bronzových medailí.

Snaží sa zapájať aj do ostatných klubových aktivít 
ako sú exhibičné vystúpenia, nábor nových členov 
a pod., nielen organizačne, ale aj aktívne jednotlivý-
mi ukážkami taekwon-do. Postupne sa klub rozrástol 
a boli založené ďalšie skupiny, pre ktoré bolo treba 
z radov skúsených členov vybrať asistentov hlavné-
ho trénera. Dôvera bola vložená aj do Nikol. Dostala 
skupinu detí – začiatočníkov od 5 do 10 rokov. 

Nikol sa tejto zodpovednej úlohy zhostila s nadše-
ním, počas dvoch sezón jej zverenci výrazne pokro-
čili a dosiahli prvé úspechy na súťažiach.          jd

ŠKF Sereď - KFC H. Kráľová
19. 4. 2009, 21. kolo: Javorova strela - naj-
krajší gól Serede. Brankár hostí Sahul-
čík sa smutne pozerá cez plece, keď 

z viac ako 30-tich metrov bolo opečiat-
kované jeho brvno a následne lopta za-
dunela za bránkovou čiarou. Skóre otvoril Dragan Gvozdenovič (1:0 pre Se-
reď). V 36. minúte Jozef Javor zvýšil na 2:0 pre Sereď najkrajším domácim 
gólom. Po zmene strán v 59. minúte, keď svojou presnou nahrávkou asis-
toval Martinovi Hindákovi, bol pri tom opäť Jozef Javor. Ten skóroval na ko-
nečných 3:0 pre Sereď. Asi 300 zúčastnených divákov bolo s výkonom se-
redských futbalistov spokojných. Nasledujúce stretnutie vonku s Patou 26. 4. 
2009 vyhrali naši futbalisti 3:1, 3. 5. 2009 vyhrali doma, Sereď - Palárikovo 3:1.  
Foto a text: T. Kubačka, (c) 2009, tomas@kubacka.tk

foto: archív klubu

Volejbalový turnaj
Školské stredisko záujmovej činnos-
ti, zriadené pri ZŠ J. A. Komenské-
ho v Seredi, uskutočnilo 17. apríla už 
3. ročník Veľkonočného volejbalového 
turnaja zmiešaných družstiev. Turnaja 
sa zúčastnilo päť družstiev z regiónu. 
1. miesto ZŠ SNP Galanta, 2. miesto 

Gymnázium Sereď, 3. miesto ZŠ Šte-
fánika Galanta, 4. miestoZŠ J. A. Ko-
menského, 5. miesto ZŠ Vinohrady 
nad Váhom. Prvé tri družstvá získali 
okrem diplomov aj volejbalové lopty. 
Súťaž rozhodovali p. J. Kapoš a p. V. 
Paštéka. Organizátorkou turnaja bola 
p. E. Válkyová  ZŠ J. A. K


