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Na stredu 27. 5. o 16.00 hod. zvolal primátor mesta mimoriadne 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Témou rokovania, okrem 
iného, bol návrh štúdie revitalizácie a rekonštrukcie Nám. slo-
body - malého parku. Štúdia bude podkladom pre vypracovanie 
realizačného projektu, ktorý je potrebný k podaniu žiadosti o ne-
návratný finančný príspevok - Regenerácia sídel - výzva - Regio-
nálny operačný program – 4.1 a – 2009/1.

Po úvodnom privítaní poslancov primátor mesta odovzdal slovo po-
slancovi Ing. arch. R. Kráľovi, ktorý predniesol podrobnú správu - ná-
vrh revitalizácie Nám. slobody v Seredi. Vo svojej správe predostrel 
poslancom analýzu a východiskové body spracovania návrhu štúdie 
(http://www.sered.sk/uradna-tabula).

Po prednesenom návrhu nasledovala diskusia. Ako prvý sa do disku-
sie prihlásil poslanec J. Kovarovič, ktorý trval na zachovaní pamätníka 
SNP ako symbolu oslobodenia. Spochybnil opodstatnenosť vybudova-
nia malého detského ihriska na námestí a uviedol niekoľko okolnos-
tí, ktoré by mohli byť sporné: hluk z blízkych dopravných komunikácií 
a bezpečnosť detí. Ing. arch. R. Kráľ v odpovedi uviedol, že úmysel 
vybudovať detské ihrisko nie je podmienkou, v návrhu revitalizácie je to 
mikroprvok a jeho navrhovaná kapacita nie je veľká.

pokračovanie na str. 2

Na mestskom štadióne sa 27. mája uskutočnilo podujatie pre 
najmenších. Polícia a členovia Seredského kynologického klubu 
predviedli malým divákom ukážky svojho umenia so svojimi štvor-
nohými priateľmi, policajné zásahy i služobné kone z Bratislavy. 

Poslanec MsZ a člen správnej rady ŠKF p. Róbert Stareček s prezi-
dentom ŠKF p. Milošom Rutom, objasnili poslancom dôvod poškodenia 
futbalového trávnika - použitie lacnej nevhodnej chemikálie, čo malo 
za následok jeho úplné zničenie. Poslanec p. Stareček požiadal MsZ 
o schválenie finančného príspevku na zakúpenie nového trávnika. Vý-
sledok rokovania - znenie uznesenia i hlasovanie na www.sered.sk

Po uzávierke...

Poslanci diskutujúci pred 
hlasovaním „o trávniku” 

na zasadnutí MsZ dňa 
2. 6. 2009. 

Situácia na mestskom štadióne dňa 3. 6. 2009. 
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leto...
...lenivé, plné slnka a teplej 

vody bolo mojím stálym detským 
snom. Spomínam na letné brigá-
dy, zväčša na poliach pri žatve, 
na kosenia trávy na lúkach, ošet-
rovania vinohradu... Na letné búr-
ky po horúcich dňoch, na vôňu 
trávy i šum vetra, na les a detské  
dobrodružstvá... 

Ako sa na prichádzajúce prázd-
niny tešia deti, očakávajú horúce 
alebo aspoň príjemné leto aj do-
spelí. Rozídeme sa po dovolen-
kách, po chalupách a chatách, 
do hôr i k moru. Viacerí ostanú 
vo svojich záhradkách, alebo iba 
tak - doma. 

Život si pýta 24 hodín pohoto-
vosti. Naše povinnosti nám ne-
dovolia, aby sme cez leto zleni-
veli. Koľkí si pre prácu leto ani  
neužijú!

Prvého júna mali deti svoj svia-
tok. Konali sa rôzne akcie a malé 
či väčšie slávnosti. Jeden deň 
v roku je iba symbolom - pripo-
mienkou. Naše deti si zaslúžia, 
aby vyrastali šťastné a dobre vy-
chované. 

Sú naše - sú „my” v mladom 
vydaní! Mamy a tatovia, babky a 
dedkovia, venujme sa svojim de-
ťom, lebo nič cennejšieho im ne-
môžeme dať. Aby nám neprišlo 
raz ľúto, že sme na ne pre vlast-
né povinnosti zabúdali, keď boli 
malé, a ako dospelí nám to budú 
stále pripomínať... Nech je ich 
mladosť jeden dlhý sviatok! 

Nepamätám sa presne, čo som 
robil minulý rok v júni, ale na svo-
je detstvo spomínam stále, na to 
sa nedá zabudnúť!

Čím som starší, tým viac si uve-
domujem, „ako ten čas letí”. Polo-
vička roka je takmer za nami, ale 
plno úloh a predsavzatí ešte pred 
nami. 

Na „zastavenie času” použí-
vam - čas... V lete dlhšie ako zvy-
čajne hľadím na stromy, na oblo-
hu i trávu pod nohami...

Seredské novinky majú cez leto 
„prázdniny”. Ďalšie číslo bude vy-
dané začiatkom septembra.

Prajem vám horúce leto plné  
príjemných zážitkov!

Marcel Kováč

Z mimoriadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Seredi - téma: Nám. slobody.

pokračovanie zo str. 1
Poslanec Ľ. Veselický na úvod zasadnutia po-

znamenal, že nie je spokojný s momentálne ne-
funkčným hlasovacím zariadením. Pre neprítom-
nosť jediného pracovníka MsÚ, ktorý toto zaria-
denie ovláda, bolo nutné hlasovať tzv. ručne. Na-
vrhol zaškoliť viac pracovníkov MsÚ, aby sa táto 
situácia zbytočne neopakovala. Pán Veselický 
kriticky ohodnotil chýbajúce skoršie oboznáme-
nie verejnosti s návrhom projektu revitalizácie ná-
mestia a hodnotil túto situáciu ako nedostatočnú. 
Navrhol vystaviť a zverejniť projekt okamžite, tak, 
aby si ho občianska verejnosť všimla. V navrho-
vanej štúdii navrhol schválenie vybudovania pe-
šej zóny. Ing. arch. R. Kráľ v odpovedi uviedol, že 
najväčším problémom je čas odovzdania návr-
hu vzhľadom na množstvo všetkých potrebných 
úkonov na jeho finalizáciu. Projekt revitalizácie 
je vykonávaný na základe výzvy z Regionálneho 
operačného programu. Výzva bola zverejnená 
len prednedávnom a ak chceme stihnúť termíny, 
tak rokovania neznesú odklad. „Je to šibeničný 
termín!” - podotkol Ing. arch. R. Kráľ. 

Poslankyňa B. Vydarená ocenila návrh vy-
budovania pešej zóny a uvítala by zachova-
nie vybudovania detského ihriska. Jej otázka 
smerovala k možnému vybudovaniu vstupu do 
mestského parku v rámci navrhovaného projek-
tu. Ing. arch. R. Kráľ v odpovedi uviedol, že táto 
časť projektu sa nedotýka priamo námestia, ale 
s ním súvisí, a uvažuje o dobudovaní línie, ktorá 
by občanov navádzala na pokračovanie prechá-
dzok aj do parku. Vyjadril zámer do budúcnosti 
- možnosť nadviazať a neskoršie vybudovať, za 
peniaze z podobných zdrojov, aj chodníky v par-
ku alebo prípadnú revitalizáciu celého veľkého 
parku okolo kaštieľa. 

Poslanec Ing. Ľ. Kyselý vyjadril presvedčenie, 
že poslanci predkladaný návrh schvália. Návrh 
hodnotil kladne ako veľmi pekný a účelný, ktorým 
by mesto získalo hodnotné priestory na oddych, 
zábavu a občianske zhromažďovanie. Predpokla-
dá, že sa v budúcnosti podarí zámer revitalizácie 
parku kaštieľa a amfiteátra.

Ing. M. Tomčányi rovnako požiadal všetkých 
poslancov o podporu a hlasovanie za schvále-
nie návrhu. Navrhoval dopracovať vybudova-
nie toaliet s väčšou kapacitou. Ing. arch. R. Kráľ 
zdôvodnil vybudovanie toaliet s navrhovanou 

kapacitou - dve kabínky (dámy - páni) ako poho-
tovostné; väčšie toalety by vyžadovali podstatne 
vyššie náklady na realizáciu (budovanie zákla-
dov a napojení hlbšie pod úroveň terénu a pod. 

Ing. B. Horváth poznamenal, že treba brať 
do úvahy pribúdajúce stále parkovanie osôb, 
ktoré nežijú a nepracujú v meste. Tieto celo-
denne parkujú svoje vozidlá bezplatne na voľ-

ných mestských parkoviskách, a tak dochádza 
k ich nadmernému zapĺňaniu na úkor občanov 
idúcich za nákupmi a službami. K tejto informá-
cii mal faktickú poznámku Ing. Ľ. Kyselý, kto-
rý poznamenal, že ovplyvňovanie návrhu štúdie 
zvýšením kapacity na parkovanie vozidiel by ju 
iba poškodilo. Navrhol v štúdii zrušiť prebytoč-
né parkoviská. Nabádal na dostatočné osade-
nie navádzacích smerových tabúľ, označujúcich 
veľké parkoviská v meste tak, aby motoristi boli 
dostatočne informovaní o tejto možnosti. Navr-
hol urýchlené informovanie obyvateľov domov 
susediacich s námestím.

Na zasadnutií MsZ dostali slovo aj občania 
mesta: Pán Sklenár pripomienkoval, že na vy-
jadrenie sa verejnosti k štúdii je málo časového 
priestoru. Pán Tamaškovič podotkol, že štúdia 
sa mu páči, súhlasil by so zrušením parkovísk 
v štúdii. Ing. arch. Kráľ odpovedal, že do štúdie 
zapracoval čo najmenej konfliktné riešenie osa-
denia parkovísk, teda ako kompromis. Pán Kur-
bel ml. ocenil osadenie fontány do štúdie, navr-
hol zváženie osadenia trojičného stĺpu na jeho 
niekdajšie pôvodné miesto. Nabádal na zapraco-
vanie výtvarného vyjadrenia histórie mesta. Ing. 
arch. R. Kráľ oponoval, že osadenie historických 
pamätníkov by konkurovalo existujúcemu pamät-
níku SNP.

V ďalšej časti zasadnutia MsZ sa poslanci za-
oberali prijatím uznesenia o vybudovaní viacú-
čelového ihriska na území ZŠ J. Fándlyho. Na-
vrhovaná je výstavba viacúčlového ihriska s roz-
mermi 40x20m (hádzaná, futbal, volejbal, basket-
bal, tenis) s celkovými nákladmi 83 tis. € (2,5 mil. 
Sk), z čoho mesto môže získať potvrdenú dotáciu 
40 tis. € (1,2 mil. Sk).

V diskusii sa do sporu dostali Ing. M. Tomčá-
nyi, ktorý privítal návrh ale kritizoval postup MsÚ, 
že poslanci MsZ neboli s návrhom oboznámení 
vopred a návrh neprešiel rokovaním v športovej 
komisii a s poslancami nebol prediskutovaný ani 
návrh lokality. Uviedol, že niekoľko miest a obcí 
na Slovensku má v súčasnosti problém z hľa-
diska umiestnenia podobných ihrísk v blízkos-
ti obytných domov (Vrbové, Dolná Streda). Po-
slankyňa B. Vydarená oponovala, že návrh me-
dzi poslancami koloval. Slová poslanca Ing. M. 
Tomčányiho potvrdil predkladateľ návrhu - riadi-
teľ školy, že rokovaný návrh je iný ako ten skor-

ší. Poslanec p. Stareček 
upozornil na hluk, ktorý 
ihriská spôsobujú, a na-
vrhol vybudovanie ihris-
ka v čo najväčšej vzdiale-
nosti od obytných domov. 
Ing. Ľ. Kyselý pozname-
nal, že peniaze na vybu-
dovanie ihriska sú mimo-
riadne finančné zdroje, 
ktoré „nám spadli z neba” 
- financie sľúbil predseda 
vlády pri svojej posled-
nej návšteve mesta. Ing. 
arch. R. Kráľ uviedol, že 
ak sa ihrisko vybuduje 
v súlade s platnou legis-
latívou, nemalo by mať 
dopad na životné prostre-
die a hluk pri športovaní 

nebude obťažovať obyvateľov. Zást. primátora 
Mgr. P. Rampašek informoval o opätovnom po-
daní projektu rekonštrukcie a modernizácie ZŠ 
J. Fándlyho a potrebe prijatia uznesenia k zatep-
leniu budovy bazéna školy z vlastných zdrojov 
mesta (bazén bol vyhodnotený komisiou na MV 
a RR ako nadštandard). pokračovanie na strane č. 4.  

Fotografia z prezentácie návr-
hu štúdie revitalizácie Nám. slo-
body pre členov komisí pri MsZ  
zo dňa 19. 5. 2009



3

Ako hodnotíte 
funkčnosť a čin-
nosť mestského 
úradu? Neprinále-
ží mi hodnotiť prá-
cu zamestnancov 
mestského úradu. 
MsÚ je výkonný 
orgán mestské-
ho zastupiteľstva, 
t. z., že pracovní-
ci MsÚ sú povinní 
zabezpečiť plne-
nie uznesení MsZ. 
Za chod úradu je 

zodpovedná prednostka, p. Ing. Eva Hanusová. 
Viem, že práca s ľuďmi je náročná, ale na stole 
máme veľa problémov, ktoré je potrebné riešiť 
ihneď. Občania sú veľmi vnímaví a sledujú, ako sa 
ich predložený či požadovaný problém 
rieši. Primátor mesta je štatutárnym zá-
stupcom, jeho funkcia je aj reprezenta-
tívna. V jeho povinnostiach je aj prezen-
tácia mesta na verejných podujatiach, 
pri oficiálnych návštevách predstavite-
ľov a zástupcov iných miest či štátnych 
orgánov a pod. Jeho povinnosťou je aj 
upozorňovať na potreby občanov, aj hľadať 
formy získavania finančných zdrojov do mestské-
ho rozpočtu. EÚ pri splnení určitých kritérií, umož-
ňuje čerpanie financií, ale tieto peniaze nám často 
unikajú medzi prstami. Hlavnú chybu vidím v tom, 
že mesto stále nemá zodpovednú osobu - projek-
tového manažéra (napr. Hlohovec má troch).

Aká udalosť či aktivita Vás ako občianku 
a poslankyňu MsZ v poslednom období zauja-
la alebo oslovila?

MsZ už dávnejšie schválilo poradie priorít pri 
príprave projektov. Na svojom mimoriadnom za-
sadnutí dňa 27. mája 2009 schválilo návrh revita-

lizácie „mlalého parku” na Nám. slobody. Ide o je-
dinečnú príležitosť vybudovať park na oddychové, 
kultúrne a spoločenské využitie. Námestím pre-
chádza hlavná tepna mesta - cesta I. tr. a chceme, 
aby revitalizovaný park bol reprezentáciou mesta 
navonok. V máji sme schvaľovali opravy komuni-
kácií a výstavbu nových parkovísk.

Prebehne príprava letného tábora pre deti zo so-
ciálne slabších rodín. Výber je podmienený trvalým 
pobytom v Seredi a rodinou poberajúcou dávky v 
hmotnej núdzi. Projekt je podporený z TTSK su-
mou 2200€. Malo by sa ho zúčastniť asi 45 detí.

V meste vyrastá generácia mladých nadaných 
detí, napr. v zákl. umeleckej škole - ich prázdninové 
koncerty sú obľúbené. Tešia ma športové výsledky 
žiakov. Touto cestou chcem poďakovať deťom, ale 
hlavne všetkým pedagógom na všetkých školách, 
že sa venujú žiakom aj mimo vyučovania.

Na ktoré problémy by ste radi poukáza-
li? Čím by sa, podľa Vás, malo MsZ a 
mestský úrad zaoberať?

Bola by som rada, keby policajti hliad-
kovali častejšie aj v okrajových čas-
tiach mesta. Počas teplých jarných 
mesiacov sa na detskom ihrisku na 
Fándlyho ulici schádzajú partie mla-

dých ľudí, kazia húpačky, preliezky, roz-
bíjajú fľaše a svojou vulgárnosťou poburujú  

občanov. 
V obvode č. 2 som iniciovala výstavbu parkovísk 

na Fándlyho ul., Pažitnej ul. pri kotolni a na Ul. D. 
Štúra. Pri generálnej oprave ciest na Fándlyho ul. 
a Vonkajší rad majitelia garáží očakávajú, že ko-
nečne bude vyriešený ich dlhoročný problém - od-
vodnenie prístupovej cesty ku garážam. Okrem 
iných, najmä tieto úlohy osobne považujem za dô-
ležité vyriešiť čo najskôr. Tam bude smerovať môj 
záujem ako poslankyne MsZ v najbližšom období.

Marcel Kováč

tri otázky...  
 ...tri odpovede

Na tri otázky odpovedá poslankyňa 
mestského zastupiteľstva 

Antónia Bánovská

Občan druhej 
kategórie

Stretol som známeho, ob-
čana nášho mesta. Slovo dalo 
slovo a reč sa zvrtla na náš 
mestský úrad. Na tvári som 
mu zazrel chmáru, a tak som 
spozornel. Po chvíli to z neho 
vyšlo... Primátor mu dal vlani 
pokutu za neohlásenú stavbu. 
Dve tisícky. Nie najvyššiu, nie 
najnižšiu. On to oželel, no ja 
som sa nemohol zbaviť pocitu 
akejsi nerovnováhy. 

Zaplatil pokutu za stavbu, 
ktorú postavil na vlastnom 
pozemku. Pracovníčka MsÚ 
ju odhalila náhodou, keď bola 
na pozemku jeho suseda. 
Spomenul som si na nedávno 
položenú otázku primátoro-
vi v súvislosti so zistením, že 
na mestskom pozemku stoja 
akési šopy. Kladiem si otázku: 
Prečo dostal dvojtisícovú po-
kutu ten, kto staval na svojom 
pozemku a bude riadne pla-
tiť dane za zastavanú plochu, 
a prečo za neužitočné búdy, 
za ktoré ich budovatelia po 40 
rokoch nezaplatili mestu ani 
groš, ešte stoja na mestskom 
pozemku?

Farba pleti v tom asi rolu 
nehrá. Môj známy je totiž tiež 
celý rok pekne hnedý. Len-
že on to má od toho, že celé 
dni pracuje v záhrade a oko-
lo domu. Rodová príslušnosť 
v tom zrejme tiež nie je. Jed-
noucho nerozumiem... Že by 
v tom bol diferencovaný prí-
stup k občanovi podľa jeho 
správania sa? V prípade môj-
ho známeho ide o človeka 
nekonfliktného a skromného. 
Hoci ho poznám roky, nepa-
mätám si, že by som ho videl 
sedieť so založenými rukami. 
Zhodou okolnosti poznám aj 
druhú osobu - majiteľa búdy. 
Chodili sme spolu štyri roky 
do základnej školy. Zdravie 
jej, žiaľ, neslúži, a preto je už 
niekoľko rokov na invalidnom 
dôchodku. Perfektne pozná 
svoje práva a Strasbourg jej 
určite hovorí oveľa viac ako 
mnohým z nás. A v tom bude 
asi ten rozdiel. Dnes totiž úpl-
ne stačí patriť k tej správnej 
etnickej menšine či skupine 
slobodných chovateľov hos-
podárskych zvierat, mať to 
správne drsné vystupovanie 
a do gatí pred nimi prdne aj 
ten zdanlivo najneohrozenejší 
predstaviteľ štátnej či obecnej 
správy. 

Občanov prvej kategórie 
nie je veľa. Iba ma dožiera 
to, že tá väčšina slušných sú 
v kategórii druhej, a tá často 
ťahá za ten kratší koniec.

Ľubomír Veselický

Vyhlásenie 
poslancov mestského 

zastupiteľstva
V diskusnej relácii RTV Krea „K téme”, ktorá 

mala premiéru 10. 5. 2009, mali občania Sere-
de možnosť počuť názor pána primátora Mgr. V. 
Vranoviča, že poslanec „musí chodiť na úrad 
a riešiť otázky chodu mesta na úrade, a nie ča-
kať dva mesiace a potom klásť interpelácie”.

My, poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Seredi vyhlasujeme svoje stanovisko tomu-
to názoru:

1. Sme zvolení hlasmi občanov rovnako, ako 
primátor mesta. Preto za spôsob výkonu svojho 
mandátu zodpovedáme svojim voličom. Poslanci 
majú právo klásť v interpeláciách otázky súvisiace 
s riadením mesta. V ich právomoci je navrhovať a 
odporúčať primátorovi určité konanie. Nie naria-
ďovať. Vyhlásenie pána primátora vnímame  ako 
poučovanie, ako máme konať. Takéto zasahova-
nie do výkonu poslaneckej funkcie odmietame!

2. Nespokojnosť so spôsobom vybavovania in-
terpelácií nie je problémom dnešným, ojedinelým, 
alebo problémom jedného, či dvoch poslancov. 
Vo viacerých prípadoch sú odpovede na interpe-
lácie neúplné, nepresné, resp. nie sú žiadne. Nie 
je zriedkavý spôsob „vybavenia“ interpelácie opi-

som dôvodov, ako sa niečo nedá, pričom spôsob, 
ako ju riešiť možno v odpovedi nie je. Aj z tohto dô-
vodu niektorí poslanci na rokovaniach mestského 
zastupiteľstva už dlhšiu dobu nepodávajú žiadne 
interpelácie. Sú znechutení ! 

Viackrát sa stalo, že jednoduché požiadavky  
občanov, ktoré mohli byť riešené okamžite vedú-
cimi oddelení, boli riešené pomaly, komplikovane, 
alebo odsúvané, kým riešenie neodobril primátor.

3. Nedostatočne zodpovedané otázky polo-
žené v interpeláciách ostávajú bez výsledného 
efektu. Tým tento nástroj parlamentnej demokra-
cie stráca v našom meste účinnosť a zmysel. 

4. V záujme dosiahnutia potrebnej efektivi-
ty pri práci s interpeláciami budeme od 16. 6. 
2009 trvať na priamom zodpovedaní otázok po-
ložených v rámci interpelácií priamo na rokovaní 
MsZ, a v prípade nedostatočnej odpovede bude-
me o tom svojich voličov informovať dostupnými 
prostriedkami.

Obsah tohto vyhlásenia podpisujú poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Seredi:

Ing. Ľubomír Kyselý, Róbert Stareček, 
Ing. Bystrík Horváth, Stanislav Tvrdík,  
Bc. Ľubomír Veselický, MUDr. Tibor Plé-
zel, Antónia Bánovská, Mgr. Marek Tóth,  
Ing. arch. Róbert Kráľ, Ing. Martin Tomčányi, 
Michal Koričanský.
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Stavebný 
úrad 

a pokuty
Mesto pri výkone činnosti 

stavebného úradu ukladá 
aj pokuty za porušenie 
ustanovení stavebného 
zákona. O tom, že sa 
niekto dopustil priestupku, 
resp. správneho deliktu, 
sa stavebný úrad dozvedá 
pri výkone vlastnej činnosti 
štátneho stavebného 
dohľadu, pri konaniach 
vedených stavebným 
úradom, na základe podnetu 
občanov a nakoniec 
aj vlastným priznaním 
stavebníka alebo vlastníka 
stavby. Na stanovenie 
výšky uloženej pokuty nie 
je možné prijať smernicu, je 
to individuálne posúdenie 
konania a okolností, za 
ktorých sa priestupkového 
konania stavebník dopustil. 
Rozpätie výšky pokút je 
podľa stavebného zákona 
veľmi široké, presne je 
uvedené v ustanoveniach 
§ 105 a  § 106 stavebného 
zákona.

Pri stanovení výšky po-
kuty stavebný úrad prihlia-
da predovšetkým na mieru 
spoločenského ohrozenia 
- či je umiestnenie stavby, 
resp. jej budúca funkcia 
v súlade s územným plá-
nom mesta, s vykonávajú-
cimi predpismi k stavebné-
mu zákonu, ďalej na dôvo-
dy, ktoré viedli stavebníka 
k priestupku, či stavebník 
stavbu realizoval na vlast-
nom pozemku, či jej reali-
záciou nezasiahol do práv 
iných osôb a v neposled-
nom rade aj na spoluprácu 
stavebníka so stavebným 
úradom pri legalizácii stav-
by, resp. stavebnej činnos-
ti. Zodpovednosť za prie-
stupok zaniká po  dvoch 
rokoch od jeho spáchania. 
Pokutu za správny delikt 
možno uložiť iba do dvoch 
rokov odo dňa, kedy sa or-
gán na uloženie pokuty do-
zvedel o tom, že právnická, 
resp. fyzická osoba opráv-
nená na podnikanie poru-
šila alebo nesplnila povin-
nosť (§106), najneskoršie 
však do troch rokov odo 
dňa, keď došlo k porušeniu 
povinností alebo keď povin-
nosť mala byť splnená. 

O ďalšej existencii ne-
povolenej stavby, o tom, 
v akom rozsahu a tvare 
bude dokončená, rozhodu-
je stavebný úrad v osobit-
nom konaní vedenom podľa 
§ 88a stavebného zákona.

Ing. Anna Halabrínová, 
ved. odd. ÚPaSP 

MsÚ Sereď

Zasadnutie MsZ - pokračova-
nie zo strany č. 2. 

Primátor Mgr. V. Vrano-
vič podotkol, že navrho-
vaná lokalita umiestnenia 
viacúčelového ihriska bola 
vybraná s prihliadnutím na 
existujúci stav, zabetóno-
vané plochy a pod. Ďalej 
poznamenal, že zateple-
ním školy by vznikli úspory 
na energie až o 55%, v sú-
časnom stave je plavec-
ký bazén najväčím prob-
lémom pri únikoch tepla. 
Za vykurovanie škola pla-
tila a bude platiť takmer 70 
tis. € (cca 2 500 000 Sk) 
ročne.
spracoval Marcel Kováč

Celosvetovým trendom je vytváranie systémov verejných priestranstiev. Zmeny požia-
daviek na využitie jestvujúcich priestorov sa dejú s cieľom zvýšenia atraktivity, obyt-
nosti a v nemalej miere i vnášania vlastnej originality. Návrh je výsledkom hľadania 
koncepčných a konštrukčno-realizačných hľadísk. Je návratom života do centra mes-
ta, je reálnou revitalizáciou verejného priestoru (viac na www.sered.sk).

Návrh štúdie - Revitalizácia a rekoštrukcia
Námestia slobody - malý park.

Projekt na revitalizáciu 
a rekonštrukciu Nám. 
slobody - malý park, 
je zaregistrovaný pre 
odovzdanie na minis-
terstvo do 10. septem-
bra 2009.

Autor návrhu štúdie: 
Ing. arch. Róbert Kráľ

D o s t a -
la sa mi do 
rúk emai-
lová poš-
ta, kde pán 
Vese l i ck ý 
fo r mu lu je 
akési sta-
n o v i s k o , 
ktoré nemá 
s demokra-
ciou nič 

spoločné. Ono totiž upiera primá-
torovi právo na to, čoho sa poslan-
ci v stanovisku dožadujú. Právo 
slobodne sa vyjadriť pri interpelá-
ciach ale aj v televízii. Ak sa inter-

pelácia stáva nástrojom, ktorý má 
niekoho zaskočiť, tak to nie je dob-
rý mechanizmus demokracie. Mrzí 
ma, že tieto žabomyšie vojny za-
berajú veľa času radovým zamest-
nancom, poslancom i vedúcim pra-
covníkom MsÚ.

Poprosil by som poslancov, aby 
sme sa spolu zaoberali pozitívnou 
činnosťou na volenom poste a tak-
tiež, aby sme častejšie komuniko-
vali. Verím, že potom nebudú po-
trebné mnohé interpelácie a aj ob-
čan bude s našou spoločnou prá-
cou spokojnejší. Podávam k tomu 
i moju ruku.

Primátor mesta, V. Vranovič

Reakcia na vyhlásenie poslancov.
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Reklamní partneri a sponzori:

Mesto Sereď, riaditeľstvo jarmoku a Dom kultúry
Vás srdečne pozývajú na

26. - 28. júna 2009
na uliciach 

Školská, Kostolná, Vinárska 
a Mlynárska

JUBILEJNÝ SEREDSKÝ

a pivné slávnosti

PROGRAM JARMOKU

Streda 24. 6. 2009 
KNIŽNÉ HODY (pred Mestskou knižnicou)

Piatok 26. 6. 2009 
9.00 - 18.00

15.00
16.00

16.15
16.30 - 17.30 
17.30 - 19.00

19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Predajné trhy a technicko zábavné atrakcie
Hudobná skupina PARTY LONGE
Slávnostné otvorenie jarmoku - vystúpenie 
mažoretiek z Hlohovca
Krájanie jarmočnej torty
Vystúpenie detí MŠ, ZUŠ a DK - TS Maxim
Vystúpenie skupín KABÁT REVIVAL 
a RANDAL
Skupina DOMI - Miro Mirga
Dominika Mirgová a Band
(finalistka Superstar)

Sobota 27. 6. 2009 
9.00 - 18.00

10.00 - 12.00
14.00 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00
18.00 - 21.00

 
21.00 - 04.00

Predajné trhy a technicko zábavné atrakcie
Hudobná skupina MELÓDIA
Country skupina EXPRESS
ukážka Taekwon-do klubu Hong Ryong Sereď
Pivné slávnosti - súťaže
ukážka Taekwon-do klubu Hong Ryong Sereď
Seredský Dixieland Band
Návraty REPETE (Dušan Grúň, Oľga Szabová, 
Lýdia Volejníčková a Martin Jakubec)
Hodová tanečná zábava so skupinou MINI MAX

Nedeľa 28. 6. 2009 
9.00 - 18.00

14.00 - 16.00
16.00 - 18.00

18.00

Predajné trhy a technicko zábavné atrakcie
Dychová hudba SKALANKA
Zábavný program Robo Kajzer a Peter Meluš
Ukončenie jarmočného programu

27. 6. 2009 o 9.00 hod. Športová hala OA
HÁDZANÁRSKY TURNAJ DIEVČAT O POHÁR PRIMÁTORA MESTA

- Staršie žiačky „Športom proti drogám“ (Účastníci turnaja: Sereď, Nitra, Šaľa, Hodonín)

27. 6. 2009 od 9.00 hod. TJ Lokomotíva Sereď
VI. JARMOČNÝ STREETBALL

27. 6. 2009 od 9.30 hod. Športová hala Relax
STOLNOTENISOVÝ KLUB MLADOSŤ - TURNAJ

27. 6. 2009 od 13.00 - 18.00 hod. 
Futbalový štadión ŠKF Sereď

FUTBALOVÝ TURNAJ STARÝCH PÁNOV
Účastníci turnaja: 

ŠK Slovan Bratislava, FC Nitra, DAC Dunajská Streda, ŠKF Sereď

Sprievodné
podujatia:

26. - 28. 6. 2009 v jarmočnom stane
VÝSTAVA FOTOKLUBU VÁH

FOTOGRAFOVANIE ÚČASTNÍKOV JARMOKU

Piatok 26. 6. 2009 od 8.00 - 12.00 hod.
NA JARMOKU ZA ZDRAVÍM

RÚVZ Galanta - bezplatné meranie hladiny cukru a cholestrolu v krvi, 
                           poradňa zdravého životného štýlu
Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec - meranie hustoty kostí (5 €)

����������������������� �������������������

Kedy? - 24. júna 2009 (streda pred 
jarmokom). Kde? - Pri dome kultú-
ry, pred knižnicou, v múzeu a vša-
de, kde budete chcieť (program 
bude zverejnený). O koľkej? - Do-
obeda, poobede, večer. Na čo sa 
môžeme tešiť? - Na burzu kníh 
a iných umeleckých predmetov, 
predaj lacných kníh, na ukážky 
tvorby paličkovanej čipky, na ume-
lecké slovo, hudbu, tanec, spev, 
besedu so spisovateľkou v múzeu, 
literárne súťaže, na pekné knižné 
ceny, ale hlavne na príjemnú kul-
túrnu atmosféru... A čo ešte pri-
pravujeme? - Aj tento rok čítanie 
kníh na lavičkách rozmiestnených 

po Seredi pod názvom „Knižky 
z poličky na lavičky“, môžete si po-
sedieť, prečítať a pridáme aj bás-
ne našich mladých i tých skôr na-
rodených pod názvom „Poézia na 
všedný deň“. Chcete sa pripojiť? 
- Radi by ste aj vy prispeli dobrým 
nápadom, prípadne chcete pri-
niesť knihy, vystaviť svoju ume-
leckú tvorbu. Chcete účinkovať 
v programe? Zavolajte 0905/829 
462 (poobede), prípadne napíšte 
m.kamenska@centrum.sk. Víta-
me všetkých, ktorí sú ochotní za-
pojiť sa do hodovania!

Mariana Kamenská, 
OA Sereď

Mesto Sereď 
oznamuje 
občanom - 
záujemcom

o 1 a 2 - izbové 
byty v rámci obytného 
súboru Dolnomajerská, k. 
ú. Sereď, že žiadosti o tie-
to byty si môžu vyzdvih-
núť na Mestskom úrade 
v Seredi, číslo dv. 6, resp. 
stiahnuť zo stránky: www.
sered.sk.

Na oddelení vnútornej 
správy – bytový referát, 
je možnosť nahliadnuť do 
pôdorysov jednotlivých 
bytov, čo umožní lepšiu 
orientáciu pri rozhodova-
ní o výbere bytu. Obča-
nia dostanú tiež potrebné 
informácie k podmienkam 
prenajatia bytu.

Rozloženie  
bytov:

Prízemie: 
4 jednoizbové byty 
1. poschodie: 3 jednoiz-
bové + 1 dvojizbový byt
2. poschodie: 3 jednoiz-
bové + 1 dvojizbový byt
3. poschodie: 3 jednoizbo-
vé + 1 dvojizbový byt
Celkom 16 bytov v jed-
nom bytovom dome, 
z toho:
13 jednoizbových bytov 
a 3 dvojizbové byty

Plošnosť bytov:
Jednoizbové:
2 byty - výmera: 33,11 m2

2 byty - výmera: 36,44 m2

3 byty - výmera: 36,80 m2

6 bytov - výmera: 37,01m2

Dvojizbové byty:
3 byty - výmera: 48,46 m2

Fotografia z minuloročných
Knižných hodov v Seredi,
archív p. M. Kamenskej.

Knižné hody v Seredi

Z technických príčin je futbalový 
turnaj starých pánov zrušený.
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Róbert Šipka - opäť 
poslancom MsZ

Pánovi Róbertovi Šipkovi sme pri prí-
ležitosti jeho opätovného nástupu do 
funkcie poslanca MsZ (miesto nebo-
hého p. M. Noskoviča) položili otázku: 
S akými predsavzatiami sa ujímate 
svojho poslaneckého mandátu? 

V prvom rade by som chcel vniesť 
do pléna MsZ trocha podnikateľského 
ducha. To znamená, aby sa mesto za-
čalo správať viac podnikateľsky, nie-
len čakať, kto čo dá a spraví zadarmo, 
ale mesto by malo ísť vzorom v prvom 
rade a tiež spraviť niečo pre podnikateľskú verejnosť. V každom 
solídnom meste to funguje..., tak prečo nie u nás? Každé mesto 
je viazané na pomoc podnikateľov, či chce alebo nechce. Je zby-
točné brániť sa tomu, treba nájsť spoločnú reč. Ťažko niečo pred-
stierať a tváriť sa ako najväčší odborník, keď v konečnom dôsled-
ku na to doplatia všetci občania. Som v zastupiteľstve už niekoľko 
rokov, po dvojročnej prestávkou sa vraciam. Vždy som sa snažil 
žiť a pracovať tak, aby po mne nezostávala „potopa”.

Nikdy som nevnucoval svoje názory iným, aj keď som ich po-
vedal verejne. Ak sa chceme v Seredi posunúť dopredu, mali by 
sme v prvom rade počúvať názory verejnosti a väčiny tých, kto-
rí chcú mestu pomôcť alebo aspoň poradiť, a hlavne tých, čo v 
meste alebo pre mesto niečo spravili.

Po mojom nástupe do funcie poslanca ma kolegovia informo-
vali, že viaceré interpelácie poslancov za minulý čas neboli zod-
povedané, resp. neboli presné alebo sa podobali na vyhýbavé 
odpovede. Interpelácie sú  legálnym právnym nástrojom poslan-
cov. Poslanci sú oprávnení dožadovať sa informácií a vysvetlení 
týkajúcich sa riadenia či chodu mesta. Osobne budem trvať na 
riadnych odpovediach na moje, ale aj na interpelácie ostatných 
kolegov poslancov.

Pre mňa ako občana a rodáka zo Serede je veľmi dôležité, kto 
a ako bude toto mesto viesť a riadiť. Preto sa budem snažiť z mo-
jej pozície ovplyvňovať všetkými zákonnými prostriedkami chod 
celého spoločného riadenia. Niečo napísať alebo povedať nie je 
problém, ale za poslancov by mali hovoriť činy a skutky.

Róbert Šipka, poslanec MsZ 

Sereď 
v televízii Krea

O Seredi vedia v celej Eu-
rópe. Nie je to tak dávno, keď 
sa v televíznych káblových roz-
vodoch objavila nová televízna 
stanica RTV KREA. Od tej chví-
le mali obyvatelia Serede mož-
nosť sledovať informácie o dia-
ní v meste v širšom rozsahu a 
v dostatočnom predstihu. Spra-
vodajstvo regionálnej televízie 
KREA sa postup-
ne stalo pre väčši-
nu divákov pravi-
delne sledovaným 
programom. Spra-
vodajskí redakto-
ri sa zúčastňujú 
zasadnutí mest-
ských zastupiteľ-
stiev, mapujú ži-
vot v meste, prob-
lémy, a najmä ich 
riešenie, ale často 
ich vídať aj v uli-
ciach Serede na 
kultúrnych, vzde-
lávacích i spolo-
čenských poduja-
tiach. Práve spracovaním a od-
vysielaním stoviek príspevkov 
sa Sereď tiež dostáva do pove-
domia regiónu.

Počas minulého roka sme za-
čali v spolupráci so Slovenskou 
spravodajskou televíziou Pat-
riot, ktorej vysielanie je možné 
prijímať prostredníctvom sateli-
tu prakticky v celej Európe, pra-

covať na spoločnom projekte. 
Cieľom bolo zapracovať spravo-
dajstvo RTV KREA do vysiela-
nia televízie Patriot.

Začiatkom roka 2009 sa nám 
tento zámer úspešne podarilo 
pretaviť do praxe a naše spra-
vodajstvo sa vysiela aj cez TV 
Patriot v pravidelných časoch, 
denne šesťkrát.

Od 1. 1. 2009 spravodajské 
príspevky zo Serede máte mož-
nosť vidieť nielen prostredníc-

tvom televíznych 
káblových roz-
vodov a cez digi-
tálne vysielanie 
SATRO Digital, 
ale aj prostredníc-
tvom satelitných 
prijímačov Digi 
TV a postupne aj 
cez T-Com Ma-
gio. Bližšie infor-
mácie o spôsobe 
možnosti prijíma-
nia RTV KREA, 
resp. sledova-
nia spravodajstva 
RTV KREA, ako 

aj online video ar-
chív nájdete na 

stránke www.rtvkrea.sk
Na záver ešte jedna informá-

cia. Ak si otvoríte na webovej 
stránke televízie okienko „Ľu-
dia“, nájdete tam aj Seredčanku 
Stanku Janegovú, ktorá v televí-
zii pracuje ako redaktorka spra-
vodajstva. 

Tomáš Szabo,
riaditeľ RTV KREA 

Základná umelecká 
škola Jána Fischera-

Kvetoňa v Seredi 
oznamuje

V dňoch 18. 6. - 23. 6. 2009 sa budú 
konať prijímacie skúšky od 14.00 
hod. do 17.30 hod. do nasledovných  
odborov:

Hudobný odbor - vyučujeme hru na 
klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej 
a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, 
gitare (klasickej, elektronickej a basgitare), 
harfe, bicích nástrojoch a v hlasovej výcho-
ve - spev. Žiaci hud. odb. sa prezentujú na 
rozličných koncertoch (verejných, vianoč-
ných, promenádnych, výchovných), projek-
toch a podujatiach v meste Sereď a okolí.

Výtvarný odbor - poskytuje základy vý-
tvarných techník - kresba, maľba, grafika, 
dekoratívne činnosti, keramika (s možnos-
ťou využitia keramickej pece), počítačová 
grafika. Pedagógovia a žiaci odboru spo-
lupracujú s ostatnými odbormi pri zabez-
pečení plagátov a pozvánok, príp. scény 
jednotlivých podujatí organizovaných ško-
lou. Vyvrcholením štúdia každého ročníka 
je samostatná výstava výtvarných prác žia-
kov a absolventov školy v závere šk. roka. 
Súčasťou štúdia je príprava žiakov na školy 
umeleckého zamerania.

Tanečný odbor- tanečný odbor je zame-
raný na vyučovanie rôznych tanečných dis-
ciplín, tanečno-pohybovú prípravu, ľudo-
vý tanec, moderný tanec, kreatívny tanec 
a tance iných národov.
Za posledné tri roky sa na škole vyprofi-
loval súbor moderného tanca LY Dance 

United v juniorskej a seniorskej kategórii, 
ktorý úspešne (s oceneniami popredných 
miest) reprezentuje školu na celosloven-
ských súťažiach moderného tanca a iných 
podujatiach. V elokovanej triede v Šúrov-
ciach sa môžu deti realizovať v začínajú-
com detskom folklórnom súbore Šúrovča-
tá. Súbor je orientovaný na zbieranie a za-
chytávanie miestnych folklórnych tradícií. 
V tanečnom odbore Základnej umeleckej 
školy majú priestor na realizáciu aj dospelé 
žiačky druhého stupňa základného štúdia 
v tanečnom súbore EsmaYalli, ktorý je za-
meraný na orientálne tance v rámci štúdia 
pre dospelých.

Základná umelecká škola Jána 
Fischera-Kvetoňa, Sereď, Komenského 
ul., č. 1136/6, PSČ 926 01, tel./fax: 031 
789 37 26, email: zussered@azet.sk,  
internet: www.zussered.sk

Na fotografii - S. Janegová, 
archív televízie RTV Krea

Rekonštrukcia 
pieskovísk - oznam 

občanom
Oddelenie životného prostre-

dia mesta Sereď informuje ob-
čanov mesta, že vzhľadom na 
súčasnú platnú prísnu legisla-
tívu v oblasti dodržiavania pod-
mienok pre pieskoviská, mesto 
Sereď ich v letných mesiacoch 
roku 2009 bude rekonštruovať. 
Dôjde k prehodnoteniu a reduk-
cii. V prípade likvidácie niekto-
rých pieskovísk bude dopadová 

zóna pod šmykľavkami nahrade-
ná gumenou, tzv. pryžovou dlaž-
bou, ktorá spĺňa všetky technic-
ké a bezpečnostné predpisy.

Zámerom mesta je centralizo-
vať vhodne situované a udržia-
vané pieskoviská väčšieho cha-
rakteru pri centrálnych detských 
ihriskách z dôvodu lepšieho za-
bezpečenia pravidelnej údržby.

Občania sa môžu bližšie oboz-
námiť s týmto zámerom mesta 
počas pracovných dní na odde-
lení životného prostredia mesta 
Sereď.        rg

Do nášho mesta zavíta v júni 32 
členná delegácia poslancov 
a občanov z holandského part-
nerského mesta Alblasserdam. 

Stretnutie sa uskutoční s finančnou podporou Twinningového pro-
jektu Európskej únie .Projekt podalo mesto Sereď v rámci „Europe 
for citizens programme - Programu pre občanov Európy”. Spoloč-
né stretnutia budú venované problematike samospráv, školstva, 
kultúry, športu, podnikania a zdravotníctva, účasť na stretnutí pri-
sľúbil aj veľvyslanec holandského kráľovstva na Slovensku. 

TOWN TWINNING 
CITIZENS MEETINGS 
10. - 13. JUNE 2009
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„Vox populi, vox Dei“
Mestská poliklinika
Po prečítaní rozhovoru pána J. Kovaro-

viča v májovom čísle Seredských noviniek 
ohľadne jeho „istej spokojnosti s predajom 
licencie investorovi” by som rád položil nie-
koľko otázok jemu i vedeniu mesta.

Možno pán poslanec nepotrebuje navšte-
vovať mestskú polikliniku (čo mu ani do bu-
dúcna neželám), ale po viac ako pol roku od 
predaja licenčných práv na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti (nie polikliniky sa-
motnej) sa toho k lepšiemu veľa nezmenilo. 
Usudzujem tak podľa ohlasu občanov mes-
ta, ktorí svoju nespokojnosť dávajú najavo na 
diskusnych fórach. Chcem týmto reagovať 
na výzvu pána poslanca v jeho rozhovore: 
„Bol by som rád, keby občania kládli otázky 
svojim poslancom, napr. aj v našom časopi-
se, a aby poslanci z obvodov na ne aj odpo-
vedali.” Hoci pán Kovarovič nie je poslanec 
za môj volebný obvod, dovolím si položiť mu 
na túto tému nasledujúce otázky:

1. Bol predaj licencie uskutočnený len so 
zámerom znížiť každoročné náklady z roz-
počtu mesta o cca 66,5 tis. € (2 mil. Sk,-) ?

2. Sledovalo sa týmto predajom aj zvýše-
nie kvality zdravotnej starostlivosti pre obča-
nov mesta ?

3. Ako je v zmluve, ktorú ste vy poslanci 
schválili, podchytené garantovanie zlepšenia 
zdravotníckych služieb? Ak nie je, prečo sa 
predaj uskutočnil? Ak je, kedy sa to zlepší?

4. Na aké účely budú vynaložené peniaze 
za odpredaj spomínanej licencie ?

5. V akom štádiu je projekt na získanie fi-
nancií z EÚ na obnovu a modernizáciu bu-
dov a zariadení polikliniky, ktorú má mesto 
ako prioritu č. 1 ?

Pre tých čitateľov Seredských noviniek, kto-
rí nemajú prístup k internetu, spomeniem nie-
koľko vyjadrení občianky mesta k tejto téme. 
Pani nechodí často k lekárovi, ale bola za-
skočená a veľmi prekvapená, ako to na po-
liklinike funguje. Jej zdravotný problém si 
vyžadoval návštevu ortopéda. Je to odde-
lenie s veľkou návštevnosťou. Pacienti, aby 
sa dostali na vyšetrenie, chodia už ráno o 
piatej pred polikliniku a tam čakajú, aby po 
otvorení boli medzi prvými. Nie je v tom žia-
den systém. Nasleduje krik, hádky a nevra-
živosť. Nedá sa ustrážiť kto - kedy prišiel, 
nie sú časenky ani poradové čísla. Ortopéd 
neordinuje každý deň (ak by ordinoval, bol 
by využitý na 100%). Pacienti, ktorí prídu so 
sanitkou, majú prednosť, tí, čo sú ochotní 
si zaplatiť prednostné vyšetrenie, tiež majú 
prednosť, ale pri takomto systéme, každý 
druhý si radšej zaplatí. Človek tam príde 
ráno o 7.00 hod. a príde domov o 14-tej či 
15-tej hodine. 

Je to na hlavu postavené, nemyslíte? 
Kompetentní, ktorí polikliniku riadia, mali by 
si prísť sadnúť do čakárne medzi ľudí a boli 
by v obraze...

Obraciam sa na vás so žiadosťou, dovo-
lím si tvrdiť, že v mene všetkých pacientov, a 
nielen na oddelení ortopédie, aby sa zavie-
dol seriózny systém. Tým sa vyhneme zby-
točným hádkam a nepokojom. Veď ľudia si 
to zaslúžia, hlavne tí starší, ktorí si celý život 
platili nemocenskú a na starosť nemajú pri-
merané a dôstojné zdravotné ošetrenie.

Zo zdravotníctva sa stal biznis. Voľakedy 
bolo na dverách ambulancií napísané: „Ur-
gentné bolestivé prípady ošetrujeme pred-
nostne”. Dnes je tam ceduľa za 200,- SKK .

Osobne som čakal na neurológii od 12.00 
do 18.00, deň predtým ma dokonca neo-
šetrili, preto som si radšej vybavil doktora v 
Bratislave, kde to funguje, ako má...

Ivan Sklenár, Sereď
skrátené a upravené

riaditeľ Mestskej 
polikliniky

Riaditeľovi MsP sme položili otázky: 
1. Aké je celkové zlepšovanie, resp. ne-

zlepšovanie kvality zdravotnej starostli-
vosti poskytovanej Mestskou poliklinikou 
Sereď od prevzatia polikliniky spoločnos-
ťou ProCare, a. s.?

2. Ako bude riešené čakanie na vyšetre-
nia pred niektorými ambulanciami odbor-
ných lekárov, predovšetkým ortopedickej 
a neurologickej?

Odpovede riaditeľa polikliniky 
Ing. Rastislava Bagara: 

Možno sa niektorým našim pacientom zdá, 
že za necelých 5 mesiacov od predaja spo-
ločnosti ProCare sa na mestskej poliklinike 
nič neudialo, ale nie je to tak. Skutočnosť je 
iná. Využívam túto príležitosť a oboznámim 
vás s najvýznamnejšími zmenami, ktoré sme 
za tých pár mesiacov uskutočnili.

Od začiatku roka doteraz sme do vybave-
nia ambulancií a oddelení polikliniky investo-
vali 156 200 €, (4,7 mil. Sk). Takýto objem fi-
nančných prostriedkov na vylepšenie svojho 
technického vybavenia poliklinika neprein-
vestovala pravdepodobne ani za posledných 
5-6 rokov. Asi sa teraz pýtate, kde tie investí-
cie vlastne sú a čo sa teda zmenilo? Tu je 
prehľad najvýznamnejších zmien: 

* Od 1. júna 2009 otvárame 
novú ambulanciu všeobec-
ného lekára pre dospelých - 
MUDr. Wagnerová, ktorá pre-
berá starostlivosť o bývalých 
pacientov MUDr. Mechírovej 
a MUDr. Jendrišákovej. Cel-
kom budeme mať tri ambu-
lancie všeobecných lekárov 
pre dospelých: MUDr. Remá-
ková, MUDr. Šebová a MUDr. 
Wagnerová. * Pre pacientov 
našich ambulancií sme zria-
dili centrálnu odberovú miest-
nosť, kde sú pacientom prie-
bežne vykonávané odbery 
krvi a podávané infúzie. Veľ-
kým prínosom je to, že už ne-
musia zbytočne čakať ráno 
pred ambulanciou a sú pod-
statne rýchlejšie vybavení. 
* Všetky ambulancie našich 
všeobecných lekárov boli zariadené novým 
elegantným nábytkom a vybavením, výrazne 
sme spríjemnili prostredie pre pacientov ako 
aj pracovné prostredie našim lekárom a zdra-
votným sestrám. * Pre gynekologické ambu-
lancie sme dočasne zapožičali ultrazvukový 
(USG) prístroj tak aby každá naša gynekolo-
gická ambulancia mala vlastný USG prístroj. 
V čase, keď čítate tieto riadky, je pravdepo-
dobne požičaný prístroj nahradený našim 
vlastným novým USG prístrojom Aloka SSD. 
Ďalej sme aj druhú gynekologickú ambulan-
ciu vybavili moderným vyšetrovacím gyneko-
logickým stolom. * Na oddelenie RDG sme 
zakúpili špičkový japonský USG prístroj Alo-
ka 3500 (37 500 €), umožňujúci širokú paletu 
vyšetrení. Najdôležitejšie ale je, že od mája 
2009 ku nám nastúpila pani MUDr. Morná-
rová, veľmi skúsená röntgenologička z Bra-
tislavy. Ponuka USG vyšetrení dnes zahŕňa 
predovšetkým vyšetrenia štítnej žľazy, prsní-
kov a brušných orgánov. * Očnú ambulanciu 
sme vybavili modernými vyšetrovacími prí-
strojmi v celkovej hodnote viac ako 31 000 €. 
* Pre oddelenie FRO (rehabilitácie) sme za-
kúpili tri nové liečebné prístroje: hydrogal-
van, elektroliečebný prístroj a kombinovaný 
elektroliečebný prístroj s ultrazvukom, spolu 
17 000 €. * Vo všetkých našich ambulanci-
ách sme nahradili staré dožívajúce registrač-
ky novými v celkovej hodnote 23 600 €.

* Vo štvrtom štvrťroku roku 2009 chceme 
začať vykonávať mamografické vyšetrenia 

pre pacientky z našej spádovej oblasti a za-
bezpečili sme mamografický prístroj Sie-
mens Mammomat 1000, cena 42 000 €.

* V súčasnosti prebiehajú prípravné 
a projekčné práce súvisiace s potrebnou 
rekonštrukciou RDG oddelenia a roko-
vania so zdravotnými poisťovňami o za-
zmluvnení mamografických vyšetrení.

* Okrem toho sme začali prípravné prá-
ce na vybudovaní novej lekárne vo vstup-
nom vestibule mestskej polikliniky. * Pri-
pravujeme rozšírenie a modernizáciu trak-
tu odborných ambulancií, rekonštrukciu 
RDG oddelenia a zakúpenie nového RTG 
prístroja. * Presťahovanie oddelenia FRO 
zo suterénu do novovybudovaného reha-
bilitačného centra. Všetko toto by sme radi 
ukončili do konca roka 2009.

Dobre vieme o návaloch pacientov pred 
niektorými ambulanciami a v spolupráci 
s našimi zamestnancami sa snažíme po-
stupne riešiť kritické miesta. * Jedným z pr-
vých krokov pri zlepšovaní situácie na or-
topedickej ambulancii bolo rozšírenie ordi-
načných hodín o jeden deň od marca 2009, 
dnes sa ordinuje tri dni v týždni – pondelok, 
štvrtok a piatok. Výsledkom je rovnomernej-
šie rozloženie pacientov do jednotlivých dní 
a významné zníženie počtu nevybavených 
pacientov, je to ambulancia „s veľkou náv-
števnosťou“ a počet pacientov ďaleko pre-
vyšuje jej kapacitné možnosti. Keďže táto 

sťažnosť, bohužiaľ, nebola 
za posledné obdobie jediná 
a rozšírenie ordinačných ho-
dín o piatok neprinieslo žia-
daný efekt, zavedieme na 
tejto ambulancii v najbližšom 
období prehľadný objednáva-
cí systém. Ušetríme pacien-
tov zbytočných hádok, sko-
rého ranného chodenia na 
polikliniku a nezmyselného 
čakania pred ambulanciou. 
Obdobne sme postupovali aj 
na neurologickej ambulancii 
a niektorých ďalších. Prida-
nie ďalších ordinačných dní 
na týchto ambulanciách nie 
je možné.

Verím, že vymenované 
zmeny z posledného obdobia 
sú presvedčivým dôkazom 
zlepšovania poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti v Mestskej poliklinike 
Sereď. Samozrejme vieme, že okrem „tech-
nickej“ časti našej práce musíme vychádzať 
našim pacientom v ústrety aj v zlepšovaní 
„ľudského“ aspektu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. Za týmto účelom budeme po-
stupne zavádzať zmeny, ktorých výsledkom 
bude nielen príjemné prostredie v čakárňach 
pred ambulanciami a vyšetrovanie pacientov 
vo vopred dohodnutom čase, ale aj kvalitnej-
šia zdravotná starostlivosť. 

V najbližšej dobe začneme aktívnejšie ko-
munikovať s našimi pacientami a budeme vý-
razne posilňovať úlohu a postavenie preven-
tívnej zdravotnej starostlivosti. V tomto nám 
bude významne pomáhať skutočnosť, že na-
šim pacientom už dnes dokážeme poskytnúť 
okrem základnej starostlivosti v ambulanci-
ách primárnej ambulantnej starostlivosti (tri 
všeobecné, dve gynekologické a jedna sto-
matologická ambulancia) aj širokú ponuku 
zdravotnej starostlivosti v 13 ambulanciách 
špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
a troch oddeleniach (RDG, FRO a OKB).

Dúfam, že som v dostatočnej miere od-
povedal na položené otázky. Na záver by 
som rád odkázal čitateľom a zároveň náv-
števníkom Mestskej polikliniky Sereď, že 
si vypočujem názor každého. Ak chceme 
spolu zlepšovať služby mestskej poliklini-
ky, je treba pripomienky adresovať predo-
všetkým vedeniu polikliniky.

redakcia

Ultrazvukový 
prístroj Aloka 
na vyšetrenie 

vnútorných 
brušných 
orgánov 

a štítnej žľazy.

Odpovede poslancov na ďalšie otázky - str. č. 11
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Stalo sa v Seredi 
pred 80-rokmi
V nedeľu 30. júna 1929 sa pred 

seredským Obecným domom 
(dnes stará budova MsÚ) konala 
slávnosť odhalenia pomníka hrdi-
nom, ktorí padli pri obrane Sloven-

ska v roku 1919. Pomník nechala 
postaviť Slovenská liga na pamiat-
ku víťazstva obrancov Slovenska 
nad maďarskými boľševikmi, kto-
rí vtedy okupovali veľkú časť úze-
mia Slovenska, s cieľom pripojiť 
ho k Maďarskej republike rád. Táto 
okupácia sa skončila v júli 1919 
odsunom maďarských vojsk za 
hranice.

Pomník bol spoločným dielom 
akademických sochárov Joze-
fa Pospíšila a Vojtecha Ihriské-
ho (známa je ich socha básnika 
Hviezdoslava pre starým SND v 
Bratislave). Zobrazoval českoslo-
venského legionára, ktorému pri 
nohách ležal symbol Slovenska – 
trojvršie s dvojramenným krížom. 
Legionár niesol v pravej ruke ví-
ťazne vztýčenú zástavu a ľavou 
si pridržiaval zbraň. Pod ním bol 
na vysokom podstavci vysekaný 
nápis: „Padlým hrdinom pri obra-
ne Slovenska roku 1919“ a výrok 
Ľudovíta Štúra: „Nazpäť cesta ne-
možná, napred sa ísť musí“. Po-
mník mal prispieť k povzbudeniu 
národného povedomia. 

Slávnosť sa začala ráno o de-
viatej hodine poľnou omšou celeb-
rovanou miestnym farárom Vojte-
chom Puchardom. Predniesol na 
nej krásnu reč o svedomitom plne-
ní občianskych a národných povin-
ností. Zároveň sa konala aj pietna 
bohoslužba v neďalekej židovskej 
synagóge. Po bohoslužbách sa 
občania zhromaždili pri rečníckej 
tribúne, odkiaľ ich privítal predseda 
prípravného slávnostného výboru, 
školský inšpektor Roman Budovič. 
Slávnostnú reč, opisujúcu udalosti 
odrazenia útoku maďarských boľ-
ševikov, predniesol legionár, kapi-
tán Jozef Kujan. Nasledovali pre-
javy armádneho generála Františ-
ka Škvora, okresného náčelníka 
Gustáva Hyžu zastupujúceho kra-
jinského prezidenta Jána Drob-
ného, poslanca Národného zhro-
maždenia Ferdinanda Jurigu, za 
Sokolskú župu Smejkala a riadite-
ľa meštianskej školy Pasáčka. Po 
nich vydal generál Škvor rozkaz 
na odhalenie pomníka. Potom ho 
predseda Slovenskej ligy Method 
Bella odovzdal do opatery obce 
Jánovi Novákovi, miestostarostovi 
Serede. Pôvodne ho mal prevziať 
starosta obce Dominik Áč, ale ten-
to člen komunistickej strany sláv-

nosť ignoroval. Nakoniec sa po-
ďakoval prítomným správca školy 
v Seredi Ján Fischer. Na oslavách 
účinkovala vojenská hudba 12. pe-
šieho pluku z Komárna a mužský 
zbor spevokolu Zvon zo Serede. 
Prítomná bola i čestná rota 7. pe-
šieho pluku z Nitry. Po slávnosti 
sa účastníci odobrali na cintorín, 

kde si uctili hroby padlých vojakov. 
Oslavnú reč predniesol farár Pu-
chard a zástupca sokolov. Na zá-
ver sa konal slávnostný obed. 

Napriek nevydarenej letákovej 
akcii proti slávnosti, pripravenej 
miestnymi komunistami (považo-
vali ju za meštiacku a fašistickú), 
mala dôstojný priebeh a zúčastni-
lo sa jej asi 4000 ľudí. Financova-
ná bola z príspevkov vtedajšieho 
riaditeľa cukrovaru Kořana, obce, 
spoločenskej zbierky a z čistého 
výnosu koncertu spevokolu Zvon, 
ktorý sa konal v predvečer sláv-
nosti 29. júna 1929.

Vyhotovenie pomníka stálo Slo-
venskú ligu 70 000 korún. Obec 
naň neprispela pre odpor komu-
nistických poslancov. Až o šesť 
rokov neskôr na náklady obce po-
mník ohradili. A tam, kým ho ne-
odstránili, bol svedkom všetkých 
osláv, ktoré sa pred ním konali. 
Medzi rokmi 1958 – 1960 bol de-
montovaný a údajne odvezený do 
kasární a neskôr na smetisko (tzv. 
Konská jama), ktoré sa nachá-
dzalo medzi cestou do kempingu 
a riekou Váh. 

A tak sa po rokoch komunistom 
konečne podarilo odstrániť tento, 
podľa nich „ideologicky závadný“ 
pamätník, narúšajúci vtedajšie 
idey medzinárodného internacio-
nalizmu. Sochu legionára sa na-
priek viacerým pokusom dodnes 
nepodarilo nájsť.

Mgr. arch. Rastislav Petrovič

Drogy 
a kriminalita

 (3. časť) 
Stručná charakteristika 
a objasnenie základných 

pojmov:
DROGA - látka, ktorá spôso-
buje zmeny funkcií ľudského 
organizmu, a na ktorú zväčša 
vzniká závislosť (môžu to byť 
lieky, legálne a ilegálne drogy, 
syntetické farbivá, potraviny). V 
užšom zmysle sú to zmeny cen-
trálnej nervovej sústavy a po-
tom hovoríme o psychoaktív-
nych látkach (drogách), ktoré 
ovplyvňujú správanie a vníma-
nie jedinca. V bežnej komuni-
kácii sa vyhradzuje slovo „dro-
ga“ ako označenie ilegálnych 
(nealkoholových) látok. 
DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ - je 
psychický a niekedy aj fyzický 
stav, ktorý vzniká z pôsobenia 
drogy na človeka. Charakteri-
zujú ho zmeny správania, ktoré 
vždy zahŕňajú nutkanie užívať 
drogu stále a pravidelne pre jej 
účinky na psychiku, a niekedy 
aj kvôli abstinenčným prízna-
kom, ktoré vyplývajú z jej ne-
prítomnosti. Droga samotná 
prestáva byť v určitej fáze zá-
vislosti to najdôležitejšie. Zba-
viť sa len drogy nie je tak zlo-
žité, pretože pozitívny efekt tu 
už prakticky neexistuje. Oveľa 
zložitejšie pre narkomana je 
zbaviť sa zažitého stereotypu.
TOLERANCIA - návyk. Pri 
opakovanom užívaní drogy si 
telo na drogu zvyká a účinok 
sa tlmí ako keby fungovala 
ochranná reakcia proti cudzej 
látke. Ak sa má dosiahnuť rov-
naký účinok ako predtým, musí 
sa užiť väčšie množstvo. Súvi-
sí to tiež so závislosťou a po-
stupne už droga nenavodzuje 
príjemný stav, ale len vracia 
človeka do ako-tak „normálne-
ho” stavu z abstinenčných prí-
znakov.
TOXIKOMÁNIA - je stav perio-
dicky sa opakujúcej, chronickej 
intoxikácie jedinca. Tento stav 
je vyvolaný opakovaným užitím 
drogy alebo syntetickej látky. 
Toxikománia je vymezená na-
sledujúcim popisom:
- neodolateľné želanie, nutka-
nie, alebo potreba pokračovať 
v užívaní drogy a drogu získať 
akýmkoľvek prostriedkom
- tendencia zvyšovať dávku drogy
- psychická a niekedy aj fyzická 
závislosťou na účinkoch drogy
ABSTINENCIA - neužívanie 
žiadnych drog ani psychoaktív-
nych látok
ABSTINENČNÉ PRÍZNAKY - 
sú subjektívne nepríjemné 
a niekedy aj nebezpečné zme-
ny psychických a telesných 
funkcií. Vznikajú pri znížení hla-
diny drogy v organizme pod kri-
tickú hranicu, alebo po podaní 
látky pôsobiacej proti (antago-
nizujúca). Typ abstinenčných 
príznakov, ich sila a činnosť sú 

pri rôznych drogách rozdielne. 
V zásade platí pravidlo, že ab-
stinenčné príznaky sú opačné 
ako účinky príslušnej drogy. 
Abstinenčný syndróm je jedno-
značným indikátorom fyzickej 
závislosti.
DETOXIKAČNÁ LIEČBA - te-
rapeutický postup, počas ktoré-
ho sú podávané látky zmierňu-
júce abstinenčné príznaky, ale 
ich množstvo je postupne zni-
žované, až je dosiahnutý stav, 
keď sa droga v organizme ne-
nachádza.
SUBSTITUČNÁ LIEČBA - po-
dávanie chemicky čistej dro-
gy závislému. Ide o udržiava-
ciu terapiu, od ktorej sa sľu-
buje odstránenie niektorých 
rizík (AIDS, hepatitída), soci-
álna stabilizácia jedinca s ná-
slednou vyššou motiváciou pre 
liečenie a nakoniec aj určitá 
ochrana spoločnosti.
RELAPS, RECIDÍVA - návrat 
k užívaniu drog. Obvykle vedie 
k rýchlejšiemu objaveniu sa 
príznakov závislosti.
FLASHBACK (flešbek)- je to 
znovuprežitie, alebo znovuna-
vrátenie intoxikačných prízna-
kov bez podania drogy. Tento 
fenomén sa môže vyskytnúť i 
pomerne dlhú dobu po posled-
nej intoxikácii (aj niekoľko ro-
kov). Vyskytuje sa najmä u ha-
lucinogénov.
HALUCINÁCIA - ide o zdanli-
vé vnemy, ktoré vznikajú bez 
príslušného vonkajšieho pod-
netu, a ktoré majú pre člove-
ka, ktorý ich prežíva, charakter 
skutočných vnemov. O skutoč-
nej existencii týchto zdanlivých 
vnemov je dotyčná osoba bez-
výhradne presvedčená.
EXTÁZA - duševný stav, pri 
ktorom nefunguje naplno kon-
trola vedomia: vytrženie, neprí-
tomnosť ducha a pod. Religóz-
na extáza je cieľom mnohých 
meditačných praktík, asketic-
kého sebatrýznenia a koncen-
tračných cvičení, medzi prí-
slušníkmi všetkých veľkých ná-
boženstiev. Extáza nezname-
ná len prítomnosť príjemných 
pocitov, ale v extáze sú nieke-
dy potlačené bolestivé vnemy.
PREVENCIA - vo všeobecnosti 
znamená predchádzanie alebo 
zabránenie niečomu, prekaze-
nie niečoho, či vopred ochrániť 
pred niečím.
DROGOVÁ PREVENCIA - 
predchádza vzniku tohto prob-
lému v spoločnosti ako celku 
a u jedincov, ktorí ho vytvárajú.
PROTIDROGOVÉ AKTIVI-
TY - tento pojem zastrešuje 
všetku činnosť, ktorá sa zao-
berá bojom proti drogám. Sú 
tu zahrnuté všetky preventív-
ne, ako aj represívne opatrenia 
všetkých subjektov, ktoré sa 
protidrogovou činnosťou zao-
berajú.

Mgr. Igor Habán
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V našom živote 
nič nie je zbytočné

Vo chvíľach sklamania, neúspechu, trp-
kého presvedčenia sa o dvojtvárnosti ľudí 
okolo nás, ako i pri spoznaní našej ľudskej 
slabosti, nachádzame sa občas v stave, že 
nevieme ako ďalej a či vôbec má význam 
pokúsiť sa o ďalší krok, aby sklamanie ne-
bolo ešte väčšie. 

Aj napriek takýmto situáciám vieme, 
že by bolo nemúdre rezignovať a dať sa 
znechutiť. Človek musí ísť ďalej. Musí žiť, 
a to znamená nie vždy konať, čo chce, ale 
často to, čo má. Nezáleží, čo to je. Môže 
to byť aj bezvýznamné v očiach tohto sve-
ta. Predovšetkým záleží, ako človek vyko-
náva túto činnosť. Ak do svojho konania 
nevloží srdce, nikdy sa nedozvie, čo zna-
mená život. Naopak, kto naplno vloží svoje 
ja, bude žiť vo všetkom a v každom čase. 
Chvíle smútku, sklamania, na ktoré máme 
azda každý právo, môžu nami zatriasť, 
ale nemôžu nás navždy obrať o chuť ísť 
ďalej. V prípade človeka, ktorý sa usiluje 
o vzťah k Najvyššiemu, je to oveľa ľahšie. 
Veď nikto a nič nám nie je bližšie, ba ani 
my sami sebe, ako ten, ktorého voláme 
Láska a môžeme mu familiárne hovoriť 
Abba – Otecko! Dôverný vzťah k nemu 
nám umožňuje byť ľuďmi nového štýlu. 
Veď situácia sa ihneď zmení, len čo člo-
vek objaví, že kdesi nad alebo pod, von-
ku i vnútri ľudských osudov bdie mocná 
i dobrá Prozreteľnosť. V tomto zmysle 
každá naša činnosť, každý nový krok má 
význam a zmysel, pretože u neho nič nie je 
zbytočné. Mení našu situáciu, akokoľvek 
ťažkú, pretože mení nás.

Pozrite: Elzéard Bouffier mal majer na 
úrodnej francúzskej nížine. Keď stra-
til svojho jediného syna a čoskoro nato 
i manželku, utiahol sa do samoty v Ceven-
nách. Na svahoch pohoria bolo asi päť 
dedín, veľmi vzdialených od seba. Život-
né podmienky tam boli beznádejné. Rodi-
ny sa uzatvárali do úzkeho kruhu svojho 
egoizmu. Neprestajne sa o všetko hádali. 
Bouffier si uvedomil, že okolie úplne vyhy-
nie na nedostatok stromov. Preto sa roz-
hodol, že tomu pomôže. Obstaral si vrece 
žaluďov. Vysypal ich na stôl a triedil. Dob-
ré od zlých, z dobrých vyberal ešte malé 
a tie, ktoré mali ryhy. Takto vytriedené 
žalude ponoril do vedra s vodou. Potom 
ich vzal a vybral sa s nimi i so železnou 
tyčou na cestu. Keď prišiel na miesto, kam 
chcel, začal tyčou hĺbiť diery do kamenis-
tej pôdy. Vložil do nich žalude a zahrabal. 
V priebehu troch rokov zasadil v tejto pus-
tatine, o ktorej nikto nevedel komu patrí, 
stotisíc žaluďov. Pravda, triezvo počítal 
s tým, že vzíde asi len desaťtisíc. Tam, kde 
bolo kedysi pusto, tiahol sa les 11 km dlhý 
a 3 km široký. Vyrástol jeden z najkrajších 
lesov Francúzska. Tvorivé dielo sa šírilo 
ako reťazová reakcia, s vlahou prišli pas-
tviny, lúky, kvety, záhrady i nové domy 
a vlastne i zmysel života. A pritom nikto 
nemal tušenie o skrytej práci starca, kto-
rý zmenil svoje prostredie a tým vlastne aj 
seba. (J. Gion: Človek so stromami.)

Každý deň v našom živote je pre nás 
šancou, aby sme zasadili, hoci skryte, ne-
jaký strom v akejkoľvek forme, ktorým po-
môžeme okoliu, ale predovšetkým sebe.

Mons. Ján Bučík, dekan

Realizácia zámerov mesta 
Sereď a skvalitňovanie 

výchovno -  
- vzdelávacieho procesu
V marci v r. 2006 mestské zastupiteľ-

stvo schválilo Koncepciu rozvoja škôl 
a školských zariadení v pôsobnosti 
mesta Sereď. K zabezpečeniu týchto 
cieľov boli prijaté opatrenia pre skva-
litnenie výchovno-vyučovacieho pro-
cesu, ďalšie vzdelávanie zamestnan-
cov školstva, poskytovanie služieb 
verejnosti, prezentácie výsledkov, 
optimalizácie siete škôl a školských 
zariadení a ich modernizácia. 

Na otázky nám odpovedá vedúca odd. 
ŠMaTK, pani Ing. Rozália Lukáčová.

Ako sa podarilo premietnuť schvále-
né zámery rozvoja školstva v podmien-
kach našich škôl? - Legislatívne zmeny 
vo financovaní regionálneho školstva, ale 
i v oblasti princípov, cieľov, podmienok, 
rozsahu, obsahu, formy a organizácie 
výchovy a vzdelávania v školách a škol-
ských zariadeniach (nový školský zákon) 
sa výrazne premietajú vo vytváraní kon-
kurenčného prostredia škôl a zariadení 
v zameraní, ale aj v úrovni poskytova-
ných služieb. Cieľom mesta Sereď je, 
aby sa všetci, žiak, škola, rodina a mesto, 
uberali jedným smerom spoločne. 

Mesto Sereď je sídlom spoločné-
ho obecného úradu pre úsek výchovy 
a vzdelávania, aké úlohy tento úrad rie-
ši ? - Od roku 2004 mesto Sereď a obce 
Šoporňa, Pata, Pusté Sady, Zemianske 
Sady a Dolná Streda zriadili spoločný 
obecný úrad. Úlohy spoločného obecné-
ho úradu plní odd. ŠMaTK. V prevažnej 
miere bola činnosť zameraná na odbor-
nú a poradenskú činnosť, organizovanie 
vzdelávacích seminárov, kontrolu dodr-
žiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov, vydávanie organizačných a 
metodických pokynov, problematiku ši-
kanovania na školách, riešenie záškolác-
tva, plnenie povinnej školskej dochádz-
ky, výmenu skúseností pri uplatňovaní 
právnych predpisov v praxi, organizova-
nie spoločných podujatí, napr. Škôlkar-
ska olympiáda, volejbalový turnaj peda-
gógov, slávnostné otvorenie školského 
roka a pod.

Ako sa prejavuje v seredských zá-
kladných školách znižovanie počtov 
žiakov z dôvodu nepriaznivého demo-
grafického vývoja obyvateľstva v SR?  
- V roku 2002, keď prešli základné ško-
ly pod správu mesta, predstavoval počet 
žiakov celkom 1913 osôb. V nadchádza-
júcich rokoch sa ich počet postupne zni-
žoval. V školskom roku 2008/2009 na-
vštevuje ZŠ 1409 žiakov, čo je za toto ob-
dobie úbytok o 504 žiakov. To nie je málo. 
Na tento vývoj mesto reagovalo optima-
lizáciou prevádzok základných škôl, keď 
napr. v roku 2003 dalo do prenájmu voľ-
ný objekt bývalej ZŠ na Školskej ul. pre 
potreby výchovy a vzdelávania študentov 
Gymnázia, v roku 2004 sa premiestnil 1. 
stupeň ZŠ P. O. Hviezdoslava z budo-
vy na Garbiarskej ul. do objektu na Ko-
menského ul., zo siete školských jedální 
bola vyradená a zrušená jedáleň pri ZŠ 
J. A. Komenského. Novozriadená školská 
jedáleň pri ZŠ P. O. Hviezdoslava kapa-
citne i kvalitou poskytovaných služieb za-
bezpečuje stravovanie pre obe základné 
školy, do uvoľneného objektu zrušenej je-
dálne sa po úpravách interiéru presťaho-

valo CVČ a pod. 
V ostatných rokoch sa opravám, 

údržbe a rekonštrukcii škôl a škol-
ských zariadení venovala zo strany 
mesta zvýšená pozornosť. Na čo boli 
tieto opravy zamerané? 

Mesto každoročne vyčleňuje finanč-
né prostriedky na opravu, údržbu a re-
konštrukciu objektov a technologických 
zariadení. V prvom rade bolo potrebné 
opraviť zatekajúce strechy, narušenú 
statiku objektov, rekonštrukciu kotolní, 
bleskozvodov, poškodených kanalizač-
ných rozvodov a postupnú rekonštruk-
ciu sociálnych zariadení. Od roku 2007 
začala výmena drevených nefunkčných 
poškodených okien a dverí vo všetkých 
školských zariadeniach za plastové. Od 
roku 2003 do roku 2009 na tieto úče-
ly mesto zo svojho rozpočtu vyčlenilo 
takmer 28 mil. Sk/ 929 tis. €. Okrem toho 
sa mesto v roku 2008 úspešne uchádzalo 
o finančné prostriedky z  EÚ (ZŠ J. A. Ko-
menského) a v tomto roku opätovne po-
dáva projekt aj na rekonštrukciu objektu 
ZŠ J. Fándlyho. Z rozpočtu MŠ SR boli 
poskytované financie na odstránenie ha-
varijných situácií v prevádzkovaní objek-
tov základných škôl v rozsahu 3,5 mil. Sk/ 
116 tis. €. Pozitívnou skutočnosťou je tr-
valá podpora školstva vedením mesta a 
poslancami MsZ.

Blíži sa koniec školského roku 
2008/2009, ako ho hodnotíte? - Z úrov-
ne môjho pôsobenia môžem povedať, 
že to bol a ešte je náročný rok. Od sep-
tembra 2008 nadobudol účinnosť nový 
školský zákon, v súvislosti s tým bolo 
potrebné spracovať vzdelávacie progra-
my, VZN o určení výšok príspevkov, me-
todické pokyny a formuláre, zabezpečiť 
na školách hladký prechod na euro, apli-
kovať nový spôsob vedenia účtovníctva, 
rozpočtovníctva (programové rozpoč-
ty). Základné školy i mesto boli úspešné 
v uchádzaní sa o finančné prostriedky 
prostredníctvom projektov vyhlásených 
MŠ SR, VÚC Trnava a MVaRR SR. Za to 
patrí všetkým, ktorí sa podieľali na spra-
covaní projektov, poďakovanie (jazykové 
laboratóriá, revitalizácia knižníc, revitali-
zácia školských jedální, otvorená škola, 
enviroprojekty, zdravie v školách). Vďaka 
kvalitnej príprave pedagógov, rodinnému 
zázemiu, talentu i usilovnosti mnohí žia-
ci príkladne reprezentovali školu a mesto 
na olympiádach a iných vedomostných 
súťažiach a prehliadkach. Tí najúspeš-
nejší budú prijatí na slávnostnej akadé-
mii, poriadanej na ich počesť dňa 17. 6. 
2009, primátorom mesta a ocenení pa-
mätným listom. Koncom školského roka 
- 24. 6. 2009, sa uskutoční tretí ročník 
kultúrneho festivalu Knižné hody, ktoré 
sú živým prejavom záujmu detí, žiakov, 
študentov, ale i kultúrnych a iných orga-
nizácií a obyvateľov mesta o rozvoj tvo-
rivej zručnosti, talentu, vzájomnej komu-
nikácie, nadviazania neformálnych vzťa-
hov k iným a k prostrediu, v ktorom žije-
me. Všetci občania a návštevníci mesta 
sú na program Knižných hodov srdečne 
pozvaní!

Blížiaci sa záver školského roka pova-
žujem za vhodnú príležitosť poďakovať 
sa všetkým pedagógom, riaditeľstvám 
škôl a školských zariadení za dosiahnu-
té výsledky, iniciatívu, spoluprácu s odd. 
ŠMaTK a prejavenú dôveru. Žiakom 
a študentom želám pekné vysvedče-
nia, krásne prázdniny a čo najviac dob-
rých ľudí okolo seba.

red
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Obchodná akadémia (OA) v Seredi vznikla 
v roku 1991 ako nástupkyňa strednej ekono-
mickej školy. Základ oboch škôl tvorilo eko-
nomické vzdelávanie. Na OA je možné študo-
vať len jeden študijný odbor s rovnomenným 
názvom. Na strednej ekonomickej škole boli 
dva odbory: všeobecná ekonomika a sekre-
társke práce. Absolventky tohto odboru pra-
cujú v súčasnosti na lukratívnych pracovných 
miestach na zastupiteľských úradoch v Ka-
nade, vo Francúzsku, v Bulharsku, v Česku 
alebo na ministerstvách obrany, hospodár-
stva, financií...

OA v Seredi pripravuje absolventov so ši-
rokým všeobecným i odborným vzdelaním, 
nevyhnutným pre výkon obchodno-podni-
kateľských funkcií vo výrobných podnikoch, 
v tuzemskom i medzinárodnom obchode, pe-
ňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších služ-
bách i verejnej správe.

Obsah učiva predmetov je koncipovaný tak, 
aby dotváral odborný profil absolventa. Ab-
solvent získa odborné teoretické vedomosti, 
prostredníctvom ktorých je schopný samostat-
ne vykonávať ekonomické činnosti súvisiace 
s obchodno-podnikateľskou praxou, spojené 
so získavaním a spracúvaním informácií v ob-
lasti výroby, zásobovania, odbytu, marketingu, 
personalistiky, vo vedení administratívy, úč-
tovníctva a finančného hospodárenia. Absol-
vent študijného odboru  obchodná akadémia 
je stredoškolsky vzdelaný pracovník so vše-
obecným a odborným vzdelaním. 

Po zapracovaní je absolvent pripravený 
na samostatný výkon v praxi. Typickými čin-
nosťami, ktoré vykonáva absolvent obchod-
nej akadémie, sú marketingové činnosti v tu-
zemsku a v zahraničí, činnosti zabezpeču-
júce finančné hospodárenie podniku, jeho 
účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňo-
vú agendu, činnosti spojené so získavaním 
a spracovaním informácií, kvalifikované sek-
retárske a korešpondenčné práce (aj v styku 
so zahraničím).

V tomto školskom roku navštevuje školu 
498 študentov denného štvorročného štúdia. 
Z tohto počtu je 357 dievčat a 141 chlapcov. 
Ako vidno z týchto čísiel, doménou v ekono-
mickom vzdelávaní zostávajú dievčatá. Ofici-
álne štatistické údaje o počte našich absol-
ventov, žiaľ, neexistujú, plánujeme spracovať 
túto agendu v priebehu budúceho školského 
roka. Odhadujeme, že za 35 rokov existen-
cie školy môže mať na Obchodnej akadémii 
v Seredi ukončené ekonomické vzdelanie 
okolo tritisíc absolventov.

OA v Seredi patrí medzi jedny z najmlad-
ších škôl vo svojom regióne. Hostia nás často  
pochvália: „máte peknú školu“. Mnohým sa 
stala táto škola druhým domovom - srdcovou 
záležitosťou. Od prvého  riaditeľa  Ing. No-
vosedlíka cez bývalú riaditeľku Ing. Slováko-
vú až po kolegyne a kolegov, ktorí sa snažia 
udržať úroveň vedomostí absolventov školy. 

Škola má 11 odborných učební, z toho tri ja-
zykové učebne, štyri sú zariadené počítač-
mi tak, že každý žiak má k dispozícii jeden 
počítač na výuku informatiky a výpočtovej 
techniky, dve učebne sú na administratívu 
a korešpondenciu. Tu majú študenti k dispo-
zícii počítače, na ktorých sa učia písať de-
saťprstovou hmatovou metódou. V škole je 
odborná učebňa na výučbu ekonomických 
činností, etickej výchovy a náboženstva, ďa-
lej telocvičňa, športová hala, posilňovňa, kto-
rá je zariadená množstvom kvalitných stro-
jov. V škole je multimediálna učebňa, školský 
internát a školská jedáleň. Počet ubytova-
ných študentov sa každoročne znižuje. Škol-
ské stravovanie je neodmysliteľnou súčasťou 
našej školy. Stravníci majú možnosť vybrať 
si z dvoch hlavných jedál. Kapacita jedálne 
je veľká, môže poskytovať stravu aj cudzím 
stravníkom, stravujú sa tu aj študenti a za-
mestnanci Gymnázia v Seredi.

Obchodná akadémia Sereď sa potýkala 
s nedostatkom financií od počiatku. Najprv 

bolo treba dokončiť rozo-
stavanú budovu prístav-
by so šatňami, potom za-
bezpečiť jej vybavenie. 
Od 1. 1. 2004 platí nový 
zákon o financovaní škôl 
a školských zariadení. 
Školy od štátu dostávajú 
minimum, to pokryje úhra-
du základných vstupov 
(najmä energie). Je na 
manažmente školy, ako 
dokáže získať doplnkové 
zdroje financovania z pro-
jektov, ktoré potom môže 

použiť na skvalitnenie vyučovacieho proce-
su nákupom kvalitných učebných pomôcok. 
Možnosti v našom regióne sú obmedzené. 
V budúcnosti sa budeme snažiť osloviť rodi-
čov našich študentov, prípadne našich absol-
ventov, aby pomohli škole udržať si vysoký 
štandard.

Vďaka osobnej angažovanosti a systema-
tickej práci pedagogických pracovníkov do-
sahujú žiaci školy výrazné úspechy v súťa-
žiach rôzneho zamerania. Výpočet všetkých 
ocenení by bol dlhý, preto vyberieme „z kaž-
dého rožku trošku“. Štyria študenti vyhrali 
v súťaži „Mama, otec, chcem žiť v Európe“ 
zájazd do Bruselu. Jeden študent dostal za 
4. miesto v súťaži „Mladý účtovník“ televízor, 
ďalší finančný dar 7 000,- Sk. V súťaži o EÚ 
iný študent dostal 10 000,- Sk. Škola bola od-
menená HIFI vežou ako najúspešnejšia v sú-
ťaži o EÚ. V súťaži v aplikovanej ekonómii 
získali naše študentky 1. miesto za nápadi-
tosť výrobku a 3. miesto za environmentálny 
výrobok.

V školskom roku 2008/2009 mala OA Se-
reď 39 pedagógov. Obchodná akadémia je 
v Galantskom okrese jedinou štátnou odbor-
nou školou. Záujem o štúdium je veľký. Do 
1. ročníka v školskom roku 2009/2010 je pri-
jatých 115 uchádzačov. V roku 2004 získala 
škola certifikát vzdelávacej inštitúcie IES ra-
ting kategórie „B“, čo je v slovnom hodnotení 
- Spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvale dob-
rých výsledkov. 

10. 4. 2009  na základe vyhodnotenia sle-
dovaných údajov dosiahla škola stupeň hod-
notenia BB, t. z. kvalitná inštitúcia na veľmi 
dobrej profesionálnej úrovni.

Snahou všetkých pedagógov obchodnej 
akadémie bude v ďalších školských rokoch 
tento rating ešte zvýšiť a dosiahnuť najvyšší 
stupeň v našej kategórii škôl, teda BBB. 
K tomu bude potrebná spoluúčasť našich 
študentov aj pedagógov.

Máme rozvinuté viacročné družobné vzťa-

hy s Kantonsschule Enge v Zürichu vo Švaj-
čiarsku. Spolupracovali sme s Gymnáziom 
v Drážďanoch na projekte o životnom prostre-
dí. Sme partnerskou školou v projekte „Holo-
kaust in education“. Mohla by som pokračo-
vať ďalšími aktivitami, v ktorých študenti do-
siahli významné ocenenia: „Debatné kluby“, 
„Otvorené vnímanie“, „Aplikovaná ekonómia“,  
„e – ekonómia“, „Fiktívne firmy“ atď.

Ak neveríte, príďte sa presvedčiť do našej 
školy a uvidíte, že to, čo ste si práve prečítali, 
je len zlomok z reality.

Na záver mi dovoľte poďakovať kolegom 
za to, že heslo „Nie to, čo mám, ale to, čo 
viem, je mojím bohatstvom!“ sa snažia všte-
piť aj našim študentom. Moje úprimné poďa-
kovanie smeruje aj k prevádzkovým pracov-
níkom, bez ktorých by vyučovací proces ne-
mohol existovať. 

Mgr. Mária Löfflerová, riaditeľka školy

Obchodná akadémia

Fotografie z archívu školy. Zabudnúť znamená 
nechať ich znovu 
zomrieť...       Elie Wiesel

Viac ako 360 študentov stredných škôl zo 
Slovenska, Česka a Maďarska sa v apríli 
presne na Deň pamiatky obetí holokaustu 
zúčastnilo medzinárodného podujatia „Po-
chod živých“ v poľskom Auschwitzi. V dru-
hom ročníku dvojdňového projektu „Pochod 
spomienok a nádeje“, organizovaného slo-
venskou a českou pobočkou Medzinárod-
ného kresťanského veľvyslanectva Jeruza-
lem (ICEJ), spoločnosťou Chevra Sloven-
sko, maďarskou nadáciou Pochodu živých 
a s finančnou podporou Višegrádskeho 
fondu, mladí ľudia malo možnosť pripome-
núť si tragické osudy tých, ktorí boli počas 
II. svetovej vojny systematicky vyvražďova-
ní v koncentračných táboroch. 

Šesť členov Hevi-klubu Kamienky z OA 
Sereď, vďaka finančnej podpore mesta Se-
reď, malo výnimočnú príležitosť presvedčiť 
sa na vlastné oči o rozsahu zla, spáchané-
ho pod vplyvom nacistickej ideológie. Zo 
Slovenska sa na projekte zúčastnilo 80 štu-
dentov. Za slovenskú stranu projekt podpo-
rilo Múzeum židovskej kultúry na Slovensku, 
ktoré na podujatie vyslalo zástupcu riaditeľa 
múzea Dr. Martina Korčoka. Spolu s histo-
rikom Jánom Nedvědom viedli v predvečer 
pochodu prednášku a diskusiu o udalos-
tiach z obdobia holokaustu na Slovensku 
a v ČR. Dňa 21. 4. 2009 popoludní študenti 
OA spolu s viac ako 7000 účastníkmi „Po-
chodu živých“ z rôznych krajín sveta absol-
vovali trojkilometrovú trasu z Auschwitzu do 
vyhladzovacieho tábora Birkenau, z ktorého 
už spravidla nebolo žiadneho návratu. Išlo 
teda o symbolický pochod na trase, ktorú 
museli v čase II. svetovej vojny absolvovať 
väzni koncentrákov. Účasť na tomto progra-
me je začiatkom celoživotnej cesty. Vyža-
duje si citovú úprimnosť a intelektuálnu od-
vahu. Cieľom je spoznať, na základe štúdia 
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Ako trávi voľný čas 
naša mládež ?

Alternatívou centier voľného času 
sú školské strediská záujmovej čin-
nosti (ŠSZČ). Strediská sú zriadené 
ministerstvom školstva ako právne 
subjekty, alebo sú súčasťou rôz-
nych typov škôl a školských zaria-
dení. V Trnavskom kraji je asi dvad-
sať ŠSZČ, z nich iba dve pracujú 
pri základných školách. Sú to práve 
seredské - pri ZŠ J. A. Komenské-
ho a ZŠ J. Fándlyho. Ich vznik ini-
ciovala v roku 2005 PaedDr. Slávka 
Kramárová, riaditeľka ZŠ J. A. Ko-
menského. V súčasnosti v ŠSZČ pri 
škole pracuje 10 záujmových útva-
rov: ŠŠS basketbal mladšie žiač-
ky a kadetky, ktoré vedie Jozef Ka-
poš a ŠŠS basketbal staršie žiačky, 
ktorých vedúcim je Tibor Krajčovič. 
Všetky dievčatá sú členkami TJ Lo-
komotívy. Veľký záujem je o ŠŠS 
futbal, ktoré tvorí prípravku pre ŠK 
Hutník. Trénerom je Vladimír Šmát-

rala. Ďalším ZÚ, ktorý sa venuje 
športu, je volejbal. Mládež pripravu-
je Eva Válkyová. Plávaniu sa venujú 
dva útvary, mladších žiakov trénuje 
Jozef Kapoš a starších Marta Hru-
šovská. Mládež zo športových ZÚ 
sa zapája pravidelne do rôznych sú-
ťaží v rámci mesta, okresu i vyššie. 
Okrem športu je zvýšený záujem 
o cudzie jazyky, preto sú súčasťou 
ŠSZČ dva ZÚ anglický jazyk - ich 
vedúcou je Renáta Černá a ZÚ ne-
mecký jazyk s vedúcim Petrom Kos-
tolányim. Záujmové útvary navšte-
vuje spolu 120 žiakov a študentov.

ŠSZČ môžu navštevovať aj žiaci 
z iných základných a stredných škôl. 
Okrem pravidelných aktivít sa usku-
točňujú aj jednorazové aktivity, napr. 
letné sústredenia pre basketbalist-
ky, letná futbalová činnosť, stredis-
ko spolupracuje pri organizovaní let-
ného tábora, karnevalu, diskotéky. 
Pravidelnosťou je volejbalový a fut-
balový turnaj a iné.                     red

historických udalostí, nebezpe-
čenstvo nenávisti a intolerancie 
a podporovať zlepšovanie vzťa-
hov medzi národmi a kultúrami. 

Niekoľko pocitov vyjadrených 
členmi Hevi - klubu z „Pochodu 
živých“: „Keď som z Osvienčimu 
poslala domov sms-ku s textom 
- Je tu fantasticky a atmosféra je 
úžasná - prišla mi odpoveď: To 
nemyslíš vážne, veď tam zomre-
li milióny ľudí. Pochopila som, že 
jedným slovom toto miesto ne-
dokážem opísať, a že kto tam 
nebol, tak neporozumie. Na jed-
nej strane obrazy neľudskosti, 
utrpenia, stopy smrti, autentic-
ké výpovede tých, ktorí prežili, 
a na druhej strane mladí ľudia, 
snaha nikdy nezabudnúť a úcta 
k životu... Myslím si, že pre kaž-
dé miesto je veľkosť zla limitova-
ná, a toto miesto už svoju časť 
zla vyčerpalo. Zostala tu už len 
nádej, viera a spomienky. Práve 
spomienky sú hlavným dôvodom 
Pochodu živých.” - Alžbeta Pav-
lovičová, 3. C

„Doteraz máme všetci hlavy 
plné zážitkov a nezabudnuteľ-
ných obrazov, ktoré nám ten-
to pochod zanechal. Celá ak-
cia bola skvele zorganizovaná, 
čo rovnako vytvorilo jedineč-
nú atmosféru a podmienky pre 
všetkých zúčastnených. Takto 
naozaj môžeme, my, zaočkova-
ní pravdou proti lži, šíriť posol-
stvo, že ideológia nacistov bola 
pokorená, pretože sme stále tu 
a sme živí. Roznášajme teda 
túto zvesť ďalej, aby sa táto his-
tória už nikdy nemohla zopako-
vať!“ - Vladimír Belička – 3. D

PaedDr. Mariana Kamenská

Majster prezentácie - Dňa 20. mája 2009 sa uskutočnil na ZŠ J. A. Komenského 
I. ročník súťaže pod názvom „Majster prezentácie“. Zúčastnilo sa jej 11 žiakov zo seredských 
ZŠ a Šintavy. Na vypracovanie vylosovanej témy v programe Power Point - Kniha verzus 
internet – zdravý životný štýl mali žiaci 3 hodiny. Porota zložená z pedagógov zúčastnených 
škôl vyhodnotila všetky práce a určila nasledovné poradie: 1. miesto - Rastislav Krchňavý – ZŠ 
J. A. Komenského, 2. miesto Martin Javor – ZŠ s MŠ Šintava, 3. miesto Martin Neslušan – ZŠ 
J. Fándlyho. Ocenení žiaci boli odmenení hodnotnými cenami. Priebeh tejto súťaže si môžu 
prípadní záujemcovia pozrieť na stránkach RTV KREA.   Ing. Peter Kostolányi

STROMY POZNANIA
Na ZŠ Juraja Fándlyho 

v Seredi prišli 21. mája 2009 
pracovníci Lesnej správy 
Nitra (Lesy SR, š. p., OZ Pa-
lárikovo) Ing. Jozef Habara 
a p. Vladimír Fekiač a zasa-
dili spolu s našimi žiakmi tri 
dreviny v rámci celosloven-
ského projektu Stromy po-
znania.

Začíname tak budovať 
naše miniarborétum, ktoré-
ho úlohou je nielen skrášliť 
okolie školy, ale aj naučiť 
žiakov spoznávať lesné bo-
hatstvo Slovenska. Hlavnou 
myšlienkou projektu je sku-
točnosť, že deti a mládež 
dostatočne nerozoznávajú 
dreviny a nemajú dostatok 
vedomostí o ich význame 
pre život človeka, a preto si 

i takouto formou rozširuje-
me vedomosti o lese, upev-
ňujeme vzťah k prírode a 
k jej ochrane. Po vysadení 
stromčekov nasledovala za-
ujímavá prednáška lesníkov 
o spätosti človeka s príro-
dou. Priniesli nám aj infor-
mačné plagáty, znázorňujú-
ce jednotlivé stromy a popi-
sujúce ich význam. 

Celú akciu pripravili Lesy 
SR v spolupráci s Minister-
stvom školstva SR ako sú-
časť Lesníckych dní 2009. 

Dúfame, že je to zároveň 
štartom dobrej spoluprá-
ce školy s Lesnou správou 
v Nitre. Lesy sú chrámom 
harmónie a zdravia, preto je 
dôležité ich poznať, chrániť 
a milovať.

PaedDr. Jana Psotová

„Vox populi, vox Dei“ -  
- Mestská poliklinika

pokračovanie - odpovede poslancov MsZ:
RSDr. J. Kovarovič - Tie cca dva milióny korún, 
ktoré mesto viac rokov poskytovalo zo svojho roz-
počtu poliklinike, bolo aj málo. Financie pre polikli-
niku boli schvaľované ako výjdenie v ústrety obča-
nom mesta a zamestnancom polikliniky.

Ing. Ľ. Kyselý - Ak porovnávame, tak stav, ktorý 
je teraz, je určite lepší. Ak by sme polikliniku ne-
riešili, dnes už neexistuje, a občania by museli na 
ošetrenie cestovať do Galanty alebo Trnavy. Prí-
stup lekárov a sestier k pacientom sa zlepšil. Čo 
sa týka technického vybavenia, práve pripravujem 
investičnú ponuku na nákup zdravotníckych prí-
strojov a zariadení za 560 000 €, teda situácia sa 
mení k lepšiemu, ale to, čo nefungovalo dlhé roky, 
zo dňa na deň nezmeníš! 

Bc. Ľ. Veselický - Táto téma bude asi ešte dlho 
predmetom diskusií, a najmä kritických pohľadov. 
Miera spokojnosti občana je určená mierou kvality 

poskytovanej zdravotnej starostlivos-
ti. Pacient vníma povrch – výsledok 
mnohých vplyvov, ale základný prob-
lém nevníma vôbec.

Dva roky sa firma Lotes ako krízový 
manažment snažila dosiahnuť vyrov-
naný hospodársky výsledok. Je iba 
otázkou pár dní, kedy bude aj na po-
liklinike mamograf. Pre pánov možno 
nič nehovoriaca vec, pre ženy, ktoré 
boli odoslané na vyšetrenie do Ga-
lanty, (tu im oznámili 3-4 mesačnú 
čakaciu lehotu) vec podstatná. Kto si 
pamätá úroveň sociálnych zariadení 
v roku 2006, musí vidieť pozitívny po-
sun už v rokoch 2007 a 2008. Vyba-
venie ambulancií, výmena sedacieho 

nábytku v čakárňach, nové sanitky - to bol posun 
k zvýšeniu kvality poskytovaných zdravotníckych 
služieb, alebo nie?

K ortopedickej ambulancii: K predchádzajúcemu 
ortopédovi sa pacienti nehrnuli. Vtedy boli nespo-
kojní s kvalitou liečenia, teraz sú nespokojní, že mu-
sia u ortopéda dlho čakať. Čo je lepšie? Všeobec-
ná zdravotná poisťovňa určuje rozsah služieb orto-
péda v Seredi. On môže vykázať výkony aj v hod-
note 40 tis € mesačne, ale ak mu poisťovňa určí 
limit 25 tis. €, preplatí iba toľko. Toto je základný 
problém! Je daný legislatívou a možnosťami Vše-
obecnej zdravotnej poisťovne. Lukratívnych pois-
tencov jej odlákali súkromné zdravotné poisťovne 
a ona musí kryť potreby všetkých ostatných, naj-
mä dôchodcov, ktorí neplatia zdravotné poistenie, 
ale vzhľadom na svoj zdravotný stav sú výdatnými 
spotrebiteľmi zdravotníckych služieb.

Mestská poliklinika je v pozornosti väčšiny po-
slancov MsZ. Jej rekonštrukcia je na 4. mieste me-
dzi projektmi. Na každom rokovaní MsZ podáva vi-
ceprimátor mesta Mgr. Peter Rampašek správu. 

Noc s Andersenom
Žiaci 3. a 4. ročníka školy 

sv. Cyrila a Metoda pod ve-
dením svojich triednych uči-
teliek Mgr. Zuzany Kubányio-
vej a Mgr. Lucie Morongovej 
prežili v škole zaujímavú noc 
so spisovateľom H. Ch. An-
dersenom. Nápad nocovať 
v školách a knižniciach prá-
ve v čase výročia narodenia 
H. Ch. Andersena vznikol v 
hlavách detských knihovní-
čok Hanky Hanáčkovej a Mir-
ky Čápovej z Knihovny B. B. 
Buchlovana v Uherskom Hra-
dišti. V priebehu pár rokov sa 
z výnimočného nápadu strhla 
riadna medzinárodná akcia.

Noc na našej škole bola 
venovaná aktivitám, skupino-
vým prácam a tvorbe projek-
tov o živote a tvorbe spisova-

teľa. Deti svoje postele v túto 
noc vymenili za karimatky 
a spacie vaky. Zaspávali pri 
počúvaní rozprávok, ako napr. 
Palculienka, Škaredé káčatko 
a pod. Mali neopísateľný záži-
tok z toho, že sa ráno zobudili 
vo svojej triede vedľa svojich 
spolužiakov.

Táto akcia prebiehala ako 
súčasť projektu, zameraného 
na rozvoj čitateľskej gramot-
nosti našich žiakov, propagá-
cie literatúry a čítania medzi 
dnešnou mládežou a využí-
vania služieb novej školskej 
knižnice.

Viac o noci s Andersenom 
najdete tu: http://www.knihov-
nabbb.cz

Fotografie z akcie sú tu: 
www.cirkevnazssered.sk /
photogalery

Ivan Kirsch

Fotografia 
z archívu školy.
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História Serede – 
osobnosti a udalosti

- jún -
Dňa 8. 6. 1794 zomrel v Križo-

vanoch n/D kňaz, autor oslavných 
rečí Matej Čubai (Čubay, Csubay). 
V r. 1772 – 1775 študoval teológiu 
v seminári v Trnave. Pôsobil ako kap-
lán v Seredi, od r. 1777 v Križovanoch 
n/D. Bol zakladajúcim členom Sloven-
ského učeného tovarišstva.

Dňa 12. 6. 2009 sa v Pápe (Maďar-
sko) narodil generál, krajinský hodnos-
tár, veľkostatkár, príslušník mladšej 
fraknóovskej vetvy šľachtického rodu 
Esterháziovcov Jozef Esterházi (zo-
mrel 10. 5. 1748 v Bratislave). Študoval 
v Bratislave, Šoproni a Győri, r. 1697 
filozofiu v Trnave, r. 1700 teológiu na 
nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme, 
r. 1701 súkromne matematiku, techni-
ku a vojenské vedy vo Viedni. Bol ob-
hajcom a mecénom rímskokatolíckej 
cirkvi. Od r. 1705 slúžil v armáde. Gróf 
Jozef Esterházi pomáhal Habsburgov-
com vo vojnách proti Turkom. Po uzav-
retí Szatmárskeho mieru (1711) ho ci-
sár za jeho pomoc bohato odmenil. Po 
nastolení poriadku v krajine sa medzi 
prvými pustil do obnovy svojich majet-
kov. V rámci šintavského feudálneho 
panstva mu patrilo i mestečko Sereď, 
kde podporoval rozvoj trhového života, 
remesiel a obchodu. K jeho pôsobeniu 
sa viaže aj začiatok prestavby šintav-
ského sídla na kaštieľ. 

Dňa 15. 6. 1958 v Bratislave zomrel 
komunistický politik, predseda Sloven-
skej národnej rady, nositeľ Radu Kle-
menta Gottwalda František Kubač 
(nar. 3. 12. 1887 v Seredi). Ľudovú 
školu navštevoval v Seredi, vo Vied-
ni sa vyučil za obuvníka. Od r. 1921 
bol členom KSČ, po r. 1945 predseda 
ONV v Galante, r. 1948 podpredseda, 
r. 1950 predseda Slovenskej národ-
nej rady. Počas II. sv. vojny riadil prá-
cu ilegálnej organizácie KSS v Seredi 
a bol príslušníkom partizánskeho od-
dielu Petrov, včleneného do partizán-
skej brigády Smrť fašizmu. Po oslo-
bodení bol poverený organizovaním 
národných výborov na juhozápadnom  
Slovensku.

Dňa 22. 6. 1827 sa v Seredi narodil 
Ján Tomaschek (Tomaskovits, zomr. 
21. 10. 1910 v Sučanoch). Pochova-
ný je v Seredi v rodinnej hrobke. Od r. 
1860 - 1885 viackrát zastával funkciu 
mešťanostu a richtára. Bol hlavným 
staviteľom panstva v Seredi. Známym 
staviteľom bol aj jeho syn Ján Toma-
schek ml., ktorý realizoval v Seredi 
projekt prestavby fary a stavby obec-
ného domu (dnešné múzeum a stará 
budova MsÚ).

Dňa 24. 6. 1924 sa v Seredi naro-
dila Marta Božgaiová, telovýchovná 
pracovníčka ZRTV (základnej a re-
kreačnej telesnej výchovy) I. triedy, 
rod. Urbánková. Bola členkou telo-
výchovných jednôt Dynamo Sereď, 
Slavoj Sereď a Internacionál Slovnaft 
Bratislava. Patrila medzi hlavné cviči-
teľky nácvikov celoštátnych sparta-
kiád. Za telovýchovnú prácu jej bolo 
udelených niekoľko vyznamenaní.

Mária Diková, lektorka MM

PODUJATIE SKONČILO,
ALE SPOMIENKY ZOSTÁVAJÚ! 

„HELIGÓNKA, MOJA LÁSKA 2009” 
”Úžasné, jedinečné, nádherné!” Tak reago-

vali diváci po tom, ako útíchol spev učinkujú-
cich a dozneli posledné tóny 
z krásnych ľudových nástro-
jov - heligóniek. 

Dňa 9. mája 2009 sa v Sere-
di uskutočnilo druhé medziná-
rodné stretnutie vynikajúcich 
heligónkarov. Popri účinkujúcich z viacerých re-
giónov Slovenska prijali pozvanie aj umelci z ČR. 
Ich výkony sú nenapodobniteľné a 
zanechali v srdciach všetkých divá-
kov hlboký umelecký dojem. S ná-
padom zorganizovať takéto poduja-
tie prišiel v roku 2008 JUDr. Ladislav 
Skubeň. Vynaložené úsilie padlo na 
úrodnú pôdu a v oboch ročníkoch 
sa zúčastnili účinkujúci, ktorí sa prá-
vom radia medzi najlepších na Slo-
vensku. Výkony všetkých učinkujú-
cich boli fantastické, čo prítomní di-
váci ocenili burlivým a dlhotrvajúcim 
potleskom. Organizátor podujatia 
JUDr. Ladislav Skubeň vyslovuje sr-

dečné poďakovanie primátorovi mesta Mgr. Vla-
dimírovi Vranovičovi, ktorý prevzal záštitu nad 
podujatím, a aj jeho pomoc prispela k úspešnos-
ti akcie. Pekné poďakovanie patrí pracovníkom 
Domu kultúry v Seredi na čele s pánom Micha-
lom Koričanským. Vďaka patrí aj sponzorom, 

ktorí prispeli finančne alebo 
naturálne. Akcia skončila, ale 
v našich mysliach a srdciach 
naďalej znejú prekrásne tóny 
heligóniek a jedinečný spev 
učinkujúcich. Organizátor sľu-

buje, že zachová úroveň a kvalitu podujatia aj  
na budúci rok.   redakcia

MESTSKÉ MÚZEUM – 
- FÁNDLYHO FARA 

V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 1177/8

III. SEREDSKÉ KULTÚRNE 
LETO V MÚZEJNEJ ZÁHRADE

jún – august 2009
Program:

19. júna o 19.30 hod.
Pesničkový recitál 
Mariána Geišberga
3. júla o 19.30 hod.

Koncert jazzovej skupiny 
S.M.O.G.

10. júla o 19.30 hod.
Komorný koncert – 
- Galantské trio plus
17. júla o 19.30 hod.

Koncert vokálnej skupiny
KRUHY

14. augusta o 19.00 hod.
Klavír a flauta – Free Style Duo

21. augusta o 19.00 hod.
Vokálny koncert – 

súrodenci Babjakovci

Objav v pivnici bastiónu 
seredského kaštieľa

V bastióne, v ktorom má byť do konca tohto roka 
galéria výtvarného umenia, sa v týchto dňoch za-
čali reštaurátorské práce. Hneď prvý deň prác pri-
niesol zaujímavý objav. Na jednom zo stĺpov, nesú-
cich klenby kazematu, reštaurátor Mgr. F. Šmigrov-
ský objavil do omietky vyryté nápisy: Kalocy 1665 
a ADI 1688. Vojaci slúžiaci v pevnosti nám takto 
nechali na seba pamiatku - grafity z obdobia turec-
kej okupácie Uhorska.   jm

Johann H. Franck a synovia - 
- zbierkový predmet mesiaca
Pôsobenie firmy Heinrich Franck a synovia 

v Seredi sa datuje od roku 1920. V tom roku 
firma odkúpila pôvodnú továreň na kávoviny. 
Priestory boli postupne prispôsobované na 
spracovanie čakanky. 

Zakladateľ a majiteľ firmy Johann H. Franck 
na cestách po Francúzsku videl, ako francúz-
ski farmári používali pražené korene čakanky 
pri príprave lahodného aromatického nápo-
ja. Na základe toho pochopil, že čakanka sa 
môže stať strategicky výhodnou surovinou, 
a tak sa rozhodol začať s jej spracovaním. 
Vďaka tomu firma zaznamenala obrovský ce-
losvetový úspech. Prianím Johanna H. Fran-
cka bolo, aby „káva” bola dostupná všetkým 
vrstvám, hlavne obyčajným, menej majetným 
ľuďom. Z čakankovej kávy vyrobil „kávu pre 
obyčajných ľudí“ – „FRANCK KAFFEE“. Ak sa 
do tejto kávy pridalo mlieko, vznikla biela káva, 
ale oveľa lacnejšia ako z pravej čiernej kávy.

Najznámejšou bola Pravá Franckova prí-

sada ku káve, skrátka „Franckovka“, ktorá sa 
predávala v oválnych červených balíčkoch, 
alebo v hnedých krabičkách. Pod názvom 

Karo Franck sa predávala vo forme ko-
ciek. Obľúbenou kávou bola i žitná káva Pe-
rola. Spracovával sa iba ušľachtilý botanický 
druh čakanky - intybus, majiteľ firmy si na tom 
dal osobitne záležať. Firma získala význam-
né postavenie medzi konkurenčnými firma-
mi, expandovala, a tak v roku 1853 Johann H. 
Franck odovzdal do rúk najstaršieho syna Wil-
helma prosperujúcu spoločnosť. Johann H. 
Franck umrel v roku 1867, mal 14 detí z dvoch 
manželstiev. Firma Johann H. Franck a syno-
via si počas 112 rokov existencie zachovala 
svoje dobré obchodné meno a imidž. Nostal-
gickou spomienkou na „seredské kávoviny“ je  
dokument „Vlečka Heinrich Franck a synovia” 
z roku 1924, ako i súvisiace fotografie, ktoré 
si ako júnový zbierkový predmet mesiaca mô-
žete pozrieť v Mestskom múzeu. Za zbierko-
vý predmet ďakujeme p. Viliamovi Baničovi zo 
Serede.

Zlatica Gregorová, lektorka múzea

foto: Mgr. F. Šmigrovský

foto: R. Hanák
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Dom kutúry 
júl - august

* II. Festival 
vážskych vodníkov 

(júl)
* Promenádne kon-

certy na Nám. slobo-
dy každú nedeľu 
od 12. 7. do 23. 8.
Účikovať budú: 

Sereďanka
Šintavanka
Šúrovanka

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

Školenia informatikov 
samospráv Slovenska

Občianske združenie eSlovensko v spo-
lupráci s Úniou miest Slovenska a partner-
skými mestami realizuje projekt s názvom 
Vzdelávanie zamestnancov zodpoved-
ných za zavádzanie informatizácie do sa-
mospráv Slovenska. Vďaka aktívnej spolu-
práci mesta s týmto o. z. prostredníctvom 
informatika mestského úradu, bude môcť 
zástupca mesta zapojiť sa do projektu. 
Projekt sa realizuje vďaka podpore z Eu-
rópskeho sociálneho fondu v rámci Ope-
račného programu Zamestnanosť a soci-
álna inklúzia. Na tento účel bol poskytnu-
tý nenávratný finančný príspevok vo výške 
440 410,94 €.

Trvanie projektu je naplánované od mar-
ca 2009 do októbra 2010. Cieľom projektu 
je pripraviť zamestnancov v regiónoch ve-
nujúcich sa informatizácii územnej samo-
správy na zmeny a výzvy spojené s jej rea-
lizáciou. Kurzy sa budú organizovať raz za 
dva mesiace na jednom mieste, čo prinesie 
možnosť stretávania sa informatikov z rôz-
nych regiónov, nadväzovanie nadregionál-
nych kontaktov a vzájomné vymieňanie si 
skúseností a informácií. Mesto Sereď malo 
svojho zástupcu aj na prvom  školení, kto-
ré sa uskutočnilo v dňoch 25. - 26. 5. 2009 
v Mojmírovciach.    red

JARMOČNÉ 
BEZPLATNEVI. ročník Jún 2008 číslo 6

IX.  HODOVÝ JARMOK A KNIŽNÉ HODY  
V SEREDI  PRED DVERAMI

Seredský hodový jarmok je podujatím, ktoré sa snaží priblížiť súčasnej generácií dávne zvyky obchodovania s rôznym tovarom 
a formou ľahko dostupnej ľudovej zábavy dať možnosť kultúrneho vyžitia obyvateľom  Serede a okolia a tak oživiť spoločenský 
život v centre mesta. Zároveň vytvoriť priestor pre prezentáciu domácich umelcov, hudobných a tanečných skupín a ďalších 
záujmovo - umeleckých telies pôsobiacich v meste a v blízkom okolí. 

Seredský hodový  jarmok bude v dňoch 20, 21 a 22. júna 2008. Počas 
troch dní môžu obyvatelia Serede, ale aj návštevníci iných miest a obcí vidieť 
a počuť pestrú zmes žánrov a umeleckých skupín, zapojiť sa do rozličných 
súťaží spojených s pivnými slávnosťami. Okrem toho budú mať návštevníci 
možnosť vyskúšať rôzne putovné zaujímavé a často i náročné atrakcie, ktoré 
patria do jarmočnej atmosféry .

Mládeži je venovaný prvý deň jarmoku, kedy vystúpia deti z materských 
škôl a mladí umelci zo ZUŠ, hudobné skupiny a talentovaná úspešná 
speváčka Denisa Kapustová. Priestor pre dychovku je vytvorený v druhý deň 
jarmoku a ponúka sa možnosť zatancovať si pri vynikajúcej produkcii veľmi 
známej hudobnej skupiny SENZUS. 

Teplý sobotný  večer je pre všetkých pozvánkou na hodovú zábavu pod 
taktovkou hudobnej skupiny Novum. Nedeľnú pohodu pri dychovke a džeze 
bude spríjemňovať aj ľudový rozprávač. 

Počas troch dní sa nezabudlo ani na milovníkov country zábavy. Sú 
pripravené vstupy niekoľkých skupín tohto veľmi žiadaného žánru. Obnovená 
tradícia Seredského hodového  jarmoku  sa úspešne rozvíja ďalej. 

Po skončení jarmoku 24. 6. 2008 začnú v Seredi aj „ Knižné hody 2008“.
Podujatia sa uskutočnia na pódiu pri Dome kultúry, ale i v exteriéroch 
a interiéroch mesta Sereď. 

Dušou tejto  akcie je PaeDr. Marianna Kamenská, ktorej patrí veľká vďaka 
za všetko úsilie, ktoré vynaložila v prospech úspechu podujatia. 

Mgr. Peter Rampašek
                                                                                                                                  Riaditeľ SHJ  

- označenie obchodných sektorov

Čo takto vybehnúť 
k vode...?

Aké možnosti pripravilo mesto 
pre obyvateľov na zmysluplné 
strávenie voľných chvíľ počas ho-
rúcich letných dní?

Priznám sa, že tento problém 
ma bezvýhradne zaujíma ako 
starú Seredčanku, „odchovanú“ 
v kempingu pri Váhu.

Raz som už pri otázke, kde sa 
majú ľudia v lete kúpať, dostala 
odpoveď: „Veď máme krytú pla-
váreň“. Nuž dotyčný ma zrejme 
nepochopil. Nejde mi o plávanie, 
ale o príjemné strávenie voľna 

máčaním sa vo vode, oddychu 
v tieni stromov, slnení sa... V Se-
redi máme, alebo sme mali, všet-
ky predpoklady, aby sme vytvori-
li kvalitnú oddychovú zónu aj pre 
tých, ktorí nemajú autá (len mi 
netvrďte, že všetci majú). Ísť dnes 
s deťmi na kúpalisko kdesi inde, 
na to im jednoducho nesiaha pe-
ňaženka.

Nechcem porovnávať Sereď s 
ostatnými mestami, lebo dosta-
nem odpoveď: „Oni mali na to pe-
niaze!“. A prečo nie aj my..? Ale 
to už je druhá otázka a tú niekedy 
nabudúce...  kšť

Dôležité telefónne 
čísla k jarmoku

Riaditeľstvo jarmoku:
Mgr. Peter Rampašek

0905 592 707
Polícia - obvodné odd. Sereď: 

031 789 2333 
tiesňové volanie 158

Mestská polícia
tiesňové volanie 159

Požiarna ochrana - tiesňové 
volanie 112, (150), ohlasovňa 

požiarov: 031 789 4033
Záchranná služba

tiesňové volanie 112, (155)
Lekárska pohotovostná služba:

031 783 8810

Záverečný účet mesta za 
rok 2008 je pripravený tak, 
že mu porozumie aj laik. 
Je dostatočne prehľad-
ný a podrobný. Presvedčil 
som sa o tom už viackrát 
i pri „štúdiu” predchádza-
júcich. Dokument pripra-
vuje každý rok vedúca eko-
nomického oddelenia MsÚ, 
pani Ing. E. Florišová so 
svojím tímom.

Marcel Kováč
Komentár k závereč-

nému účtu redakcii po-
skytol poslanec a pred-
seda fin. komisie pri MsZ  
Ing. B. Horváth:

Finančná komisia hodnotila 
záverečný účet mesta kladne. 
A to nie iba z dôvodu prebyt-
ku v hospodárení, ale i vďaka 
vcelku úspešnému dodržia-
vaniu rozpočtovaných kapitol. 
Prebytok hospodárenia do-
siahol v minulom roku sumu 
viac ako 36 mil. Sk, treba však 
poznamenať, že bol vytvo-
rený mimoriadnymi príjmami 
(napr. 8 mil. Sk - prvá splátka 
za predaj polikliniky), nevyčer-
paním naplánovaných kapitá-
lových výdavkov (viac ako 13 
mil. Sk), ale i úsporami v bež-
ných výdavkoch (necelých 10 
mil. Sk). Z celkového prebyt-
ku bolo presunutých viac ako 
24 mil. Sk na krytie výdavkov 
v roku 2009. Odchýlky skutoč-
ného plnenia od rozpočtova-
ného, sa samozrejme, v bež-
nom roku musia vyskytnúť. 
Rozpočet sa nedá naplánovať 
presne na „chlp“. Vždy sa ob-
javia neočakávané výdavky, 
ale i príjmy. Naopak, niekedy 
sa nepodarí v rámci bežné-
ho roka zrealizovať všetky in-
vestičné akcie a môže nastať 
aj výpadok predpokladaných 
príjmov. Na zosúladenie roz-
počtu so skutočnosťou je pre-
to treba schvaľovať priebežne 
zmenu rozpočtu, čo sa deje 
spravidla 3 - 4 krát do roka. 

Silnou stránkou je to, že sa 
zbytočne neplytvá, ale i in-
vestície do plošných akcií. Ako 
príklad: Už tretí rok sa darí 
investovať do generálnych 
opráv ciest a chodníkov, ktoré 
síce vyžadujú vysoké nákla-
dy (v minulom roku viac ako 
12 mil.  Sk), v tomto trende sa 
bude pokračovať.

Medzi slabé stránky by som 
určite zaradil nízke čerpanie 
prostriedkov z fondov, gran-
tov a dotácií. Je pravda, že 
pri financovaní projektov tečú 
zdroje aj z rozpočtu mesta, ale 
tie sú niekoľkonásobne, tak-
povediac, zhodnotené čerpa-
ním z uvedených zdrojov. Ide 
o zložitý, náročný a kompliko-
vaný proces, ktorý sa v koneč-
nom dôsledku v globále oplatí. 
Tu je miesto, kde by sme mohli 
viac pridať. 

Záverečný účet nie je len 
informatívnou veličinou. Ide 

o jeden z najdôležitejších do-
kumentov mesta, v ktorom je 
daná celková stratégia smero-
vania rozvoja. Tu sa odzrkad-
ľuje, na ktoré hlavné priority sa 
zameriava jeho pôsobenie. To 
je jeho hlavná a prvotná funk-
cia, tu je možnosť meniť orien-
táciu na kultúru, zdravotníctvo, 
šport, sociálne služby. Násled-
né čerpanie je už iba kontrolou 
dodržiavania zámerov. Preto 
už pri schvaľovaní rozpočtu sa 
musí k nemu pristupovať so 
všetkou vážnosťou.

Najväčšie príjmy, ktoré ply-
nú do rozpočtu, sú z podielo-
vých daní (tie nevieme ovplyv-
niť, sú uhrádzané zo štátneho 
rozpočtu) a z miestnych daní. 
Tie by sa nemali bezhlavo zvy-
šovať (aj keď niektoré úpravy 
sú nevyhnutné), pretože v ko-
nečnom dôsledku by ich pocí-
til občan. Ďalšou položkou sú 
dane za služby, najväčšou po-
ložkou sú príjmy za komunálny 
odpad. Príjem bol v roku 2008 
viac ako 11 mil. Sk, na druhej 
strane však náklady na na-
kladanie s odpadmi dosiahlo 
sumu viac ako 19 mil. Sk. Ná-
klady boli o 2,5 mil. Sk vyššie 
ako rozpočtované. Spôsobené 
to bolo i tým, že v roku 2008 
sa vyviezlo o 1500 ton odpadu 
viac (!!!) ako rok predtým. Tu je 
možnosť pre každého obča-
na, ktorý sa bude podieľať na 
separácii odpadu, aby prispel 
k znižovaniu nákladov. Za ten 
rozdiel by sa dala vykonať ge-
nerálna oprava niektorej ulice. 

Šetrenie, v tom dobrom slo-
va zmysle, je nevyhnutné v te-
rajšej situácii nielen u nás, ale 
i vo svete. Veľmi dôležité ale 
je, aby sa šetrilo na správnom 
mieste a nie celoplošne. Keď 
šetriť, tak na bežných výdav-
koch a nie na kapitálových in-
vestíciách, ktoré v konečnom 
dôsledku prinášajú benefity 
pre občanov, aj keď nie vždy 
musia byť finančné.

Čo sa týka vedúcej odd. Ing. 
E. Florišovej, finančná komi-
sia už viackrát vyzdvihla prá-
cu ekonomického oddelenia 
pod jej vedením za prehľadné 
a i laikovi zrozumiteľné spra-
covanie schváleného rozpoč-
tu, ako i jeho vyhodnotenie so 
všetkými vysvetlivkami.

Na záver by som chcel po-
znamenať, že celosvetová krí-
za nemôže byť pre naše mesto 
strašiakom, pokiaľ hospodáre-
nie bude držané v rozumných 
rukách. Treba dobre zvažovať, 
kde šetriť, a kde, naopak, ne-
zľavovať zo zámerov.

Kladne treba hodnotiť tú 
skutočnosť, že mesto ako 
dobrý hospodár má vytvo-
rené určité finančné rezervy 
(rezervný fond a fond rozvoja 
bývania), ktoré by sa dali po-
užiť v krízových situáciách. To 
je veľmi pozitívny fakt, pouka-
zujúci na zdravý hospodársky 
vývoj.

Ing. Bystrík Horváth 
- záverečný účet mesta

Fotoklub Váh 
pripravuje jarmočné 

fotografovanie
Členovia fotoklubu chcú obnoviť 
dávnu tradíciu a záujemcom - náv-
števníkom Seredského hodového 
jarmoku vyhotovia digitálne fotogra-
fie (aj portrétne - v stane pri vchode  
do DK). zn. Za malý poplatok dáme 
vyrobiť aj na papieri.

Mapa jarmoku
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z činnosti 
OO PZ

* Polícia za-
znamenala dva 
prípady podo-

zrenia z precho-
vávania omamných 

a psychotropných látok. Dňa 
7. 5. v Seredi na Novomest-
skej ulici kontrolovala policajná 
hliadka muža, ktorý mal v drž-
be zatavenú injekčnú striekač-
ku s látkou neznámeno pôvodu. 
O niekoľko dní neskôr, 17. 5. na 
Šintavskej ul. pri predajni Lidl 
bol kontrolovaný muž, ktorý 
mal v držbe alobalovú skladač-
ku s podozrivým práškom bielej 
farby. Žiaden z podozrivých ne-
pochádzal z mesta Sereď.
* Dňa 10. 5. z nestráženej plo-
chy, slúžiacej na parkovanie vo-
zidiel návštevníkov rybárskych 
pretekov na ramene Váhu pri 
Hornom Čepeni, bolo odcudze-
né osobné m. v. Škoda Octavia 
striebornej farby v hodnote cca 
14 000 €.
* V priebehu mesiaca máj, po 
vykonanom expertíznom šetre-
ní, bolo vznesených päť obvine-
ní za prechovávanie omamných 
a psychotropných látok rôz-
nym osobám za ich skutky od 
začiatku t. r. Okrem ostatných 
prípadov podozrenia z precho-
vávania omamných a psycho-
tropných látok bolo v dvoch prí-
padoch šetrenie odstúpené na 
odbor justičnej polície z dôvodu 
zaznamenia väčšieho množstva 
zakázaných látok.
* V utorok (19.5.) obvinila polí-
cia z trestného činu krádeže 24 
ročného mladíka zo Serede. Vo 
štvrtok (14.5.) sa v nočných ho-
dinách vlámal do potravín v Se-
redi. Z predajne odcudzil jednu 
prepravku s prázdnymi pivový-
mi fľašami a odišiel. 42 ročné-
mu majiteľovi predajne zo Se-
rede spôsobil škodu za viac ako 
110 €. Teraz mu hrozí až dvoj-
ročný trest odňatia slobody.
* 20. 5. bol za preukázanú ma-
jetkovú tr. činnosť spáchanú 
v priebehu t. r. vzatý do vyšet-
rovacej väzby muž zo Serede. 
Boli mu preukázané krádeže 

vlámaním v piatich prípadoch. 
Sudca väzbu akceptoval.
* 22 r. muž zo Serede bol zadr-
žaný a vzatý do väzby za pre-
ukázanú majetkovú trestnú čin-
nosť (v dvoch prípadoch za sa-
mostané krádeže a v troch prí-
padoch ako spolupáchateľ). Ná-
vrh na väzbu sudca akceptoval. 
Obaja muži sú narkomani.
* Polícia zaznamenala osem 
prípadov drobných krádeží, päť 
prípadov jazdy pod vplyvom al-
koholu (jeden vodič a štyria cyk-
listi). Polícia dôrazne upozor-
ňuje všetkých obyvateľov, že 
podľa nových platných pred-
pisov sa jazdy pod vplyvom 
alkoholu môže dopustiť aj 
cyklista! Za takýto priestupok 
mu môže byť udelená pokuta 
až do 250 €.
* Polícia v máji asistovala a za-
bezpečovala priebeh cyklistic-
kých pretekov a veľkých rybár-
skych pretekov a tiež hladký 
prejazd stretnutia motorkárov 
cez mesto.
* Polícia žiada občanov o vyš-
šiu pozornosť pri nákupoch 
v nákupných centrách ale 
i inde. Nenechávajte si svoje 
osobné veci, najmä kabelky 
a peňaženky, voľne položené 
a bez dozoru, resp. v nákup-
ných košíkoch a podobne. 
Rovnako pri vykladaní tova-
ru do kufra vozidla je dobré 
mať svoje doklady pri sebe 
a nenechávať ich počas vy-
kladania tovaru voľne poho-
dené na sedadlách svojich 
vozidiel. Takto sa stávajú ľah-
kým terčom pre páchateľov 
drobných krádeží, ktorí čas-
to pochádzajú z iných miest. 
Ich neskoršia identifikácia je 
nemožná a polícia tak nemá 
dostatok informácií na dola-
penie páchateľov.
* Polícia oznamuje, že v meste 
sú k dispozícii policajné hliadky 
24 hodín - 7 dní v týždni. V prí-
pade podozrenia z páchania 
trestných činov, ale i ostatných 
protizákonných skutkov, môže-
te volať na ktorékoľvek tel. číslo: 
158, 159 a skutok oznámiť aj 
anonymne.

OO PZ - mk

z činnosti MsP
* Pri kontrole Bratislavskej 
ul. 29. 4. hliadka MsP zis-
tila znečisťovanie verejné-
ho priestranstva. Slečna, 
pohybujúca sa pri Milexe, 
za odhadzovanie papierov 
dostala blokovú pokutu.
* 30. 4. prijala MsP oznáme-
nie, že neznáma osoba spred 
rodinného domu odcudzila smet-
nú nádobu. Hliadka MsP zistila, že 
nádobu odcudzil 43-ročný Miro-
slav S., ktorému bola za uvedený 
skutok udelená bloková pokuta.
* Počas prvomájových osláv 
hliadka zistila u dvoch predávajú-
cich, že nemajú z MsÚ vybavené 
povolenie na predaj. Za opome-
nutie zaplatili blokové pokuty.
* Púšťanie hlasnej hudby z auta 
bolo u 22-ročného občana zo 
Šintavy príčinou rušenia nočné-
ho pokoja, za čo mu hliadka MsP 
udelila blokovú pokutu.
* 2. 5. oznámili obyvatelia Fándly-
ho sídliska, že je rušený nočný po-
koj. Hliadka MsP zistila, že z bytu 
vo vchode č. 754 vychádza hlas-
ná hudba. Na mieste bola majite-
ľovi bytu udelená pokuta.
* Za vyhodenie stavebného mate-
riálu (tehál) do kontajnera na do-
mový odpad udelila hliadka MsP 
priestupcovi blokovú pokutu.
* 8. 5. hliadka MsP preverova-
la v areáli MŠ oznam od občana 
a zistila, že sa tam nachádzajú 
piati mládenci popíjajúci alkohol. 
Išlo o 16 - 17 ročných mladíkov, 
ktorí sa potužovali vínom. Za ne-
rešpektovanie zákazu, požívať al-
kohol na verejnosti, im boli udele-
né pokuty.
* Ďalšie nesplnenie povinnosti vy-
baviť si povolenie na predaj bolo 
zistené počas rybárskych prete-
kov pri ramene. Traja predávajúci 
zaplatili blokové pokuty.
* Dňa 10. 5. 2009 o 1.40 hod. 
oznámil na MsP občan mesta, že 
pri potravinách Vrava niekto rozbí-
ja kvetinový stánok. Hliadka MsP 
počas obhliadky miesta spozoro-
vala na Cukrovarskej ul. tri osoby, 
ktoré smerovali od tohto miesta. 
Dokazovaním bolo zistené, že stá-
nok rozbil kusom asfaltu 17-ročný 
mladík, ktorý sa priznal k činu. 
Za uvedený skutok zaplatil bloko-
vú pokutu a bude musieť uhradiť 
vzniknutú škodu. Zaujímavé je aj 
to, že 20 min. pred touto udalos-
ťou bol uvedený mladík hliadkou 
MsP pokutovaný za rušenie noč-
ného pokoja v meste. 

* Budenia verejného pohor-
šenia sa dopustil občan 
mesta, ktorý 15. 5. na hrá-
dzi Váhu v Hornom Čepeni 
spolu s kamarátmi strieľali 
z plynovej pištole. Nakoľko 
okoloidúci mali podozrenie, 

že ide o skutočnú pištoľ, te-
lefonovali na MsP.

* 16. 5. v čase o 2.00 hod. bolo 
kamerovým systémom spozoro-
vané hrubé správanie sa nezná-
meho muža, ktorý sa pokúšal 
prevrátiť smetné nádoby. Po jeho 
neúspechu prevrátiť nádobu za-
čal rozkopávať plechové smetné 
nádoby. Hliadka menovaného za-
držala a z dôvodu odmietnutia za-
platiť pokutu bola vec postúpená 
na Obvodný úrad do Galanty.
* 22. 5. prijala MsP oznámenie od 
občana, že po Hornom Čepeni sa 
pohybujú neznáme osoby a po-
núkajú na predaj rôzne náradie. 
Hliadka občanov rumunskej ná-
rodnosti spozorovala v Strednom 
Čepeni, kde im bola udelená blo-
ková pokuta za neoprávnený pre-
daj na území mesta.
* 29. 5. pozorný občan oznámil 
na MsP, že v areáli bývalej ZŠ na 
Garbiarskej ul. sa nachádza sku-
pinka mladíkov, ktorí sú pod vply-
vom alkoholu a robia neporiadok. 
Hliadka po príchode na mieste za-
istila 2 osoby. Privolaná hliadka 
OO PZ zistila, že jeden z mladí-
kov mal v dychu 0.64 mg/l alkoho-
lu, čo predstavuje asi 1,35 promile 
alkoholu v krvi! Policajti zistili, že 
po 17 - r. Elemírovi Ď. je vyhlásené 
pátranie, ten ušiel z protidrogovej 
liečebne v Palárikove. 
* V marci t. r. prijala MsP formou 
elektronickej pošty anonymné 
oznámenie vo veci nedostatoč-
nej starostlivosti o kone, umiest-
nené v Seredi za hrádzou pri 
Mlynárskej ulici. Oznámenie bolo 
preverené a z miesta bola vyho-
tovená fotodokumentácia, ktorá 
zachytila aktuálny stav zvierat. 
Vzhľadom na to, že MsP nie je 
vecne príslušná na konanie vo 
veci podozrenia, bolo oznámenie 
spoločne s fotodokumentáciou 
postúpené na Regionálnu vete-
rinárnu a potravinovú správu v 
Galante. V zázname vykonanom 
dňa 7. 4. 2009 zodpovedný pra-
covník správy uviedol, že pri cho-
ve koní nedochádza k porušova-
niu hygienických a kŕmnych po-
merov a nejde o týranie zvierat. 
(Záznam sa nachádza na MsP 
v Seredi.)

peso

Z činnosti štátnej a mestskej polície v máji 2009

Pátranie
Polícia 
pátra po 
65 roč-
nom Er-
vínovi 
Pavlovi-
čovi. 
Je nezvestný od 15. mája 
2009, kedy o 8.40 hod. 
odišiel z Domova dôchod-
cov v Seredi na Dolno-
čepenskej ulici. Odvtedy 
nepodal o sebe žiadne 
správy. Popis: výška 168 
cm, štíhla postava, šedi-
vé vlasy, šedomodré oči. 
Na krku má dýchací otvor, 
tracheotómiu. Informácie 
o nezvestnom môžete po-
skytnúť na tel. čísle 158.

Chcel utiecť policajtom
Hliadka dopravnej polície zastavo-

vala v utorok 12. 5. dopoludnia v Ga-
lante na Hodskej ulici Škodu Favorit 
bez evidenčných čísiel. Po prenasle-
dovaní napokon vodič auto zastavil 
a keď ho policajt vyzval, aby vystúpil 
z auta, nabral ho na kapotu. Policaj-
ta, našťastie, nezranil. Policajti zača-
li prenasledovať unikajúce auto a na 
jeho zastavenie použil policajt tri vý-
strely do pneumatík. Napokon vodič 
zastavil a dal sa na útek pešo. 

Tu policajti len 18 ročného muža 
zo Serede zadržali. Vyšetrovateľ ho 
obvinil zo zločinu útoku na verejného 
činiteľa a tiež z marenia výkonu úrad-
ného rozhodnutia, pretože mal ulože-
ný aj zákaz činnosti viesť motorové 
vozidlá. Hrozí mu trest odňatia slobo-
dy na tri až osem rokov.               red

foto: archív polície
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SEREĎMARATÓN 
2009 !

Dňa 17. mája 2009 o 10.00 
hod. pred Domom kultú-
ry v Seredi stálo na štarte 
významných cyklistických 
pretekov na Slovensku re-
kordných 226 pretekárov 
z celej republiky i zahraničia.

Napätú situáciu pred štar-
tom 4. ročníka Sereďmara-
tónu sledovalo množstvo di-
vákov, medzi ktorými nechý-
bal primátor mesta s vice-
primátorom, predseda špor-
tovej komisie a regionálna 
televízia. Niektorí zvedavci 
netrpezlivo postávali na tra-
ti a v obciach Trnavského 
a Nitrianskeho kraja, kadiaľ 
pelotón prechádzal.

Na podujatie dozeralo 
a riadilo 15 hasičov dobrovoľ-
ných zborov Leopoldov, Pata, 
Dvorníky, šesť príslušníkov 
mestskej a sesť štátnej polí-
cie, tri policajné vozidlá, sa-
nitka, päť organizátorských 
áut a motorka, na konci pelo-
tónu dve zberné osemmiest-
ne vozidlá. Hlavní organizáto-
ri ŠK Cyklo-Tour Sereď mali 
vo svojich radoch päť šikov-
ných žien pri prezentácii a 12 
chlapov na trati pretekov. Ob-

čerstvovačku zabezpečila 
obec Pata. Odmenou dlho-
dobej prípravy na podujatie 
bola vysoká účasť pretekárov 
zvučných mien, pekné poča-
sie a dobrá nálada pred štar-
tom. Pre mesto a okolie bolo 
na čo pozrieť, pre náhodných 
okoloidúcich šok. Do cieľa 
špurtovalo naraz 70 cyklis-
tov a 117 km okruh absolvo-
vali za 3:04 hod. s priemerom 
38,1 km/h !!! 

Za pomoci sponzorov sme 
sa snažili pripraviť preteky 
na vysokej úrovni a prispieť 
k dobrej prezentácii mes-
ta Sereď. Cieľ bol splnený! 
Všetkým partnerom podujatia 
zo srdca ďakujeme a dovide-
nia o rok na 5. ročníku. 

Výsledky: 
117 km trasa - 1. Braňo Stej-
skal, CK Prievidza 3:04 hod., 
2. Rado Stejskal, 3. Martin 
Kostelničák, Bike team Bra-
tislava - rovnaký čas. 
60 km trasa - 1. Vladimír On-
drejka, Skýcov 1:41hod., 2. 
Eduard Kruľ, Hrubá Borša, 3. 
Ľuboš Malovec, Trnava -  rov-
naký čas. 1. Michaela Tomašo-
vičová, Dubová 1:44, 2. Dana 
Dvořáková, Bratislava 2:02, 3. 
Ľubica Gracíková 2:11.

organizátor

Cyklodráha 
- asfaltovanie 

hrádze v smere 
Sereď - Kaskády, 

alebo opačne?
Roky známa téma z predvoleb-

ných sľubov väčšiny poslancov i pri-
mátorov. Výsledok? Doteraz „0”. 

Do dnešného dňa mi nikto neod-
povedal na interpeláciu: „Aké kon-
krétne kroky urobilo vedenie mes-
ta za posledné dva roky v prípade  
priority - cyklotrasa v smere Sereď - 
Kaskády?” (nie na H. Čepeň.)

Na posledných stretnutiach dis-
kutovali o tomto probléme zástup-
covia VÚC, povodia Váhu a dotknu-
tých obcí. Iba naše vedenie mesta 
nemalo vedomosti o existujúcom 
projekte z r. 2004, ktorý rieši cyk-
lotrasu a prístavy okolo Vodného 
diela Kráľová. Hovoriť stále o as-
faltovaní v smere na Horný Čepeň 

(súhlasím, je to kataster mesta) po-
važujem za dobré, ale až v druhom 
rade, keď vybudujeme spoločne 
s obcami Dolná Streda a Váhovce 
trasu Sereď - most - Kaskády.

Vychádzam z logiky: 1. Trasa ve-
die popri Váhu. 2. Body na občer-
stvenie so servisom (Raketa, Mlyn, 
Kaskády). 3. Spojením už existujú-
ceho úseku vznikne trasa s dĺžkou 
14,5 km. Takto to chápala aj chápe 
väčšina poslancov MsZ a občanov. 
Dokumenty s projektom cyklodráhy 
z roku 2004 už sú na MsÚ. Uvidíme, 
čo ďalej...

Vážení občania,  
deti a milá mládež!

Dovoľujem si požiadať vás o od-
poveď na jednoduchú otázku 
označením či zaslaním odpove-
de z dvoch alternatív: A - B
Chcete sa bicyklovať a korčuľovať:
A, smer Sereď most - Kaskády 
(cca 14,5 km)
B, smer Sereď most - Horný Če-
peň (cca 3,3 km)
Svoju odpoveď vyjadrite niekto-
rým zo spôsobov: 1. - zaslaním 
na adresu časopisu, 2. odovzda-
ním obálky na adresu „SN an-
keta” s vyjadrením a podpisom 
v okienku informácií budovy 
MsÚ, 3. zaslaním emailu na ad-
resu: 

anketa.sered@gmail.com
O výsledkoch ankety a ďalšom vý-
voji vás budeme informovať v na-
sledujúcom čísle časopisu SN.

Ing. Martin Tomčányi, 
poslanec MsZ

V hlbokom smútku a s nekoneč-
nou bolesťou v srdci oznamujeme 
všetkým známym, priateľom a bý-
valým spolupracovníkom, že nás 
po krátkej chorobe nečakane na-
vždy opustil náš drahý otec, manžel 
a starý otec, pán Jozef Cicák.

Zomrel dňa 9. mája vo veku 69 
rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí si 
tichou spomienkou uctili jeho pa-
miatku.

Rodina zosnulého

Navždy nás opustili:
Margita Majerníková

Ján Prvák
Irena Vranková
Mária Hojerová

Česť ich pamiatke !

Smútočné poďakovanie.
Ďakujeme všetkým príbuzným, 

priateľom, predstaviteľom mesta 
Sereď a známym, ktorí dňa 28. 4. 

2009 odprevadili na poslednej  
ceste nášho milovaného manžela, 

otca, starého otca,
pána Michala Noskoviča  

a prejavmi sústrasti a kvetinovými 
darmi zmiernili náš veľký žiaľ.

Smútiaca rodina

Blahoželanie
V týchto dňoch sa dožila krásneho 
životného jubilea - 70 rokov

pani Mgr. Eva Nagyová.
Dlhé roky pôsobila na škole J. A. 
Komenského, pripravila do života 
celé generácie žiakov. Bola láska-
vá a chápajúca učiteľka. Jej žiaci 
spomínajú na ňu s úctou. Dlho ak-
tívne pracuje v školskej komisii. 
Milá Evička, dovoľ, aby som Ti 
v mene školskej komisie pri MsZ 
popriala veľa zdravia, šťastia a Bo-
žieho požehnania.

Antónia Bánovská

Manželstvo uzatvorili:
Drahomír Mrva 

a Katarína Slezáková,
Jozef Mikulášik a Lucia Filová,

Juraj Sojka 
a Mgr. Bronislava Teplá,

Dušan Šima a Pavlína Pavlovičová,
Peter Forró a Yveta Kuzmová,

Jaroslav Folkert a Mária Trsková,
Marián Bartek a Soňa Habdáková,

Peter Galáš 
a Mgr. Zuzana Dobrovodská

Gratulujeme!

Do života sme slávnostne privítali:
Natáliu Práznovskú

Srdečne blahoželáme!

Významného životného jubi-
lea sa dožili:

Ján Rafai a pani Etela Bohunická
Srdečne blahoželáme!

MC MAMAklub pripravilo 
na mesiac jún 

* DEŇ KRÁSY - Pripravené 
je poradenstvo v starostli-
vosti o pleť, ukážka výrobkov 
a líčenie. Príďte sa aj vy na-
líčiť podľa módnych trendov. 
Tešíme sa na Vás 9. 6. 2009 
od 10h-12h a od 16h-18h v 
priestoroch MC MAMA klub 
na Garbiarskej ulici.
* Pre veľký úspech opäť 
v MAMA klube BURZA LET-
NÉHO ŠATSTVA
16. 6. 2009 od 10-12 a 16-18 
Pripravený je program aj 
pre detičky:
ADAMKO hravo-zdravo di-
vadielko pre najmenších. 
Veselá bábka Adamko deti 
učí tentoraz o ovocí a vita-
mínoch. Príďte sa aj vy za-

baviť a niečo sa i naučiť 24. 
6.2009 o 10.30h do MAMA 
klubu.
O TROCH PRASIAT-
KACH– krátke divadielko 
pre najmenších 10. 6. 2009 
o 10.30h.
Tvorivá dielňa pre deti 23. 6. 
2009 od 10-12h a od 16-18h 
- závesná dekorácia.
Vstupné do MC MAMAklub 
je 1€ na celú rodinku (prvý 
vstup zdarma). 
Teší sa na Vás kolektív MC. 
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

Ahojte všetci ! Volám sa 
Tomáško a narodil som sa 

16. 5. 2009 šťastným  
rodičom Mirke a Jankovi  

TISOŇOVÝM.
foto z rod. archívu



Vicemajsterky 
Slovenska 

v basketbale
V dňoch 24.-26.4.2009 

sa v Košiciach konal finálo-
vý turnaj v basketbale star-
ších a mladších žiačok, kde 
naše hráčky skončili na 2. 
mieste len o skóre za do-
mácimi Košičankami. Tur-
naja sa zúčastnili 4 najlep-
šie družstvá celoslovenskej 
súťaže po základnej časti – 
Košice, Sereď, B. Bystrica 

a Poprad. 
V prvý deň sa naše diev-

čatá stretli so sebavedomý-
mi Bystričankami. V sobotu 
sa presvedčili, aké je šťastie 
vrtkavé a ako sa neradno 
vidieť vopred na vrchole. 
Nedarilo sa nám prakticky 
nič a za všetko vraví fakt, 
že z 32 pokusov za 2 body 
nám len 4 prepadli cez kôš. 
Pri takejto úspešnosti sa 
nedá vyhrať ani v krajskej 
súťaži. Košičankám sme 
podľahli a do nedeľňajšieho 
zápasu s Popradom sme šli 

s nožom na krku. Mohli sme 
skončiť aj bez medaily. 

Po prvej štvrtine a heroic-
kom výkone kapitánky Nory 
Halabrínovej (dala 9 bodov 
a ubránila na svojej strane 
najlepšiu hráčku Popradu) 
a výsledku 28:13 aj naša 
druhá pätorka sa pridala k 
prvej. Nebyť viacerých stra-
tených lôpt, mohlo byť o vý-
sledku jasno už skôr. V dru-
hej štvrtine sme sa spolie-
hali na body Julky Kosmá-
lovej. Postupne sa síce vy-
faulovali všetky naše vyso-

ké – Dominika Gabu-
lová, Baja Paštéková, 
ako aj Julka Kosmá-
lová – no svoj životný 
zápas zahrala sied-
mačka Lucia Hanuso-
vá, ktorá odstavovala 
a doskakovala ako z 
učebnice basketbalu. 
K Lucke sa výbornou 
obranou a aj bodmi 
pridali Veronika So-
botovičová a spoľah-
livá Sima Krivosud-
ská - víťazstvo bolo  
na svete.              kam

„Spolu na skejbor-
doch a koliesko-
vých korčuliach“

V piatok 8. mája 2009 
sa na uliciach Fraňa Krá-
ľa a Krásna uskutočnilo 
športovo – zábavné pod-
ujatie s názvom „Spolu 
na skateboardoch a ko-
lieskových korčuliach“. 
Na úvod podujatia vy-
stúpila tanečná skupina 
„Lienky“ zo ZŠ Fándlyho 
pod vedením Mgr. Pau-
erovej. K zúčastneným 
sa prihovoril viceprimátor 
Mgr. P. Rampašek a po 
organizačných pokynoch 
Mgr. S. Kováčovej sa 
predviedla skupina mo-

derného tanca zo ZUŠ 
J. Fischera-Kvetoňa pod 
vedením Mgr. Hanáčko-
vej. Počasie podujatiu 
prialo a odzrkadlilo sa to 
aj na počte súťažiacich. 
V 10-tich rôznych kate-
góriách boli súťažiaci 
ocenení hodnotnými vec-
nými cenami 
od sponzo-
ra akcie H- 
-sport. Všetci 
zúčastnení 

dostali ob-
čerstvenie 

a sladkosť.
Akcia bola 

p r í j emným 
spestrením 
sviatočného 

dňa a prispela k zmyslu-
plnému tráveniu voľného 
času nielen detí, ale aj 
dospelých, ktorí tiež sú-
ťažili. Ďakujeme všetkým 
športovcom a organizá-
torom.

 Eva Kavoňová, 
ŠMaTK

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

Vychádza desaťkrát ročne v počte 7000 ks. Registrované MK SR EV 3405/09. Elektronická verzia na www. sered. sk.

Dňa 03. júna sa na Mestskom 
štadióne v Seredi uskutočnil 
XVII. ročník futbalového turnaja 
„O pohár primátora“, ktorý už 
tradične usporiadalo CVČ Juni-
or Sereď v spolupráci s mestom 
Sereď a ŠKF Sereď. Zúčastnili 
sa ho futbalisti 7. – 9. ročníkov 
zo všetkých základných škôl 
v Seredi a Gymnázia. Počasie 
bolo výborné, chlapci bojovali 
zo všetkých síl. 

Pre víťazov na prvých troch 
miestach boli pripravené víťaz-
né poháre a diplomy. Konečné 
umiestnenie jednotlivých muž-
stiev je nasledovné:
1. miesto: ZŠ P. O. Hviezdoslava
2. miesto: ZŠ J. A. Komenského
3. miesto: CZŠ sv. Cyrila a Metoda
4. miesto: Gymnázium
5. miesto: ZŠ J. Fándlyho

Mgr. Erika Šušlová
riaditeľka CVČ Junior

Basketbalový turnaj 
MDD O cenu primátora 

Mesta Sereď
Dňa 29. mája 2009 sa na ZŠ 

J. A. Komenského uskutočnil už 
VI. ročník basketbalového turnaja 
MDD „O cenu primátora mesta 
Sereď“. Súťažili tri zúčastnené 
školy: ZŠ J. A. Komenského, ZŠ 
P. O. Hviezdoslava a ZŠ J. Fán-
dlyho. Turnaj otvoril príhovorom 
primátor mesta Mgr. V. Vranovič.

 Dievčatá od začiatku vložili do 
zápasu všetky svoje sily, bojovali 
do poslednej kvapky potu. Nako-
niec sa podarilo vyhrať najlepšie-
mu družstvu a I. miesto získala 
ZŠ J. Fándlyho, ktorá bola ocene-
ná krásnym pohárom od primáto-
ra mesta. Na 2. mieste sa umiest-
nila ZŠ J. A. Komenského a na 
3. mieste ZŠ P. O. Hviezdoslava. 
Všetkým družstvám ďakujeme za 
ich výkony a tešíme sa na stret-
nutie opäť o rok.  B. K.

Hádzanársky klub Slávia - OA Sereď

Centrum voľného času Junior
Ul. Komenského 1227/8, Sereď, tel.: 031/789 2337

Organizuje: 
Letný detský tábor

Turnusy a termíny: 

Suma zahŕňa: obed, olovrant, pitný režim, prevádz-
kové náklady, tobogan, ceny za súťaže, vstupen-
ky.Program: športové a sídliskové hry, počítačové 
hry, internet, výlety do prírody, poznávanie rastlín 
a vtáctva, ochrana prírody, kúpanie s toboganom, 
videotéky, tance, DISCO. Príchod detí do tábora je 
denne od 7.00 do 8.00 hod. Odchod detí z tábora je 
denne od 15.00 do 16.00 hod.
Deti, neváhajte, hláste sa!!!  Už je čas!!!
Kde? V CVČ Junior (tel. 031/789 23 37/). 
Kedy? Denne od 13.00 do 19.00 hod. - aj s poplat-
kom. Uzávierka prihlášok je 30. júna 2009.       cvč

Basketbalisti ZŠ 
Juraja Fándlyho 

obhájili titul 
Majstra Slovenska.

V Spišskej Novej Vsi 
v dňoch 21. - 22. mája 
2009 prebehli finálové 
zápasy 3. ročníka Ne-
stlé Basket Cup, bas-
ketbalovej súťaže pre 
žiakov základných škôl 
na Slovensku. Osem ví-
ťazných družstiev, ktoré 
postúpili z krajských kôl, 
dva dni bojovalo pod 
basketbalovými košmi 
o titul Majstra Sloven-
ska. Atmosféra bola 
skvelá, zápasy pútavé 
a víťazstvá zaslúžené. 

Prvé miesto, napokon 
ako i minulý rok, získa-
li chlapci zo Základnej 
školy Juraja Fándly-
ho v Seredi, druhí sa 
umiestnili basketbalisti 
zo ZŠ Rozkvet v Považ-
skej Bystrici a tretí boli 
žiaci ZŠ L. Novomest-
ského v Lučenci.

Družstvo ZŠ Juraja 
Fándlyho pod vedením 
trénerky Mgr. Jolany 
Čomajovej tvorili žiaci: 
Matúš Meliška, Viliam 
Fiala, Marek Gaman, 
Nikolas Beluský, Martin 
Bažány, Marek Poláčik, 
Marek Kojzar, Tomáš 
Hudák a Richard Tva-
rožek.

Futbalový turnaj „O pohár primátora mesta“

Staršie žiačky (hore) - ví-
ťaz Majstrovstiev trnavské-
ho kraja za rok 2008 - 9 po 
výhre nad Senicou,  dňa 
15. 5., postupujú do finá-
le Majstr. Slovenska, ktoré 
sa uskutočnia 12. - 14. 6. 
v Michalovciach.
Mladšie žiačky (dole) po 
výhre nad Topoľníkmi zís-
kali III. miesto v Majstrov-
stvách trnavského kraja.

I. turnus  1. -   3. 7. cena 13,80 €
II. turnus  6. - 10. 7. cena 23 €
III. turnus  13. - 17. 7. cena 23 €
IV. turnus  20. - 24. 7. cena 23 €
V. turnus  27. - 31. 7. cena 23 €

Fotografia: archív klubu

Fotografie: archív klubu
Fotografia: 
J. Čambál


