
Tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a kon-
centračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území  Slo-

venskej republiky. Táborové objekty v Novákoch a Vyhniach sa 
nezachovali. 

Vláda Slovenskej repub-
liky na svojom zasadnutí 
9. septembra 1941 schvá-
lila nariadenie o právnom 
postavení Židov známe 
pod názvom Židovský kó-
dex. Židovský kódex patrí 
k najtvrdším právnym nor-
mám z obdobia existencie 
Slovenskej republiky 1939 
– 1945. Svojou krutosťou 
predčil aj protižidovské 
právne normy Nemeckej 
ríše. Stal sa symbolom  
  (pokračovanie na str. 3) 

Predseda Trnavského samospráv-
neho kraja Ing. Tibor Mikuš pred-

niesol pri príležitosti pietnej spo-
mienky na obete holokaustu prejav, 
z ktorého vyberáme. 

Vaše excelencie, vážený pán veľvy-
slanec štátu Izrael, vážený pán rad-
ca ambasády Spojených štátov ame-
rických, vážení poslanci Trnavského 
samosprávneho kraja, pán primátor, 
poslanci mestského zastupiteľstva, 
vážený pán riaditeľ múzea židovskej kultúry, vážený pán predsta-
viteľ židovskej náboženskej obce,dámy a páni, predstavitelia spo-
ločenských organizácií, milá mládež! ... (pokračovanie na str. 3) 
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Čo spôsobí  
kríza morálnych  

hodnôt

Múzeum holokaustu v Seredi

Kto v sobotu 26. 9. nebol na 
hudobnom memoriáli Jaroslava 
Červenku, môže ľutovať!

V zaplnenej divadelnej sále 
DK sa v sobotu večer 26. 9. 
uskutočnil tretí ročník Memo-
riálu Jaroslava Červenku (se-
redského hudobníka svetových 
kvalít!). Bol to jedinečný koncert 
vynikajúcej hudby a nálady, vý-
borného zvuku a perfektného 

nenúteného moderovania (Ing. 
Viliam Kubányi). Koncert u di-
vákov nemohol nezanechať nič 
iné, než hlboký kultúrny zážitok. 
Hudba takej kvality sa v našom 
meste nehrá často. V zaplnenej 
divadelnej sále účinkujúci mu-
zikanti odohrali koncert, ktorý 
možno hodnotiť iba vysoko. 
Seredský Dixieland hral str-
hujúco! (pokračovanie na str. 9) 

foto: archív autora

V utorok 8. 9. 2009 dopolud-
nia hod. sa v mestskom parku 
v Seredi uskutočnila pietna 
spomienka pri príležitosti Pa-
mätného dňa obetí holokaustu 
a rasového násilia. Trnavský 
samosprávny kraj pripravil pod-
ujatie v spolupráci s mestom 
Sereď, Múzeom židovskej kul-
túry SNM v Bratislave a Galant-

ským osvetovým strediskom. 
Podujatie začalo spevom v po-
daní Ervína Shonhausera, ktorý 
prežil časť svojho detstva práve 
v seredskom pracovnom tábo-
re. Podujatie pokračovalo sláv-
nostnými príhovormi a aktom 
kladenia vencov. Konalo sa pod 
záštitou predsedu TTSK Ing. Ti-
bora Mikuša.      redakcia

Pamätný deň obetí holokaustu 
- pietna spomienka

Z rozhovoru o chodníku do 
H. Čepeňa s poslankyňou MsZ, 
pani Mgr. Martou Némethovou:

„Hneď na prvých zasadnutiach 
MsZ prijalo dokument o prioritách 
mesta na jeho volebné obdo-
bie. Jednou z nich je aj výstavba 
chodníka do Horného Čepeňa. 
S radosťou konštatujem, že úsilie 
iniciátorov a moje permanentné 
pripomienkovanie 
bolo premenené na 
skutočnosť. V au-
guste bol vo verej-
nom obstarávaní 
vybraný dodávateľ 
stavby. Chodník by 
mal byť hotový do 
konca mesiaca  
november.”

Celková dĺžka na-
vrhovaného chodní-

ka bude  921,6 m, šírka 1,5 m so 
2° spádom smerom k roli. Chodník 
bude osvetlený svetlami na stĺpoch, 
ktoré budú vedené pri chodníku po 
celej dĺžke. Predpokladané ná-
klady na realizáciu sú 165 000 €. 
Dodávateľom stavby je firma LRL 
PROFITECH, s. r. o., zo Serede. 
Výber bol „vysúťažený“ formou ve-
rejnej elektronickej aukcie.

Chodník do Horného Čepeňa čoskoro!

Memoriál Jaroslava Červenku  
kultúrne podujatie, ako sa patrí

Na fotografii: N. Kóšová a Ing. V. Kubányi
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Čas plynie ako horská riava. Už niečo vyše roka 
je mŕtvy novinár, môj priateľ Bohuš Hrušovský. 

V časopise Most, ktorý sme založili v roku 1999 
spolu so všetkými starostami regiónu, aj v perio-
dickej tlači Seredské novinky spájal ľudí v našom 
meste. Mnohým ľuďom sa táto tlač páčila. Priná-
šala aktuálne informácie o živote v meste i zaťala 
do živého.

Po jeho smrti mestské zastupiteľstvo vybralo na-
miesto neho do Seredských noviniek nového vy-
davateľa. Rozhodlo na základe vý-
berového konania, uskutočneného 
počas zasadnutia mestského zastu-
piteľstva. Podľa mňa tri mesiace pri-
merane spolupracoval s mestským 
úradom. Informácie dotýkajúce sa mesta, pracov-
ných postupov, činnosti mestských úradníkov, pri-
mátora i jeho zástupcu boli konzultované na úrovni 
mestského úradu. Potom prestal pri príprave novín 
o týchto informáciách s mestským úradom spolu-
pracovať.

Pri nepresnej informácii je oprava možná až 
o mesiac, čo je veľmi neskoro. Dobre mierená 
„nepresná“ informácia, ktorá môže byť niekedy i 
zámernou lžou, vie narobiť za 30 dní, počas kto-
rých sa nemôžete brániť, veľkú paseku. Novinky sa 
môžu stať zbraňou v rukách tých, ktorí sa nerozpa-
kujú napísať i  „nepresné“  informácie. Sám vybraný 
vydavateľ sa takto podľa mňa zachoval, keď písal 
článok o záverečnom účte a o finančnej kondícii 
úradu. Pritom nie je ani právo na opravu, ani prá-
vo na odpoveď v zmysle tlačového zákona, ktorý 
toto právo upravuje na dobu 3 až 8 dní od podania. 
Naše novinky vychádzajú každých 30 dní.

Ilustrovať to možno na informácii o projekte cyk-
lotrasy na Kaskády. Tvrdenie o projekte na celý 
okruh, jeho existencii je nepravdivé. Projekt má za-
tiaľ iba naše mesto na násype pri Váhu v rozsahu 
katastra od Dolnej Stredy po Šúrovce. Tvrdilo sa, 
že mesto nekoná. Pritom dotknuté obce majú zatiaľ 
iba záujem o cyklotrasu.

Taktiež kaštieľ. Tento náš súčasný danajský dar 
mala riešiť komisia. Tá popracovala na výbere 
záujemcu. Po jeho výbere s ním nekomunikovala 
zrejme v dostatočnom rozsahu. Preto som sa do 
kontaktu s ním znova odhodlal ja. Naše stretnutia 
za účasti poslanca Kyselého a Ing. Kurbela potvrdili 
jeho pretrvávajúci záujem. 

Z takýchto a podobných bežných situácií sa zne-
presňovaním faktov vyrobí kauza, ktorá je slovne 
namierená na vybratý cieľ. K tomu, aby sa to nedia-
lo, by stačil úprimný záujem nás zainteresovaných 
o konštruktívne riešenie problémov. Podobných 

„nepresností“ od niektorých autorov bolo viac, ale 
nebudem cteného čitateľa zaťažovať ďalšími fak-
tami. Podľa môjho názoru mnohé boli namierené 
proti mne. Mám životnú zásadu na útoky proti mne 
reagovať hneď, bez toho, aby som ublížil útoční-
kovi, alebo nereagovať vôbec. Reagovať neskoro 
je zbytočné. V tom je i zmysel tlačového zákona. 
Preto som sa v Novinkách na dlhú dobu odmlčal. 
Ak by som reagoval na všetky ataky na moju oso-
bu, tak by som nemal dostatok času realizovať čin-

nosti, ktoré sú mojím poslaním a 
smerujú k plneniu úloh z môjho 
volebného programu. Tie sú pr-
voradé, nie ješitná ochrana mo-
jej cti. Tú predsa nemôže ohroziť 

ten, kto ju možno, podľa obsahu článku, niekedy  
ani nemá. V živote som dostával údery pod pás a 
nikdy som ich nevracal. Nerobím to ani teraz, keď 
sa niekto občas aj v Novinkách snaží znevažovať 
moju prácu, keď sa snaží ublížiť mojej povesti, keď 
si možno lieči svoje problémy. Som i napriek tomu 
optimista. Moja myseľ nevenuje pozornosť ľudskej 
zlobe. Mňa povznášajú iné hodnoty. Aj dnes som 
mal radosť, keď som mohol po hlávke pohladiť dve 
nádherné malé deti, pre ktoré je našou povinnosťou 
čestne pracovať. Keď som dostal oznam, že nám 
ministerstvo odobrilo malú zmenu projektu na ZŠ 
J. A. Komenského. Keď som videl nádhernú zmenu 
fasády i interiérov tejto školy, ktorú rekonštruujeme 
z eurofondov. Keď nám prišiel poštou oznam, že 
sme boli v druhom kole úspešní s projektom  re-
konštrukcie ZŠ Juraja Fándlyho. Keď som videl 
šťastie v očiach ľudí, ktorí si boli obhliadnuť novu-
čičké nájomné byty, v ktorých sa stanú nájomníkmi. 
Keď som videl krásne upravené ich okolie s malým 
kruhovým objazdom. Keď mi oznámil dodávateľ 
stavby multifunkčného ihriska na Fándlyho ZŠ, že 
do konca októbra bude dielo hotové, Keď som videl 
úsilie robotníkov pri rekonštrukcii miestnych komu-
nikácií a parkovísk. Keď... Je treba viac ku šťastiu 
z vykonanej práce. Mohol by som menovať i ďalšie 
šťastné momenty , ale to by bolo pre niektorých  
trocha veľa, preto dosť. Páni! Je k tomu treba ešte 
viac ? Treba len trocha charakteru a môžeme sa 
tešiť spolu. Verím, že ho máte.

Mgr. Vladimír Vranovič, primátor mesta Sereď

PS: Za 2 300 Eur mesačne (69 000.- Sk) by 
v Novinkách mohlo byť viac optimizmu, úcty člo-
veka k človeku a menej, povedzme, „nepresných“ 
informácií. Ročne je to desaťnásobok, teda zhru-
ba 23 000 Eur. Treba túto dotáciu využiť naozaj  
zmysluplne.

Dokedy ešte,  
priatelia?

Čas...,
...ten premocný, nekoneč-

ný, absolútny pán! Kruto, 
ale spravodlivo nám „kráti” 
život, i konanie a prítom-
nosť sa o sekundu stáva 
minulosťou. Zrýchľuje život 
každým smerom – priťahu-
je koniec, najprv na dohľad, 
neskôr na dosah. 

Každá chvíľa bytia má 
svoj význam aj bez nášho 
súhlasu, vedomia či chce-
nia. Potichu, takmer neba-
dane - odchádza jedno a pri-
chádza druhé. Čas nás núti 
všímať si ho, počítať s ním, 
vážiť si ho, ale aj nenávi-
dieť. Nad časom nezvíťazíš! 
Môžeš naň - iba zabudnúť. 
S ním odchádza „mladosť” a 
prichádza „staroba”. Nedbá 
našich chcení, moci, chudo-
by či bohatstva... Je to spra-
vodlivý krutovládca. 

Naši mladí, to sme my 
„pred chvíľou” a naši starí, 
to sme my „za chvíľu”. Sta-
roba býva zárukou skúse-
nosti. Keď sme boli mladí, 
učili sme sa od starších. Bez 
ich existencie by sme neboli 
takí, akými sme, akých nás 
„stvorili.” Sme takí, akých 
nás naučili byť. K prevza-
tým základom prikladáme 
svoje a odovzdávame ich 
mladým. Tento proces, táto 
rovnica je rovnako mocná 
ako vládca – čas.

Ak niekomu chýba vycho-
vanie, vidíme to a cítime. 
Stalo sa, čo sa nemalo stať - 
nedostal všetko, čo mal do-
stať, neprijal, čo mal prijať... 
Nemá morálne základy.

Október je mesiac úcty 
k starším. Tak sme si ho 
„papierovo” pomenovali. Po-
hľadom ľahko rozlíšime mla-
dého od starého. Až príliš 
jednoducho sa zbavujeme 
svojich starých a odkladáme 
ich do sociálnych zariadení 
pre starenky a starčekov. 
Či sa bránim alebo nie, pri 
ich návšteve ma pocit ľútosti 
prepadne vždy.

Do prachu času zapadnú 
udalosti aj mená. Zmysel 
života napĺňajú len cenné 
a dôležité veci. Ktoré to sú, 
zistíme iba žitím samým. Ži-
vot je fluidum, nasycované 
naším bytím. Jeho kvalitu 
určujeme sami svojím ko-
naním. Ak sa mi nedarí, nie-
čo neviem naplniť. Vlastnú 
nedokonalosť vnímam ako 
fakt. Musím s ňou bojovať i 
vyrovnať sa ako s plynutím 
času.

Veľa času na dobré veci 
vám praje 

Marcel Kováč

Reakcia vydavateľa: Od začiatku vydávania časopisu mojou osobou až doteraz redakcia SN ne-
dostala žiadnu žiadosť na opravu podľa § 7 a na odpoveď podľa § 8 zák. č. 167/2008 Z. z. (tlačového 
zákona). Nedovolil by som si svojvoľne nevyhovieť zákonným právam žiadateľa. Ešte sa nestalo, 
aby som žiadosť zverejniť informácie poskytnuté Mestským úradom v Seredi nezverejnil. V prípade 
zverejnenia nepresných informácií sa dotknutým osobám alebo inštitúciám rád ospravedlním.

K nepresnostiam: V tomto čísle časopisu SN nie je priestor na podanie obšírnejších in-
formácií. Na ne a na vaše reakcie rád vyhradím priestor v budúcom - novembrovom čísle.  
Verím v schopnosť kritického myslenia čitateľov časopisu a viem, že rozlišujú „dojmy od pojmov 
a kanalizáciu od civilizácie.”      Marcel Kováč

Rozpočet výroby časopisu  
zaokrúhlene na celé €  

(fakturovaná čiastka: 2 325 €).
DPH (nepatrí do príjmu) - 371 €

náklady na tlač SN - 850 €
režijné náklady (priestory, energie,  

vozidlo, tankovanie, telefóny, internet,  
fotoaparáty, počítače a pod.) - 210 €

odvody a predpokl. daň - 250 €
náklady na výpomoc pri gramatickej  

kontrole a spracovaní layout-u - 170 €

približná odmena za prácu - 474 €

P. S. Nátlaky a diktát z pozície moci, čo má a čo nemá byť 
v časopise Seredské novinky, sú pokusy o kontrolu a ovplyv-
ňovanie slobody slova, zaručenej ústavou SR. 

Lepšie, ako písanie poloprávd, by bolo poskytovať vydava-
teľovi Seredských noviniek odpovede na všetky otázky, aj na 
tie „nepríjemné” a podávať presné informácie, aby ich zve-
rejňoval širokej verejnosti. Odporúčania európskych inštitú-
cií nabádajú orgány moci (v našom prípade MsZ) prijímať 
uznesenia obmedzúce nebezpečenstvá ohrozujúce slobo-
du médií. Nabádajú podporovať zaručenie slobody prejavu 
a šírenia informácií voči akýmkoľvek pokusom kontrolovať 
prácu redaktorov a vydavateľov. Oháňať sa iba tvrdeniami 
bez dôkazov je „mletie na prázdno” a zavádzanie verejnosti. 

 Marcel Kováč
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(dokončenie zo str. 1)  Zišli sme sa tu, aby 
sme si pripomenuli jednu z najväčších tra-
gédií ľudstva. Tragédiu, ktorá si vyžiadala 
viac ako 20 miliónov obetí v Európe, viac 
ako 6 miliónov obetí príslušníkov židov-
ského národa. Často sa hovorí o tom, ako 
mohlo k takej tragédii 
prísť?! A vždy sa tomu 
dávajú akési ideologické 
nálepky. My sa musíme 
pozrieť na seba. Kedy 
prichádza k tomu, že 
uprednostníme vlastný 
materiálny záujem pred právami iného? 
Vtedy, keď začnú nielen v národe, nielen 
v časti spoločnosti - nejakej elite, ale keď 
začnú v každom jednotlivcovi chýbať zá-
kladné morálne princípy. Keď jednotlivec 
sa dá vmanipulovať do takej situácie, že je 
ochotný zabudnúť na úctu k inému človeku. 
Všetci bez ohľadu na farbu pleti, jazyk, ná-
boženstvo  sme rovnocenní. Tak sme boli 
stvorení. Nikto nie je viac ako ten druhý! Je 
veľmi dôležité, aby sme si pripomínali to, že 
k bezpráviu, násiliu, odoberaniu majetku, 
odoberaniu spoločenského postavenia, po-
tláčaniu ľudskej dôstojnosti, k tomu, že pri-
pravíme iného o život, príde vtedy, ak sami 
- my ako jednotlivci dopustíme, aby v na-
šom svedomí chýbali alebo boli potlačené 
základné morálne ľudské hodnoty. 

Chápem toto stretnutie ako pripomienku 
minulých udalostí a tragédií a my nechce-
me, aby sa opakovali. Chápem toto stret-
nutie ako výraz našej úcty k obetiam, ako 

výraz našej úcty k ľudskej dôstojnosti, ale 
zároveň chápem toto stretnutie ako výraz 
nášej úcty k tým, ktorí bojovali proti násiliu 
a bezpráviu. V tomto prípade to má poli-
tologický názov - fašizmus. V skutočnosti 
došlo ku kríze morálnych hodnôt každé-

ho jednotlivca. Preto je 
dôležité, aby sme chá-
pali dnešné stretnutie 
hlavne ako oživenie si 
svojho vlastného posto-
ja k základným ľudským 
hodnotám. Je to to naj-

vyššie, čo musíme rešpektovať: úctu 
k svojim najbližším, úctu k priateľom, úctu 
k iným, ktorých nepoznáme, pretože tí tak 
isto majú svojich najbližších, majú svojich 
priateľov, tvoria rodinu. Nedovoľme, aby 
v nás chýbala úcta k človeku. To 
je to najdôležitejšie. 

Je dôležité dávať príklad - naj-
mä mladým, aby vedeli, že každá 
doba je veľmi ťažká. Ani oni ne-
žijú ľahší život, ako sme žili my, 
pretože na nich číha oveľa viacej 
lákadiel, oveľa viacej reklamy, 
oveľa viacej materiálnych hodnôt 
a pôžitkov. Najdôležitejšie je to, 
mladí priatelia, s čím budete žiť, 
keď budete sami. Keď budete se-
dieť niekde na lavičke v parku ale-
bo budete večer zaspávať, alebo 
možno raz, keď budete starí... Ak 
si budete môcť povedať: Bol som 

človekom, ktorý mal v úcte iných, pracoval 
v prospech iných, tak ste určite v živote do-
siahli najviac. 

Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa 
zaslúžili o pripomínanie si obetí, bojovníkov 
proti násiliu, o pripomínanie si základných 
ľudských hodnôt tu pri tomto pamätníku 
v Seredi. Ďakujem mestu Sereď, pánovi 
primátorovi, predstaviteľom spoločenských 
organizácií, svojim kolegom poslancom, 
pracovníkom úradu Trnavského samo-
správneho kraja. Ďakujem našim váženým 
hosťom: pánovi veľvyslancovi štátu Izrael, 
pánovi radcovi ambasády USA, že sem pri-
šli a manifestovali svoju príslušnosť a úctu 
k základným ľudským hodnotám. 

Vážené dámy, vážení páni, ďakujem  
za vašu pozornosť.

Čo spôsobí  
kríza morálnych  

hodnôt

(dokončenie zo str. 1) vrcholiacej tragédie slo-
venských Židov a odvolávajúc sa na pracov-
nú povinnosť Židov, začala slovenská vláda 
v poslednej tretine marca 1942 deportovať 
židovských obyvateľov z územia Slovenska.

Pracovný tábor pre Židov v Seredi bol zria-
dený v septembri 1941 v časti 
vojenského objektu. Pôvod-
ne sa so seredským táborom 
počítalo iba ako s táborom 
dislokačným, resp. táborom 
pracovným pre Židov, kde by 
sa využila pracovná sila tých, 
ktorí boli vyradení  z verejného hospodár-
skeho života. Tábor spočiatku strážilo 55  
príslušníkov Hlinkovej gardy. Ženatí gardisti 
zarábali asi dvetisíc korún mesačne, slobod-
ní o päťsto menej. V tom čase bol priemerný 
mesačný plat robotníka osemsto korún.

Deportácie Židov do koncentračných 
táborov pozostávali z dvoch etáp. V prvej 
etape od marca do októbra 1942 bolo do 
koncentračných táborov na územie okupo-
vaného Poľska vypravených 57 transportov. 
Z toho 38 transportov odišlo do železničnej 
stanice Naleczów pri Lubline a zvyšných 
19 transportov smerovalo do Auschwitzu. 
Najotrasnejší pohľad poskytovali dva po-
sledné transporty. Jeden sa skladal z ne-
pohyblivých pacientov židovskej nemocni-
ce v Seredi. Druhý pozostával z duševne 
chorých, telesne  postihnutých, ktorých 
zozbierali zo všetkých liečebných ústavov. 
To bol posledný transport, ktorý 20. októbra 
1942 opustil Slovensko. V prvej vlne depor-
tácií bolo zo Slovenska násilne vyvezených 
57 752 Židov, z ktorých holokaust prežilo 
len niekoľko sto.

V druhej etape, od septembra 1944 do 
marca 1945, bolo zadržaných a v Seredi 
väznených 11 719 Židov. V tábore boli Židia 
vystavení krutému zaobchádzaniu a vraž-
dám. Väzni museli napríklad celú noc po-
chodovať po areáli tábora. Tých, ktorí spad-

li, zastrelili alebo surovo zmlátili. 
V zime polievali väzňov studenou 
vodou. Posledný transport s 360 
osobami odišiel zo Serede 31. 
marca 1945 do Terezína. 

Pri príležitosti Pamätného dňa 
obetiam holokaus-
tu a rasového 
násilia sa zrodila 
myšlienka vyhlásiť 
objekty piatich ba-
rakov pracovného 
a koncentračného 

tábora v Seredi za národnú kul-
túrnu pamiatku a následne v nich 
vybudovať múzeum holokaustu. 
Táto myšlienka bola zrealizovaná 
rozhodnutím Ministerstva kultú-
ry Slovenskej Republiky dňa 12. 
mája 2009, ktorým bol bývalý pra-
covný tábor v Seredi vyhlásený za 
národnú kultúrnu pamiatku. 

Vláda Slovenskej republiky uloži-
la ministrovi kultúry zabezpečiť zria-
denie Múzea holokaustu v Seredi 
v termíne do roku 2012. 

Rekonštrukciu piatich pôvodných 
barakov a následné inštalovanie 
muzeálnych zbierok riadi SNM  
– Múzeum židovskej 
kultúry v Bratislave 
za pomoci primátora 
mesta Sereď, pána 
Vladimíra Vranoviča. 
V rámci múzea plá-
nujeme vybudovať 
vzdelávacie centrum 
v oblasti holokaustu 
s celoslovenskou pô-
sobnosťou, ktoré bude 
slúžiť študentom, pe-
dagógom a širokej ve-
rejnosti.

Dr. Martin Korčok

Múzeum  
holokaustu  

v Seredi

foto: archív 
autora

foto: archív SNM - MŽK
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Dňa 16. septembra 2009 sa uskutočni-
lo vo veľkej zasadačke mestského úradu 
losovanie budúcich nájomcov novovybu-
dovaných nájomných bytov obytného sú-
boru Dolnomajerská. 
Dobudovaním dvoch 
bytových domov uve-
deného obytného sú-
boru získa mesto Sereď do vlastníctva 
celkom 32 bytov, ktoré budú slúžiť obča-
nom nášho mesta.

Celkom 16 bytových jednotiek každé-
ho z obytných domov predstavuje: šesť 
dvojizbových bytov, 26 jednoizbových 
bytov. V každom bytovom dome je jeden 
byt na prízemí pre osobu s obmedzenou 
schopnosťou pohybu, resp. používajúcu 
invalidný vozík. Podmienky na prenájom 
bytov splnilo 54 žiadateľov, z tohto počtu 
sa však jedna žiadateľka vzdala, pretože 
si svoju bytovú situáciu vyriešila. Jeden 
žiadateľ je zdravotne ťažko postihnutý 
občan, ktorý spĺňa podmienky v zmysle 
prílohy ministerstva výstavby a regionál-
neho rozvoja. Celkom 10%, t. j. jeden 
byt v každom bytovom dome – t. j. dvom 
žiadateľom - mesto v zmysle platného 
výnosu ministerstva výstavby a regionál-
neho rozvoja SR prenajme osobe, ktorá 

zabezpečuje spoločenské, ekonomické 
a sociálne potreby mesta, najmä školské, 
kultúrne, zdravotnícke a bezpečnostné, 
alebo fyzickej osobe užívajúcej nájomný 

byt, vrátený opráv-
nenej osobe podľa 
osobitných predpisov. 
Z celkového počtu 32 

bytov bolo predmetom losovania 29 bytov 
(šesť dvojizbových a 23 jednoizbových), 
ktorých budúci nájomcovia boli losovaní z 
50 žiadateľov v zmysle kategórií, ktoré si 
žiadatelia zvolili už pri podaní žiadosti.

Najskôr boli losovaní budúci nájomco-
via na dvojizbové byty a následne na jed-
noizbové byty.

Prvého nájomcu vylosoval predseda 
bytovej komisie pri MsZ v Seredi, pán 
Stanislav Tvrdík a ďalšieho nájomcu lo-
soval vždy predošlý vylosovaný žiadateľ. 
Na regulérnosť losovania dohliadal notár 
JUDr. Michal Irsák. V závere po vyloso-
vaní budúcich nájomcov informovala ve-
dúca oddelenia o ďalších krokoch, ktoré 
budú musieť vylosovaní žiadatelia v naj-
bližšom období urobiť a zároveň im za-
želala príjemné a bezproblémové bývanie 
v nových bytoch.

MsÚ, odd. vnútornej správy

Vrátenie nadmerného  
odpočtu DPH  

v skrátenej lehote 
Nadmerný odpočet vzniká u platiteľa dane 

z pridanej hodnoty ako rozdiel odpočítateľ-
nej dane a daňovej povinnosti za príslušné 
zdaňovacie obdobie (kalendárny mesiac 
alebo štvrťrok), ak odpočítateľná daň prevy-
šuje daňovú povinnosť. Zákon č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len zákon o DPH) 
ustanovuje, že platiteľ dane odpočíta vznik-
nutý nadmerný odpočet od vlastnej daňovej 
povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom 
období. Ak v nasledujúcom zdaňovacom 
období platiteľ dane nevykazuje vlastnú da-
ňovú povinnosť alebo jeho vlastná daňová 
povinnosť je nižšia ako nadmerný odpočet 
z predchádzajúceho zdaňovacieho obdo-
bia, potom daňový úrad vráti nadmerný 
odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 
30 dní od podania daňového priznania za 
nasledujúce zdaňovacie obdobie.

V prípade začatia kontroly u platiteľa 
dane v lehote na vrátenie nadmerného 
odpočtu daňový úrad nadmerný odpočet 
vráti do 10 dní po skončení kontroly.

Novela zákona o DPH, ktorá je platná 
od 1. apríla 2009, umožňuje skrátiť leho-
tu na vrátenie  nadmerného odpočtu pre 
platiteľov dane s mesačným zdaňovacím 
obdobím zo 60 dní na 30 dní. Cieľom uve-
denej zmeny je umožniť vrátenie finanč-
ných prostriedkov (nadmerných odpočtov) 
platiteľom dane čo najskôr.

Skrátená lehota na vrátenie nadmerného 
odpočtu sa však vzťahuje iba na platiteľov 
dane, ktorí splnia zákonom určené pod-

mienky a uplatnila sa prvýkrát na nadmerný 
odpočet za zdaňovacie obdobie apríl 2009. 
Platiteľ dane, ktorý si chce uplatniť skrátenú 
lehotu na vrátenie nadmerného odpočtu, 
musí splniť nasledovné podmienky:

a) zdaňovacím obdobím platiteľa dane je 
kalendárny mesiac,

b) platiteľ dane bol platiteľom dane naj-
menej 12 kalendárnych mesiacov pred 
skončením kalendárneho mesiaca, v kto-
rom nadmerný odpočet vznikol, a

c) platiteľ dane nemal v období 12 ka-
lendárnych mesiacov pred skončením ka-
lendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný 
odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné 
nedoplatky voči daňovému úradu a colnému 
úradu a nedoplatky na odvodoch sociálneho 
poistenia a zdravotného poistenia.

Daňovým nedoplatkom sa rozumie dlž-
ná suma dane po lehote splatnosti, vrátane 
sankcií a poplatkov, vrátane dlžnej sumy 
zrážkovej dane. Daňovým nedoplatkom nie 
sú nezaplatené preddavky na daň platené 
podľa jednotlivých daňových zákonov.  

Platiteľ dane, ktorý spĺňa všetky uvedené 
podmienky, vyznačí túto skutočnosť v daňo-
vom priznaní za zdaňovacie obdobie, v kto-
rom nadmerný odpočet vznikol, čím požiada 
o vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej 
lehote. V tejto súvislosti je od 1. apríla 2009 
platný nový vzor daňového priznania k dani 
z pridanej hodnoty, ktorý umožňuje vyznačiť 
túto skutočnosť v daňovom priznaní. 

Ak správca dane po vrátení nadmerné-
ho odpočtu následne zistí, že platiteľ dane 
nespĺňal zákonné podmienky na skrátenie 
lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu, 
uloží platiteľovi dane sankciu.

Daňové riaditeľstvo SR
pracovisko Trnava

VOLEBNÉ OKRSKY  
pre konanie volieb  

do orgánov samosprávnych krajov 
mesto Sereď - 2009

V zmysle zákona č. 303/2001 Z. z.  
o voľbách do orgánov samosprávnych 

krajov a o doplnení Občianskeho súdneho 
poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z. § 6 
ods. 2 určujem volebné okrsky a miestnosti 

v meste Sereď nasledovne:
Volebný okrsok č. 1 - Volebná miestnosť: 

Dom kultúry - Školská ul. 118/1
Okrsok pre obyvateľov ulíc: Mlynárska, Gar-

biarska, Považský breh, Kostolná, Dolnostred-
ská, Mládežnícka, Šintavská

Volebný okrsok č. 2 - Volebná miestnosť: 
Dom kultúry – Školská ul. 118/1

Okrsok pre obyvateľov ulíc: Cukrovarská, Ku-
kučínova, Školská

Volebný okrsok č. 3 - Volebná miestnosť:  
ZŠ J. Fándlyho –Fándlyho 763/7a. Okrsok pre 
obyvateľov ulíc: D. Štúra, Fándlyho

Volebný okrsok č. 4 - Volebná miestnosť:  
ZŠ J. Fándlyho – Fándlyho 763/7a

Okrsok pre obyvateľov ulíc: Vonkajší rad, Bra-
tislavská, Kasárenská, Trnavská cesta, Poľná, 
Pribinova, Pažitná, Malý Háj, Nový Majer

Volebný okrsok č. 5 - Volebná miestnosť: 
Mestský úrad - Námestie republiky 1176/10

Okrsok pre obyvateľov ulíc: M. R. Štefánika, Le-
gionárska, Dolnomajerská a občania mesta, ktorí 
majú trvalý pobyt mesto Sereď bez určenia ulice.

Volebný okrsok č. 6 - Volebná miestnosť: 
Mestský úrad - Námestie republiky 1176/10

Okrsok pre obyvateľov ulíc: Spádová, Poštová, 
Čepenská 1211 – 1214, A. Hlinku, Vinárska, Kúpeľ-
né nám., Pekárska, SNP, Starý Most, Záhradná

Volebný okrsok č. 7 - Volebná miestnosť: 
Objekt bývalej ZŠ, Garbiarska ul. 3964/58 

Okrsok pre obyvateľov ulíc: Novomestská, 
Nám. slobody, Parková

Volebný okrsok č. 8 - Volebná miestnosť:  
ZŠ J. A. Komenského – Komenského ul. 1227/8. 
Okrsok pre obyvateľov ulíc: Jesenského, Komen-
ského, Vysoká, Priečna, Železničná, Šulekovská

Volebný okrsok č. 9 - Volebná miestnosť: 
 ZŠ J. A. Komenského – Komenského ul. 
1227/8. Okrsok pre obyvateľov ulíc: Slnečná, Sl-
nečná II, Rovná, Krásna, Hornomajerská, F. Kráľa, 
Hviezdoslavova, Jilemnického, Nová, Čepenská -  
rodinné domy a Čepenská  3047, 3081 a 3735 

Volebný okrsok č. 10 - Volebná miestnosť: 
Štadión - Športová ul. 2809/8

Okrsok pre obyvateľov ulíc: Športová, Dlhá, Pod 
hrádzou, Topoľová, Vojanská, Malá ulička, Pivo-
varská, Podzámska, Ivana Krasku, Obežná, Lipo-
vá, Hrnčiarska, Ľ. Podjavorinskej

Volebný okrsok č. 11 - Volebná miestnosť: 
Domov dôchodcov - Dolnočepenská 1620/27. 
Okrsok pre obyvateľov ulíc: Dolnočepenská, 
Murgašova, Svätoplukova, Kuzmányho, Matič-
ná, 8.mája, Štefana Moyzesa

Volebný okrsok č. 12 - Volebná miestnosť: 
Resoc.zariadenie Teen Challenge Slovakia 
n.o., Vážska ul. 1876/38

Okrsok pre obyvateľov ulíc: Strednočepenská, 
Veterná, Jasná, Severná, Vážska, Krátka, Krížna, 
Pionierska, Mierová, Tehelná, Stromová, Sládkovi-
čova, Družstevná, Lúčna, Jelšová

Volebný okrsok č. 13 - Volebná miestnosť:  
Futbalový štadión - Hornočepenská 3740/126. 
Okrsok pre obyvateľov ulíc: Hornočepenská

Mgr. Vladimír Vranovič
primátor mesta

Losovanie  
nájomných bytov

Voľby do zastupiteľstiev samospráv-
nych krajov a voľby predsedov samo-
správnych krajov v súlade s § 23 zákona 
č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov a o doplnení Ob-
čianskeho súdneho poriadku v znení zá-
konov č. 335/2007 Z. z. vyhlásil predseda 
Národnej rady Slovenskej republiky roz-
hodnutím č. 272/2009 z 2. júla 2009 a ur-

čil deň konania volieb na sobotu 14. no-
vembra 2009.

V zmysle § 6 a § 23 vyššie citovaného 
zákona primátor mesta Sereď určil voleb-
né okrsky, volebné miestnosti a čas kona-
nia volieb v meste Sereď:

sobota 14. novembra 2009 
od 7.00 hod do 22.00 hod.

Voľby do VÚC 2009
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Za vydanie občianskeho 
preukazu sa vyberá správ-
ny poplatok:

– vydanie občianskeho 
preukazu: 4,50 €

– vydanie občianskeho 
preukazu za stratený, od-
cudzený, zničený alebo 
poškodený: 16,50 €

– vydanie občianske-
ho preukazu za stratený, 
zničený, odcudzený ale-
bo poškodený opakovane 
v priebehu dvoch po sebe 
nasledujúcich rokoch: 33 €.

Od uvedených poplatkov 
je oslobodené podanie žia-
dosti,

– o vydanie prvého ob-
čianskeho preukazu a no-
vého občianskeho preuka-
zu,

– o vydanie občianskeho 
preukazu ako náhrady za 
stratený alebo odcudzený 

občiansky preukaz u ob-
čanov starších ako 60 ro-
kov veku alebo u držiteľov 
preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím,

– o vydanie občianskeho 
preukazu ako náhrady za 
stratený alebo odcudzený 
občiansky preukaz opako-
vane v priebehu dvoch po 
sebe nasledujúcich rokoch 
u občanov starších ako 60 
rokov veku alebo u držiteľov 
preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím.

Po uplynutí platnosti 
občianskeho preukazu je 
občan povinný požiadať  
o vydanie nového do 15 dní. 
V prípade krádeže dokladov 
musí ohlásiť túto skutočnosť 
na najbližšom oddelení poli-
cajného zboru.

xd

Celoplošná jesenná  
deratizácia

Mesto Sereď, odd. životného 
prostredia oznamuje, že v  termíne od  
7. 10. do 31 .10. bude na území mes-
ta Sereď vykonávaná celoplošná 
preventívna a ochranná deratizácia.

Oddelenie životného prostredia 
vyzýva všetkých občanov mesta Se-
reď, ktorí majú vo svojom vlastníctve 
alebo v správe bytové domy, objekty 
a priestory podnikov, inštitúcií, škôl, 

úradov a zariadení, ako aj majiteľov 
rodinných domov, aby v uvedenom 
termíne tiež vykonali ochrannú dera-
tizáciu svojich objektov.

Zároveň žiadame všetkých občanov, 
aby počas výkonu deratizácie dodržia-
vali pokyny deratizačných pracovníkov 
a  zvýšili opatrnosť v dohľade nad ma-
loletými deťmi a v starostlivosti o do-
máce zvieratá, ktoré by mohli prísť do 
styku s nastraženými deratizačnými 
prostriedkami.           odd. ŽP MsÚ

Bravčové

Vážení občania, mesto Sereď začína s triedením ľahkých kovových 
obalov z potravín a nápojov (prázdne a čisté konzervy a plechovky).  
Kovové obaly pred ich vložením do žltej zbernej nádoby 
alebo vreca na plastové odpady vyčistite a zbavte 
zvyškov potravín. Nádoby sú označené pridanými 
informačnými nálepkami. Na zbernom dvore mesta na 
Cukrovarskej ul. č. 4347 môžete odovzdať aj ostatný 
ťažký kovový odpad (oceľ, železo, kovové tabule, plechy, 

farebné kovy a antikoro - nerez).

Kukurica

KOVOVÉ OBALY

Design manuál                                                                                                                                                                                              

logotypy
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Prázdne a čisté ukladajte  
do žltých nádob a vriec na plasty!

Plechovky

Konzervy

Džús

Pivo Cola

Hrášok

Ryby
Poplatky za vydanie  

občianskeho preukazu

V objekte ZŠ J. Fándlyho 
prebieha výstavba nového 
viacúčelového ihriska. Ur-
čené bude na minifutbal, volejbal, 
tenis a basketbal. Povrch: umelá 
tráva druhej generácie, rozmery 
40x20 m. Stavbu realizuje Sporter 
s. r. o. Bratislava, formou „na kľúč”. 
Termín ukončenia - október 2009. 
Náklady celkom: 73 616 €        red

Eurofondy a naše mesto
Mesto Sereď bolo úspešné v nein-

vestičných projektoch na vzdelávanie 
zamestnancov z európskeho sociál-
neho fondu, investičných projektoch z 
kohézneho fondu a európskeho fondu 
pre obnovu a rozvoj na  rekonštrukciu 
a modernizáciu Základných škôl J. A. 
Komenského a J. Fándlyho a tiež odpa-
dového hospodárstva mesta. 

V mesiaci september (16. 9.) bol poda-
ný projekt na revitalizáciu a rekonštrukciu 
Námestia slobody – malý park.  V prípade 
jeho schválenia hodnota projektu prevý-

ši 1,3 mil. € (presne 1 332 436, 01 €), čo 
predstavuje čiastku cca 47 mil. Sk.

V ten istý deň  podala firma ProCare, 
a. s., Bratislava ako oprávnený žiadateľ, 
projekt na  rekonštrukciu budovy Mest-
skej polikliniky v Seredi. V prípade jeho 
schválenia prostriedky budú poskytnuté 
zo zdrojov EÚ. Plán rekonštrukcie pred-
pokladá zateplenie budovy, dôjde k vý-
mene okien a rekonštrukcii kotolne, čím 
by sa mali zlepšiť pracovné podmienky 
poskytovania zdravotnej starostlivosti pre 
zamestnancov polikliniky a tiež zlepšiť 
prostredie pre pacientov.            pr

Rok 2009 je piatym rokom 
uplatňovania nového 

spôsobu financovania miest 
a obcí. Pri tomto spôsobe 
je skutočný objem výnosu 
dane z príjmov fyzických 
osôb prerozdeľovaný zo 
štátneho rozpočtu priamo 
do rozpočtu jednotlivým ob-
ciam a VÚC. 

V súlade s nariadením 
vlády SR č. 668/2004 Z. z. 
o rozdeľovaní výnosu dane 
z príjmov územnej samo-
správe MF SR zverejnilo 
dňa 4. 12. 2008 východis-
kové štatistické údaje a ga-
rantovanú čiastku podielu 
obcí na výnose DPFO na 
rok 2009. Na základe týchto 
údajov predstavovala garan-
tovaná čiastka podielu mes-
ta SEREĎ na výnose DPFO 
(tzv. podielové dane) celko-
vú hodnotu 4 279 225 € (t.j. 
128 915 tis. Sk).

Nakoľko pri príprave ná-
vrhu rozpočtu na rok 2009 
(v mesiacoch október 2008 
– november 2008) neboli 
známe údaje o garantova-
nej čiastke podielu daní, 
vychádzali sme z predpo-
kladaného vývoja za uply-
nulé obdobia a tiež z infor-
mácií, ktoré boli zverejnené 
zástupcami ZMOS-u. Na 
základe týchto údajov bola 
v návrhu rozpočtu mesta 
Sereď na rok 2009 uvede-
ná čiastka 4 046 770 € (t.j. 
121 913 tis. Sk), s ktorou 

bol aj rozpočet mesta na rok 
2009 schválený MsZ uzne-
sením č. 226/2008 písm. B 
dňa 9.12. 2008. 

Na základe predbežných 
informácií MF SR a ZMOS-u 
o hodnotení vplyvov hospo-
dárskej a finančnej krízy na 
rozpočty miest a obcí bol 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Seredi predložený ná-
vrh na 1. zmenu rozpočtu 
mesta SEREĎ na rok 2009, 
ktorý predpokladal zníženie 
podielových daní v rozpoč-
te mesta o čiastku 74 247 €, 
na čiastku 3 971 978 € (t.j. 
119 659 tis. Sk).

Dňa 3. 7. 2009 zverejnilo 
MF SR prognózu vývoja po-
dielových daní na rok 2009.

Podľa tejto prognó-
zy by malo mesto Sereď 
v roku 2009 dostať zo ŠR 
formou podielových daní 
čiastku 3 575 077 € (t.j. 
107 703 tis. Sk), t. zn. vý-
padok vo schválenom roz-
počte mesta Sereď na rok 
2009 predstavuje čiastku 
396 901 € (11 957 tis. Sk).

V prípade schválenia 
v rozpočte pôvodne ga-
rantovanej čiastky (t.j. 
4 275 225 €) by výpadok 
príjmov z podielových daní 
v rozpočte mesta Sereď 
na rok 2009 predstavo-
val čiastku 700 148 € (t.j. 
21 092 659 Sk).

ekonom. odd. MsÚ

Dopad krízy  
na rozpočet mesta Sereď  

roku 2009
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Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď je 
všeobecnovzdelávacia, vnútorne dife-

rencovaná stredná škola. Pripravuje žiakov 
v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom 
programe a poskytuje úplné stredné všeobec-
né vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou. 
Obsah vzdelávania je zameraný na všeobec-
né vzdelávanie, orientované predovšetkým 
na štúdium na vysokých školách.

História
História gymnázia sa začala písať v roku 

1953, keď bola vytvorená stredná škola s ma-
turitou ako Jedenásťročná stredná škola. 
Vznikla z bývalej meštianskej školy, ktorej bu-
dova bola odovzdaná do užívania 8. 9. 1928. 
Postavená je v slohu typickom pre architek-
túru prvej polovice 20. storočia. Budovu pro-

jektoval kladniansky staviteľ Václav Stádník 
v neoklasickom štýle. Plynutie času neobišlo 
ani gymnázium a v roku 2008 si pripomenulo 
55. výročie svojho vzniku. Ku tejto príležitosti 
sa 24. októbra v Dome kultúry v Seredi konala 
slávnostná akadémia, ktorú pripravili študenti 
školy. Niesla sa v duchu spomienok na Voj-
techa Mihálika a jeho tvorbu a gymnáziu bol 
pri tejto príležitosti prepožičaný čestný názov 
školy Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď. 
Počas 55-ročného trvania malo gymnázium 
päť riaditeľov. Prvým riaditeľom bol Oto Ha-
bán, ktorého vymenil PhDr. Michal Repa. 
V tejto funkcii bol najdlhšie, od roku 1962 do 
roku 1987. Na dva roky ho vystriedal Michal 
Horváth a po spoločenských zmenách v roku 
1989 sa od roku 1990 stal riaditeľom Mikuláš 
Cilling. V roku 1998 prevzala vedenie školy 
Ing. Eva Jakubcová. V súčasnosti je riaditeľ-
kou RNDr. Viera Tkáčová. 

Súčasnosť
V školskom roku 2008/2009 sme v rámci 

reformy školstva prešli na dvojúrovňový mo-
del vzdelávania. Na základe štátneho vzde-
lávacieho programu sme vypracovali náš 
vlastný školský vzdelávací program. Podľa 
neho budeme v prvých dvoch ročníkoch 
štvorročného štúdia, resp. v prvých šiestich 
rokoch osemročného štúdia, učiť všeobecný 
základ. Veľká zmena nastane v posledných 
dvoch ročníkoch štvorročného aj osemroč-
ného štúdia, kde sa začne vyučovať rozširu-
júce učivo. Žiaci si už nebudú vyberať z voli-
teľných a nepovinných predmetov, ale budú 
si môcť zvoliť jeden zo štyroch modulov: 

spoločensko-vedný, ekonomický, technický 
a prírodovedný. Obsah vzdelávania v tých-
to blokoch má zabezpečiť kvalitnú prípravu 
našich študentov na vysoké školy. Veľkým 
prínosom vytvorenia vlastného školského 
programu je nový obsah vo viacerých pred-
metoch. Pod novým obsahom treba chá-
pať nielen zaradenie nových tematických 
okruhov, ktoré sú viac späté s praktickým 
životom, ale aj zredukovanie ťažko pochopi-
teľného či veľmi teoretického učiva. Okrem 
týchto zmien sme prihliadli aj na dôležitosť 
výučby cudzích jazykov, posilnili sme ju zvý-
šením hodinovej dotácie.

Výraznými zmenami prechádzajú priesto-
ry našej školy, konkrétne pôvodná budova 
školy. V rokoch 2006 – 2009 sa v nej vy-
konala rekonštrukcia sociálnych zariadení, 
osvetlenia, rozvodov kúrenia a vody, kana-
lizácie a hlavne sa vyriešil najväčší problém 
– vymenili sa okná. Začala sa realizovať aj 
výmena podlahových materiálov v jednotli-
vých miestnostiach a výmena nábytku v ka-
binetoch. Toto všetko sa dalo uskutočniť len 
vďaka prideleným financiám od zriaďovateľa 
a výbornej spolupráci vedenia školy s TTSK. 
Po niekoľkoročnom budovaní vnútorných 
priestorov školy sme tento rok dostali finan-

cie aj na obnovenie fasády. Práce sú finanč-
ne veľmi náročné. Fasáda sa bude obnovo-
vať postupne a teraz to je len vonkajšia časť. 
Naším cieľom je, samozrejme, pokračovať 
s obnovou vnútornej časti fasády, rekon-
štrukciou oplotenia a komplexnou úpravou 
okolia školy. Vďaka financiám zo Združenia 
rodičov a vzdelávacieho združenia Gaudea-
mus sa čiastočne zrekonštruovalo chemické 
laboratórium, kúpili sme nové počítače do 
niektorých kabinetov a učební, značne sa 
doplnila a inovovala didaktická technika aj 
učebné pomôcky.

Aktivity školy
Študenti majú možnosť pracovať v mimo-

vyučovacom čase v záujmových krúžkoch, 
ktoré vedú učitelia našej školy. V tomto 
školskom roku to sú krúžky: stolnotenisový, 
volejbalový, futbalový, turistický, florbalo-
vý, kondičnej kulturistiky, vybíjanej a speed 
bedmintonu. Z odborne zameraných krúž-
kov to sú: matematický, biologický, počíta-
čový, fyzikálny, anglického a španielske-
ho jazyka. S umeleckým zameraním to sú  
hudobno-umelecký a literárno-umelecký. 
Gymnázium sa zapája do medzinárodných 
projektov, ktoré umožňujú študentom navští-
viť iné krajiny a spoznať sa so svojimi roves-
níkmi v zahraničí. Sú realizované s podporou 

Európskeho spoločenstva v rámci programu 
Celoživotného vzdelávania, podprogram 
Comenius-školské partnerstvá. 

V súčasnosti prebieha medzinárodný 
projekt Comenius 2008 – 2010 s názvom: 
“Ľudová výroba, ľudové remeslá v Európe 
– včera a dnes“. Komunikačným jazykom 
partnerstva je nemecký jazyk. Hlavným cie-
ľom projektu je zlepšenie celkového vzťahu 
študentov ku kultúrnym hodnotám minulosti, 
zvyšovanie povedomia o spoločnom kultúr-
nom dedičstve Európy a objavovanie spo-
ločných historických a kultúrnych koreňov, 
ako aj podobností tradičnej ľudovej kultúry 
partnerských regiónov. Naša škola je kooor-
dinátorom projektu a partnermi projektu sú 
školy z Česka (Gymnázium Tišňov), Maďar-
ska, Rumunska a Poľska. Každoročne orga-
nizujeme lyžiarske kurzy, venčekové sláv-
nosti, stužkové, školské plesy, imatrikulácie 
nových študentov, výlety, exkurzie, výstavy 
prác študentov, návštevy divadelných pred-
stavení a výlety do zahraničia. Pravidelne 
chystáme program Vianočné zvonenie. Pre 
žiakov základných škôl a ich rodičov pripra-
vujeme Deň otvorených dverí. V júni 2009 
navštívili študenti Londýn s cieľom lepšie po-
znať a osvojiť si anglický jazyk.

Úspechy
Študenti školy sa pravidelne zapájajú do 

predmetových olympiád a iných súťaží v jed-
notlivých predmetoch. Dosahujú vynikajúce 
úspechy v okresných, krajských i celoslo-
venských súťažiach. Darí sa im aj na medzi-
národnej úrovni. Najvýznamnejšie ocenenie 
v školskom roku 2008/2009dosiahol študent 
Jaroslav Ferenc, ktorý získal bronzovú me-
dailu v medzinárodnej olympiáde Mladých 
vedcov IJSO v Južnej Kórei. Svoj úspech 
zopakoval v medzinárodnej olympiáde INE-
PO – EUROASIA v Azerbajdžane, kde tiež 
získal bronz. V matematických súťažiach, 
ako napríklad Klokan, Sudoku, Pytagoriáda, 
ale i literárnych a fyzikálnych, dosiahli naši 
žiaci takisto množstvo úspechov. Študenti 
gymnázia získali mnoho ocenení v športo-
vých súťažiach – vo volejbale, basketbale, 
florbale, futbale, cyklistike či atletike.

Mgr. Alena Ujlacká
Mgr. Ľubica Štefáková

Gymnázium  
V. Mihálika Sereď

fotografie: 
archív školy
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Základná škola J. A. Komenského v Se-
redi má dlhoročnú tradíciu a dobré 

meno. Sme školou, ktorá si kladie za úlo-
hu vychovávať mladú generáciu, priprave-
nú na život v dnešnom zložitom svete. 

Záleží nám nielen 
na príjemnej pracov-
nej atmosfére, úpra-
ve prostredia, širokej 
mimoškolskej činnosti, ale najmä na kvali-
te výchovno-vzdelávacieho procesu.

Čo je meradlom úspešnosti našej školy? 
Sú to naši učitelia a zamestnanci – obeta-
ví a neúnavní, ľudia vážiaci si svoju prá-
cu, citliví profesionáli s pochopením pre 
detskú dušu so správnou mierou nároč-
nosti. Dôkazom úspešnosti sú naši žiaci. 
Ich popredné umiestňovanie sa v rôznych 
súťažiach a predmetových olympiádach je 
výsledkom kvalitnej výchovno-vzdelávacej 
práce ich učiteľov. Svedčia o tom i tieto 
údaje z minulého školského roka: v okres-
ných kolách šesť prvých miest (matema-
tická pytagoriáda, fyzikálna, geografická, 
biologická, chemická a biblická olympiá-
da), tri druhé miesta (matematická pyta-
goriáda, biologická olympiáda a olympiáda 
v anglickom jazyku), päť tretích miest (ma-
tematická, geografická, chemická olym-
piáda, olympiáda v slovenskom a anglic-
kom jazyku). V krajských kolách boli žiaci 
úspešní v biblickej (6. miesto), geografickej 
(6. miesto), fyzikálnej olympiáde a biolo-
gickej (8. miesto) a v olympiáde z ruského 

jazyka (1. miesto). V tejto olympiáde získal 
náš žiak v celoslovenskom kole pekné tre-
tie miesto. Škola sa tradične zapája aj do 
umeleckých súťaží a v minulom školskom 
roku naši žiaci úspešne reprezentovali 

školu v okresnej sú-
ťaži Čaro slova (2. 
a 3. miesto), v Ša-
lianskom Maťkovi 

(3. miesto). Veľkým úspechom bolo tretie 
miesto v celoslovenskej súťaži O Cenu 
Dominika Tatarku. Škola sa hrdo hlási 
i k druhému miestu v okresnom kole súťa-
že Hliadok mladých zdravotníkov. 

Úspech zožali žiaci aj v športe: flor-
bal (chlapci aj dievčatá v okresnom aj 
krajskom kole 1. miesto, dievčatá na 
Slovensku 7. miesto), ľahká atletika 
(jednotlivci dve 1. miesta), streethoc-
key (2. miesto v okrese), Olympiáda 
mladých záchranárov CO, basketbal, 
hádzaná a stolný tenis (3. miesto). 

Učiteľ bol a zostane kľúčom k úspechu 
vo vzdelávaní. Hovorí sa, že treba rozli-
šovať medzi školou, kde sa učiteľom ľah-
ko vyučuje, a školou, kde sa deťom ľahko 
učí. Naši pedagógovia prispôsobujú škol-
ské vzdelanie životu. Hravou formou odo-
vzdávajú žiakom poznatky, potrebné pre 
život, hľadajú stále nové metódy a formy 
práce. I takýmto prístupom umožňujú 
svojim žiakom zažiť úspech.

Mgr. Hana Čížová

Učiteľ – kľúč 
k úspechu žiakov

Prázdniny sú za nami. Deti doobeda zasad-
nú do školských lavíc a poobede  mnohé 

k svojim počítačom, ale aj tak to nemusí byť 
pre nich úplne bezpečné.

Ruku na srdce, koľkí z nás rodičov vieme, 
čo deti robia na internete? Vieme vôbec, čo 
tam na ne číha? Keď sme chodili 
do školy my, internet sme nepo-
znali, naše deti sa v ňom orien-
tujú lepšie ako my. Internet je 
skvelá informačná diaľnica. Dnes 
by sme si bez neho asi už veľmi nevedeli život 
predstaviť. Na internete je už všetko. Na jednej 
strane je to výhoda, je to však pre naše deti 
aj veľké riziko. Sú dôverčivé, zvedavé, všeli-
čo chcú vyskúšať. Aj my sme boli takí, len nás 
„pokúšali“ iné nebezpečenstvá. Svet pokročil 
a deti majú dnes iné zábavy, ale zvedavé sú 
úplne rovnako ako my v ich veku. 

Určite netreba pripomínať, že na naše deti 
číha nástrah viac než dosť. A tak, ako ich ne-
môžeme zamknúť doma len preto, aby nedro-
govali a nezapadli do zlého kolektívu, rovna-
ko nemôžme deťom 
zakázať surfovanie 
po internete. Bola 
by to ich izolácia, nie 
ochrana pred nebez-
pečenstvom.

Vieme, čo všet-
ko na naše deti číha 
z internetu? Určite 
ste už o tom dosť po-
čuli, čítali, ale iste sú 
aj takí, ktorí nad tým kývnu rukou so slovami, 
že žiadne hrozné veci sa zatiaľ nestali. Možno, 
a možno sme len o nich nepočuli. Chráňme si 
svoje deti!

Pre deti nie je problém stretnúť sa pri sur-
fovaní s drogami, pornografiou, pedofíliou. 
S diskrimináciou, násilím... Poznajú to? Budú 
sa vedieť brániť? Nie. Budú zvedavé a budú 
sa chcieť pozrieť, možno aj vyskúšať. Ale ako 
to zvládnu s tou detskou dušičkou? Prídu za 
nami a spýtajú sa? Alebo radšej potajomky... 

A pri tom všetkom budú poslušne ticho sedieť 
zavreté vo svojej detskej izbičke a my bude-
me mať dojem, že je všetko v poriadku. Môže 
to by celkom inak. Ak necítia veľkú dôveru k 
rodičovi, radšej sa zveria kamarátovi, spolu-
žiakovi alebo - niekoho si nájdu na internete. 

V anonymnom prostredí sa ľah-
šie komunikuje. Len pozor, dieťa 
je dôverčivé, nepozná zlo, vypo-
čítavosť, zákernosť...

Robil som si prednedávnom 
štatistiky, koľko detí četuje, koľko z nich zve-
rejňuje svoje osobné údaje na rôznych por-
táloch. Koľko mladých dievčat zverejní svoje 
fotky z dovoleniek, z osláv, mnohokrát len 
v plavkách. Dieťa 
a častokrát ani 
mnohí dospelí si 
neuvedomujú, 
aký silný nástroj 
dostáva do rúk 
ten, kto chce in-
formáciu alebo 
hoci eroticky la-
denú fotku zne-
užiť. My dospelí 
vieme, ako je ťaž-
ko, až nemožné vziať späť slovo, ktorým sme 
niekomu ublížili. Menej si už uvedomujeme, že 
podobne ako vyslovené slovo, ani informáciu, 
zverejnenú na internete, už nikdy nevezmeme 
späť. Môže sa šíriť a zneužívať bez akejkoľvek 
možnosti to ovplyvniť. A naše deti? Nechápu, 
nerozumejú, ešte sa so „zlými“ vecami nestre-
tli. Nenechajme ich, aby to zlé museli spoznať 
na vlastnej koži!

Naučme naše deti, že...
... ak s niekým komunikujeme, musíme byť 

opatrní. Aj keď sa nám zdá, že človeka na dru-
hej strane dobre poznáme, dlho si píšeme a 
máme aj jeho fotografiu, buďme aj tak opatrní, 
lebo nevieme, kto je na druhej strane!

... ak sa chce stretnúť s nejakou oso-
bou, ktorú spoznalo len na internete, ne-

malo by ísť na stretnutie samé, aj 
keď má pocit, že osobu dobre pozná. 
Tak ako nedovolíme, aby naše dieťa niekto šika-
noval v škole, myslime na to, že s rovnakými ale-
bo aj horšími dôsledkami môže skončiť aj elek-
tronická šikana. Riešme to rázne a okamžite, 
nepodceňujme ani tento druh šikanovania. 
Deťom internet, čet, a ostatné veci nezakazuj-
me, ale vysvetľujme a riešme veci spolu. Ne-
trestajme ich za to, čo sa už cez internet stalo,  
za čo nemôžu. Nevravme im „Hovoril som ti, 
že to tak dopadne...“, viac s nimi komunikujme, 
venujme sa im, budujme si vzájomnú dôveru. 
Všímajme si správanie svojho dieťaťa. Ak čo-
raz častejšie vysedáva pri počítači, ak sa pre-
stalo zaujímať o veci, ktoré ho bavili, ak začína 
ignorovať rodinu alebo ak vstáva od počítača 
vystrašené, vyzerá vydesené po telefonátoch 
alebo prijatých SMS-kách, rodič má silný sig-
nál, že s dieťaťom niečo nie je v poriadku. 
Rozprávajme sa s ním, venujme sa mu, aby 
nám vedelo a hlavne chcelo rozprávať o svojich 
zážitkoch, radostiach, ale i problémoch. Aby sa 
nám dieťa nebálo niečo povedať, s niečím sa 
priznať len preto, že má strach, že mu vynadá-
me, že ho nepochopíme, že ho za to potrestáme. 
A ešte jedna informácia, ktorú si želám, aby 
nikto z nás nemusel nikdy použiť - bezplat-
ná telefónna linka 166111, na ktorú môžeme 
kedykoľvek zavolať, ak už to nebezpečen-
stvo z internetu preniklo až k nám do rodiny. 
Ak ju zasiahlo na tom najcitlivejšom mies-
te, ak ohrozilo a ublížilo nášmu dieťaťu. Na 
druhej strane linky bude odborník, ktorý sa 
nám aj nášmu dieťaťu bude snažiť pomôcť.  
Taktiež existuje LiveChat, čo je online čet 
s operátorom denne v čase od 16:00 hod. 
do 22:00 hod., kde sa môžeme priamo po-
rozprávať o problémoch, nechať si poradiť a 
prekonzultovať problémy z tejto oblasti s od-
borníkom. Možné sú aj konzultácie pomocou 
elektronickej pošty. Stačí napísať na adresu 
potrebujem@pomoc.sk. Želám nám všetkým, 
aby sme tam nikdy nemuseli volať ani písať.

informatik MsÚ, Ing. Michal  Kubala

Klikajme  
bezpečne!

Od poslednej návštevy poslancov mest-
ského zastupiteľstva holandského mesta 

Alblasserdam  uplynuli len tri mesiace. Na zá-
klade poznania stavu nášho školského nábyt-
ku už začiatkom septembra nám zaslali naši 
holandskí priatelia z partnerského mesta 140 
súprav školského nábytku (stôl a stolička) ako 
dar. Nábytku bolo za plný kamión a na jeho vy-
ložení sa podieľali zamestnanci a žiaci zo ZŠ 
J. Fándlyho 
za pomoci pri-
mátora mesta 
a jeho zástup-
cu. Nábytok 
bude použi-
tý v našich 

základných 
školách podľa 
potreby.

S e r e d s k é 
základné ško-
ly touto cestou 
ďakujú zástup-
com mesta 
Alblasserdam 
za užitočný 
dar! Friends, 
thanks for the 
gift! 

pr

Dar žiakom našich 
škôl z Alblasserdamu

foto: internet

foto: internet

foto: archív 
školy
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Riaditeľ ZŠ J. Fándlyho PaedDr. Jaro-
slav Čomaj (14. 8. 2009): Už krátko po do-
stavbe bazéna (otvorenie 10. 11. 1986), ale aj 
po rekonštrukcii a osadení novej fólie do bazéna 
v r. 2004, dochádzalo k vytekaniu vody do su-
terénu bazéna, kde sú umiestnené zachytáva-
cie nádoby a technické zariadenia nutné k jeho 
chodu. Počas jeho prevádzky  sa pod fóliou 
zhromažďuje vrstva vody. Toto jej zhromažďo-
vanie a presakovanie do betónového skeletu si 
vysvetľujem ako pretekanie vody cez netesnosti 

vo fólii. Bazén je veľká vodná nádrž, ktorá fun-
guje ako “špongia”. Cez prázdniny vyschne a po 
jeho napustení a časovom pôsobení hydrosta-
tického tlaku vody voda preniká cez netesnosti 
a vniká pod fóliu. Tam sa jej zhromaždí pomerne 
veľa, v spodnej časti bezéna aj 5 cm stĺpec po 
celej ploche (asi tretiny dna).  Neskôr bazén na-
siakne a o nejaký čas začne voda prenikať až 
do suterénu, kde sme ju doposiaľ zachytávali do 
zberných nádob. Problémy som permanentne 
celé roky od rekonštrukcie reklamoval listami, 
zasielanými na MsÚ. Dodávateľ počas prázdnin 
vykonával rôzne zásahy, ale problém sa objavil 
doposiaľ zakaždým. V roku 2008 v júni bol vyko-
naný znalecký posudok, ktorého záverom je: “ 
Príčiny vykvapkávania vody v konštrukcii bazé-
na sú spôsobené nedostatkami, spočívajúcimi 
v nekvalitne vykonanej práci a chybne navrhnu-
tej technológii na elimináciu vykvapkávania vody 
v pôvodnom bazéne pred rekonštrukciou.”

1. Ide o nedostatky spojené s nevhodným 
riešením prestupov (pre nové dýzy a odpad 
z bazéna), ako aj zablendovanie priestorov 
po starých prestupoch (dýzach). 

2. Nekvalitné vykonanie spojov fólií kde 
vznikajú otvory (netesné spoje), ktoré dáva-
jú možnosť vstupu vody pod fóliu, jej prienik 
do konštrukcie bazéna a v miestach spomí-
naných v bode 1 dochádza k vykvapkávaniu 
vody z konštrukcie bazéna.

(zo znenia znaleckého posudku, ktorý 

vypracoval prof. Ing. Jozef Kiš, PhD. a Ing. 
Štefan Stanko, PhD. Osoba zodpovedná za 
výkon znaleckej činnosti – štatutárny zástup-
ca znaleckého ústavu SvF STU Bratislava 
- podpísaný prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
V Bratislave 6. 6. 2008)

Na poslednom stretnutí s dodávateľom fólie, 
p. M. Lácom (pred prázdninami t.r.), na kto-
rom bol prítomný primátor mesta V. Vranovič, 
vedúci odd. investičnej výstavby Ing. V. Práz-
novský, poslanec MsZ, p. P. Kurbel a ja, sme 
sa dohodli na úkone, pri ktorom sa špeciálnym 

prístrojom zamerajú miesta možných prienikov 
vody. Dodávateľ aj toto leto vykonával opatrenia 
za účelom zistenia príčin a ich odstránenia. Bol 
mu umožnený vstup do objektu tak, aby kedy-
koľvek mohol vykonať potrebné úkony. Počas 
prázdnin vykonal aj spomenuté meranie, ale 
bez oznámenia ostatným zainteresovaným. 
O vykonanom meraní priepustnosti fólie som 
sa dozvedel až neskôr. O jeho výsledkoch ma 
doposiaľ nikto neinformoval. Toto leto – počas 
prázdnin v priebehu júla, dodávateľ vykonal ne-
štandardný úkon – zabezpečil vyvŕtanie diery na 
dne bazéna cez celý plášť až do suterénu. Cez 
túto dieru má v budúcnosti stekať všetka voda, 
zhromažďujúca sa pod fóliou rovno do odpadu. 
Osobne to nepovažujem za vyriešenie príčiny, 
ale za riešenie jej následku. 
Poslanec  MsZ  Pavol  Kurbel  (22.  9. 

2009): Bazén v objekte Základnej školy J. Fán-
dlyho som navštevoval ako občan už dávnejšie. 
Od počiatku, keď som sa stal poslancom MsÚ, 
som sa začal o problém vytekajúcej vody v su-
teréne zaujímať viac.  Pýtal som sa riaditeľa 
školy, v čom je problém. Ten ma informoval o 
jeho názore a konaniach vo veci. Situácia mi pri-
padla nenormálna, a tak som inicioval niekoľko 
stretnutí s pracovníkmi MsÚ a primátorom. Na 
poslednom stretnutí (pred prázdninami t.r.), na 
ktorom bol prítomý primátor mesta Mgr. V. Vra-
novič, p. Ing. V. Práznovský za odd. OIV MsÚ, 
riaditeľ školy PaedDr. J. Čomaj, p. M. Lác a ja, 
sme situáciu rozoberali a hľadali riešenia. Pán 
Lác navrhol, aby sme fóliu dali premerať firmou, 
ktorá má požadované merače na toto určené. 
Dohodli sme sa, že mesto si túto službu objedná 
a zaplatí, že ak chyba bude na strane dodáva-
teľa fólie, tak náklady na meranie preplatí on. Ak 
by merania ukázali, že chybu neurobil dodáva-
teľ, tak mesto bude znášať následky aj problémy 
so zatekaním, resp. so zhromažďovaním vody 
v suteréne bazéna. Neviem, čo viedlo dodáva-
teľa k tomu, že o meraní ostaných neinformoval. 

Obávam sa, že neistota, 
že sa pri meraní preukáže, 
že chyba je na jeho strane. 
Riadne vysvetlenie som  do-
posiaľ nedostal. V priebehu 
prázdnin som dostal infor-
máciu zo školy, že merianie 
priepustnosti fólie bazéna už 
prebehlo. Bol som prekva-
pený, že som o tom nebol 
informovaný a na meranie 
prizvaný. Telefonoval som 
na odd. OIV MsÚ a získal 
tel. číslo do firmy, ktorá me-
ranie robila. Tu som sa do-
zvedel od pracovníka, ktorý 
meranie priamo vykonával, 
že bolo nájdených niekoľko 
miest s rozlepenými zvarmi. 

Prístroj, ktorým sa meranie vykonávalo, museli 
vraj nastaviť na najnižšiu možnú hodnotu (ten 
funguje na princípe signalizácie pomocou iskre-
nia v mieste, ktoré  je miestom potencionálneho 
prieniku vody cez fóliu), lebo pri akejkoľvek vyš-
šie nastavenej hodnote dochádzalo k iskreniu 
na mnohých miestach... 
LM Lamináty, p. Milan Lác (9. 9. 2009): 
Na meranie bol použitý prístroj, používajú-

ci vysokofrekvenčný prúd. Iskrením ukazuje 
miesto možného prieniku vody. S prístrojom 
sme prešli všetky zvary fólie. Po vykonanom 
meraní sme všetky miesta, ktoré prístroj uká-
zal, opravili. Opravili sme asi dvanásť miest, 
niektoré pod rebríkmi a pri mriežkach. Tento 
rok boli vykonané aj merania odobratých vzo-
riek vody. Tie nepreukázali, že vykvapkávajúca 
voda pochádza z bezéna. Počas prázdnin sme 
vykonali technický zásah do bezéna a vyvŕtali 
sme do jeho dna dieru, aby sme bezén zbavili 
zhromažďujúcej sa vody na jeho dne.

Podľa môjho názoru je jednou príčinou zhro-
mažďovania vody pod fóliou a v suteréne bazé-
na tepelný most, ktorý počas prevádzky bezéna 
vytvára kondenz vody na jeho stenách. Je to dô-
sledok rozdielnych teplôt na povrchu stien dna 
bazénu a okolitého vzduchu v suteréne. Rozdiel 
v teplote vody v bazéne, jeho telesa a okolitého 
vzduchu v suteréne výrazne kolíše. Cez vetracie 
okná vniká do suterénu studený vzduch. Tento 
jav prenikania či zhromažďovania vody v suteré-
ne vznikol krátko po tom, čo sa bazén spustil do 
prevádzky tesne po jeho výstavbe. Bazén som 
“prevzal” do rekonštrukcie bez vody v ňom, teda 
prázdny a suchý – dlhšiu dobu mimo prevádz-
ky. Zastávam názor, že príčinu zhromažďovania 
vody z telesa bazénu v suteréne nevie presne 
zistiť nikto. Možnou príčinou sú aj prevádzkové 
dôvody, kedy dochádza k mechanickému po-
škodeniu fólie.

Použitie fólie bolo navrhnuté a dohodnuté 
v rámci výberu medzi dodávateľmi. Po vyko-
naní osadenia dnového betónového poteru 
sa vykonali nátery hydrokrištalickou látkou. 
Na takto pripravený bazén sa osádzala ba-
zénová fólia. Použitie fólie bolo lacnejším rie-
šením ako laminovanie. Ďalším dôvodom je 
aj trend vo vývoji bazénových fólií, ktoré sa 
stále vylepšujú. Majú lepšie vlastnosti z hľa-
diska hygieny a údržby. Použitú fóliu vyrobil 
taliansky výrobca s dlhou históriou a veľkými 
skúsenosťami jej výroby.

Osobne nepripúšťam pochybnosti o vhod-
nosti vybratého materiálu – fólie ani o tech-
nológii jej uloženia. Primárne zodpovedám za 
prevedenie prác a nie za technologickú ne-
závadnosť fólie, túto záruku na seba preberá 
výrobca. Bazén nebol doposiaľ nikdy odsta-
vený pre jeho nemožnosť prevádzkovania.

Poznámka redakcie po uzávierke:
Dňa 29. 9. sme za redakciu vykonali náv-

števu suterénu bazéna. T. č. je spodok ske-
letu po troch týždňoch od jeho napustenia 
suchý. Voda, resp. vlhkosť nie je viditeľná 
ani hmatateľná (na fotografii - viditeľný fľak je 
praradoxne suchý pozostatok z minulého ob-
dobia). Nie je vidno žiadne zjavné presakova-
nie ako v júni pred vypustením vody bazéna. 
Zdá sa, že vykonané opatrenia dodávateľom 
– pretesnenie spojov a vykonanie ostatných 
opatrení “zabralo”. Niekoľko ďalších týždňov 
prevádzky ukáže, či na tvrdení o netesnosti 
spojov fólie nebolo viac pravdivosti, ako na 
teórii o vytváraní kondenzu. Stav bazéna a 
jeho suterénu budeme v redakcii aj naďalej 
sledovať a o niekoľko týždňov vám prinesie-
me ďalšie správy.                          mk

V záujme informovania verejnosti 
o  viacročnom probléme  s  presa-
kovaním či zhromažďovaním vody 
v suteréne bazéna na ZŠ J. Fándly-
ho  sme  položili  niekoľko  otázok  
zainteresovaným osobám.

Školský bazén  
– konečne suchý?
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(dokončenie zo str. 1) Funny Fellows a 
Zuzana Haasová hrali občerstvujúco 
a zábavne (kapelník a konferanciér 
Roman Féder). Mladučká hudobníčka 
Natália Kóšová (vnučka J. Červenku)
predviedla hlboko nežnú hru na klari-
net. Ako poznamenali viacerí – “počuli 
sme hrať Jarka, ako by tu bol...”

Vlado Vizár Revival & Tradicional 
Jazz band Bratislava nastavili latku 
jazzu veľmi vysoko. Pomohol im tiež 
majstrovský hráč na saxofón Igor Čel-
ko zo Švajčiarska. 

Korunou memoriálu bolo vystúpe-
nie popredného slovenského jazzové-
ho muzikanta - Petra Lipu. Jeho výkon 
“naživo” bol úžasný. Treba tu niečo 
hovoriť o muzikantských kvalitách?

Na záver možno iba poďakovať 
predsedovi Trnavského samospráv-
neho kraja Tiborovi Mikušovi za zášti-
tu a TTSK za finančnú pomoc. Veľká 
vďaka za organizáciu, scenár a réžiu 
patrí Ing. Viliamovi Kubányimu. Ga-
lantskému osvetovému stredisku za 
pomoc pri organizácii a Domu kultúry 
v Seredi za poskytnutie priestorov a 
asistenciu.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci 
Dní TTSK / Trnavského samospráv-
neho kraja. 

Takmer niet novín, kde 
by sa nevenovali téme 

finančnej krízy. Takmer sa 
to už nedá čítať. Takmer 
nám to prerastá cez hlavu. 
Žiaľ, nemôžeme to pre-
skočiť. Pozvánky na rôzne 
konfe-
rencie 
dnes 
nesú 

práve túto tému: Ekono-
mika  a morálka. Nemôže-
me to obísť hlavne vtedy, 
ak počujeme od zamest-
návateľa, že z dôvodu 
krízy sa ruší toto miesto, 
z dôvodu krízy sa pre-
púšťa, z dôvodu krízy sa 
nezvyšujú platy... Neraz to 
znie ako lacná výhovorka, 
ale ak to zaznie, nemáme 
šancu niečo zmeniť.  Nie 
je to teda len téma novín, 
televízie, rozhlasu, časo-
pisov a pozvaní na rôzne 
konferencie, ale je to naša 
téma. Mnohých ľudí sa  
reálne dotýka.

Článok v novinách asi 
veľa nezmení. Predsa 
však, čas krízy je dôvo-
dom k premýšľaniu. Ľudia 
sa odpradávna učili na 
kritických veciach, vyvo-
dzovali poučenia, návody 
a názory na život. Nemu-
sí ísť o finančnú krízu, ale 
o rôzne iné kritické body 
– či v osobnom živote, či 
v spoločenskom, politic-
kom... Predísť a vyhnúť 
sa kritickým situáciám, 
predísť kolapsom, patrilo 
a patrí k ľudskej múdrosti. 

Vieme, že dôvodom tej-
to krízy bol život na dlh. 
Dlhy, ktoré sa nedali reál-
ne splatiť, ale predsa sa 
dlhé roky zväčšovali. Dlhy, 
ktoré umožnili mnohým 
ľuďom žiť na úrovni. Dlhy 
jednotlivcov i spoločností, 
ktoré sa dali ľahko vytvo-
riť a bolo celkom pokojné 
s nimi dlhé desaťročia žiť. 

Až sa to raz ukázalo 
a zamávalo to s celým 
svetom. Zamávalo to 
i s tými, ktorí takéto dlhy 
netvorili a odmietali. 

Žili sme a neraz aj ži-

jeme na dlh. Stalo sa to 
niečím moderným, priro-
dzeným. Stalo sa to spô-
sobom života. Niekedy 
možno jedinou možnos-
ťou. Ale zostáva ľuďom 
niečo iné? Spomeňme 
si na mladých ľudí, ktorí 
chcú bývať, na živnostní-
kov, ktorí chcú začať, na 
študentov, ktorí sa chcú 
učiť, na tých, ktorí chcú 
jazdiť, na tých, ktorí potre-
bujú opraviť svoj dom... 

Žili aj ľudia v minulosti 
na dlh? Spomínam si na 
výrok od ochrancov príro-
dy. „Túto zem sme si pre-
požičali od budúcich ge-
nerácií!“ A je to pre mňa 
silný výrok. Prepožičanie 
z budúcnosti! Znamená 
to pocit zodpovednosti 

voči bu-
d ú c i m 
ľuďom. 
A pocit 

skromnosti. V takomto 
duchu máme život naozaj 
prepožičaný! Nie je cel-
kom vecou nášho snaže-
nia, nie je celkom vecou 
našej šikovnosti. A takéto 
posolstvo odovzdávali mi-
nulé generácie v rôznych 
kultúrach svojim potom-
kom ako niečo, čo je naj-
dôležitejšie pre prežitie. 
Odovzdávali to nie slo-
vami, ale častejšie rôzny-
mi rituálmi. Učili, že sám 
život je dar, ktorý sme si 
nevyslúžili – teda inými 
slovami: žijeme na dlh! Ži-
jeme na dlh voči minulosti 
aj voči budúcnosti. 

Ale nie je dlh ako dlh. 
Ak sme si vedomí zá-
väzku voči tým, čo tu boli 
pred nami, i voči tým, ktorí 
prídu po nás, potom tento 
dlh je spojený s pocitom 
zodpovednosti. A o to 
ide. To je vec, ktorá je 
poučením aj zo súčasnej 
finančnej krízy. Budeme 
to vedieť, tak ako ľudstvo 
pred nami, použiť ako sú-
časť posunu k múdrosti 
života?

Mgr. Peter Cibira

Životopisné 
informácie:
Vek: 38 rokov. 
Pôvod: Žitavany (pri Zla-
tých Moravciach.
Štúdiá: Teologická fakulta 
UK v Bratislave v rokoch 
1990 - 1996.
Pôsobiská: 1996 - 1997 
Piešťany (kaplán), 1997 - 
2000 Bratislva Blumentál 
(kaplán), 2000 - 2009 Su-
chá nad Panou (správca 
farnosti), od augusta 2009 
Farár - dekan v Seredi.

Dlh, ktorý si  
neuvedomujeme

Poznámka pod čiarou: Staručká di-
vadelná sála v DK nepostačuje na or-
ganizovanie kultúrnych aktivít podobnej 
úrovne. Zaslúžila by si rekonštrukciu a 
modernizáciu. Chýba klimatizácia, mo-
derné osvetlenie, javisková točňa, tech-
nické riešenie výšky javiska oproti osade-
niu diváckych stoličiek, vstupy, šatne...

Ako poznamenal jeden z divákov: 
Tiež by sme sa mohli zbaviť “sered-
ského sentimentu” - rozdávania kyti-
čiek hudobníkom počas koncertu, čo 
je síce milé na maturitnom večierku, 
ale profesionálne vytúpenie to ruší. 
Aj oficiálne príhovory počas koncertu 
nie sú práve najvhodnejšie, lepšie by 
vyzneli na začiatku podujatia a nespo-

maľovali by potom tempo programu. 
V redakcii sme zistili, že z tohto jedi-
nečného podujatia nebol objednaný 
profesionálny videozáznam, čo je 
veľká škoda a nepríjemné pozabud-
nutie. Na takej významnej udalosti 
chýbalo viac poslancov mesta, videli 
sme len troch. TTSK a organizátori 
ukázali spôsob, ako finančne dotovať 
takéto kultúrne podujatie. Vyberanie 
neprimerane vysokého vstupného by 
podujatiu určite neprospelo. Riadna, 
vkusná a včasná propagácia sa uká-
zala ako nutná. Škoda len, že pod-
statnou časťou peňazí z rozpočtu DK 
“dotujeme” dodávateľov energií...

mk
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Som jeden z občanov mesta Sereď, 
ktorému víria hlavou myšlienky, 

prečo bola odstráne-
ná busta F. Kubača 
z pomníka, ktorý dalo 
postaviť mesto Sereď 
ako prejav vďaky náš-
mu rodákovi (na Ul. D. 
Štúra). Keď sa trocha 
zamyslíme nad minulos-
ťou – od vzniku Československa po pr-
vej svetovej vojne sa v Seredi začínajú 
objavovať prvé sociálne pohyby robot-
níkov a nezamestnaných (roky 1921 – 
1923) a od tejto doby František Kubač 
pracoval ako funkcionár v obecných 
mestských, okresných funkciách a bo-
joval proti nezamestnanosti a chudobe, 
neskôr proti nemeckému fašizmu.

V roku 1950 bol zvolený do funkcie 
predsedu Slovenskej národnej rady, čo 
bola vysoká pocta pre občana nášho 

mesta. Zaslúžil sa o rozvoj priemyslu 
nielen v Seredi, ale na celom Sloven-

sku. Celý svoj život bo-
joval za sociálne a poli-
tické práva pracujúcich, 
preto si myslím, že si 
jeho busta zaslúži svoje 
čestné miesto.

Ako občan Serede 
sa nemôžem stotožniť 

s tým, že jeho busta bola odstránená. 
Vážený pán primátor, prosím Vás, aby 
ste túto záležitosť objektívne posúdi-
li a nechali umiestniť bustu F.Kubača 
späť na jeho pomník, ktorý je dlhé roky 
prázdny.

Táto moja prosba nie je len mojou 
osobnou, ale i ďalších občanov, s ktorými 
som sa o tejto problematike zhováral.

Verím, že správne a spravodlivo roz-
hodnete.

Ing. Štefan Veselý, Sereď 21. 9. 2009

V septembrovom čísle SN bol zverej-
nený otvorený list ZO KSS a Zväzu 

protifašistických bojovníkov v Seredi, ad-
resovaný primátorovi mesta Sereď. V ňom 
sa zástupcovia týchto 
organizácií domáhajú 
navrátiť bustu F. Kuba-
ča na pôvodné miesto, 
ktorá krátko po 17. novembri ´89 bola od-
stránená. Pritom argumentujú jeho záslu-
hami v boji proti vykorisťovaniu za I. ČSR a 
v II. svetovej vojne. Aj na Slovensku dobre 
poznáme české porekadlo „co je psáno, to 
je dáno“. O s. Kubačovi bolo toho napísa-
né dosť. Ale všetko bolo napísané za éry, 
kedy bola v Ústave ČSSR zabetónovaná 
nedotknuteľná moc komunistov. Na jeho 
pôsobenie, kedy bol náš rodák s. Kubač 
pri moci, a jeho aktivity som si vypočul do-
statok rôznych nelichotivých historiek od 
jeho vrstovníkov, ktorí nezdieľali rovnaký 
názor ako on, a neboli to žiadni kapitalisti 
či vykorisťovatelia, proti ktorým bojoval. 
Boli to prostí, jednoduchí a väčšinou chu-
dobní ľudia. Dovolávať sa ich svedectiev 
je dnes dosť ťažké, nežije z nich takmer 
nikto a nebudem používať ich svedectvá 
ako argumenty.

Nazrime do jeho životopisu... Vyučil 
sa obuvníckemu remeslu vo Viedni a pri 
tomto vzdelaní aj zostal. Aspoň sa nikde 
nehovorí o doplnení jeho vzdelania. A to, 
povedal by som, bolo dosť málo na to, aby 
zastával takú dôležitú funkciu ako predse-
da SNR (1951-1958). A práve k tomuto ob-
dobiu sa, žiaľ, viažu udalosti, ktoré nemajú 
s demokraciou a slobodou nič spoločné, 
udalosti, ktoré boli sprevádzané početný-
mi perzekúciami, vymyslenými obvinenia-
mi, žalárovaním a v mnohých prípadoch 

až smrťou nevinných ľudí. Stačí nahliad-
nuť do archívov či súdnych spisov jedné-
ho z  najčiernejších období našich dejín. 
A vtedy bol pri moci práve s. F. Kubač. 

Ťažko veriť, že o tomto 
dianí nevedel nič. Je na 
zváženie, či ponechať 
súčasný status quo, 

alebo otvárať znova túto traumatizujúcu 
kauzu. Jeden pomník s. Kubač v Seredi 
má. Teraz sú to už ruiny po bývalej Niklo-
vej hute a haldy lúženca, ktoré tu pôsobia 
ako ekologická záťaž. Menami nepodpí-
saní autori otvoreného listu argumentujú 
nelegálnym odstránením Kubačovej bus-
ty. Pýtam sa: “Pomník legionára, ktorý stál 
na dnešnom Nám. republiky, odkráčal (ne-
vedno kam) z večera do rána sám?” Len 
pripomeniem, že sa tak stalo práve vtedy, 
kedy nás KSČ viedla  ku svetlejším zajtraj-
škom. Pomník “legionára” dali postaviť 
občania mesta Sereď, kedy toto mesteč-
ko počítalo niečo okolo 5 tis. obyvateľov.  
Aj toto patrí do histórie Serede. Ako na-
ložili vládnuci komunisti s pomníkom obe-
tiam I. svetovej vojny, keď po jej skončení 
sa domov už nikdy nevrátilo až 280 obyva-
teľov Serede? Musel uhnúť betónovému 
bumerangu, hlásajúcemu slávu Soviet-
skej armáde, ktorá nás prišla oslobodiť, 
a to hneď dva krát.

Táto skutočnosť sa tiež viaže k histórii 
nášho mesta. Nevydávajte preto, prosím, 
súdruhovia, Vašu mienku za verejnú. Tá 
sa, ako viem, od tej vašej predsa len od-
lišuje. Na záver chcem vyjadriť podporu 
vašej snahe, dostať Kubačovu bustu z de-
pozitára. Prosím, vezmite si ju a odložte 
do svojej “modlitebne”!

Ivan Sklenár

Kubačova busta
reakcia na otvorený list

Často sme svedkami rôznych polemík, či 
sú v našom meste osobnosti. Stačí sa 

však trochu podrobnejšie pokutrať v minulos-
ti, a zistíme, že medzi nami žije viacero ľudí, 
ktorí pre Sereď urobili na rôznych postoch 
viac ako iní. Medzi takýchto občanov patrí aj 
pán Milan Sedláček. Vekom sa radí už pomaly 
k osemdesiatnikom a väčšina Seredčanov si 
ho pamätá ako vedúceho predajne stavebnín  
Jednoty.

Oveľa menej je ale tých, ktorí vedia, že 
v časoch svojho vysoko aktívneho veku, 

presnejšie v ro-
koch 1956 až 
1960, zastával 
funkciu tajomníka 
Okresného výboru 
československého 
zväzu telesnej vý-
chovy. Sám o tejto 
dobe povedal toto: 
Bolo to ťažké po-
vojnové obdobie. 
Peňazí nebolo, 
ale v rozvoji ma-
sového športu sa 
v Seredi dialo ove-

ľa viac ako dnes. Sereď bola vtedy okresom 
a my sme mali za úlohu organizovať spar-
takiádne cvičenia. Darilo sa nám. Existujú 
dobové fotografie a autentické články z no-
vín, kde napríklad našu spartakiádu dávali 
za príklad aj krajským mestám či Bratislave. 
V roku 1958 cvičilo v Seredi asi šesťtisíc 
cvičencov, z čoho zhruba polovica boli cvi-
čenci z Domažlíc. Sereď nemala, pravdaže, 
možnosti ubytovať také množstvo ľudí, ale 
veľmi účinne nám pomohla armáda, ktorá 
postavila stanové mestečko a hostia mali 
síce sparťanské, ale prijateľné ubytovanie. 
Okresná spartakiáda bola iba tým vrcholom 
športového diania. Celoročne mali mladí 
nadšenci možnosť hrať basketbal, volejbal, 
a dokonca aj ľadový hokej.

Dnes by možno nikoho ani nenapadlo to, 
čo bolo vtedy skutočnosťou. Republikové fi-
nále sme hrali s miestnym klubom na prírod-
nom klzisku v Piešťanoch. Bola to ťažká, ale 
aj radostná doba. Z klubov, ktoré sme vtedy 
zakladali, vznikli v ďalšom období  liahne  vý-
razných športových talentov, najmä basket-
balistiek. Bol som pri zrode projektu dnešné-
ho štadióna a aj vďaka kontaktom, ktoré 
som v tomto období získal, sa jeho výstavba 
zdarne uskutočnila. Za vtedajšie seredské 
úspechy môžem poďakovať mnohým nad-
šencom, napríklad Jankovi Kolnému, pánovi 
Holubovi, Lihanovi a ďalším.

Dnes akoby to všetko už ani nebola prav-
da, ale faktom je, že počiatky prebúdzania 
športu v Seredi po vojne,  datujú sa do ro-
kov, kedy som mal možnosť tento život vý-
razne formovať. Za to, že sa nám darilo, 
vďačím tým, ktorí mi pomáhali a, samozrej-
me, aj mojej manželke, ktorá mala pre moju 
prácu pre šport pochopenie.

Toľko z krátkeho rozhovoru s pánom Mila-
nom Sedláčkom. 

S históriou športovou, ale aj spoločenskou 
sa spája viac mien našich rodákov. Meno 
pána M. Sedláčka do nej určite patrí. A  z úcty 
k práci, ktorú pre naše mesto pred päťdesia-
timi rokmi vykonali, je našou povinnosťou na 
nich nezabúdať.                              redakcia

Žijú medzi nami

„Vox populi,  
vox Dei“
k otvorenému  

listu primátorovi

Vážení občania,
čoskoro sa budú konať nové voľby do vyšších 
územných celkov a ich výsledok bude zále-
žať na vašej účasti. Ak si prajete, aby mesto 
Sereď malo v zastupiteľstve VÚC svojich po-
slancov, prídete voliť. Každý hlas odovzdaný 
kanditátom na poslancov za naše mesto ale 
i región, môže iba pomôcť. 

Podľa neoficiálnych správ bude mať vyšší 
územný celok na financovanie chodu kraja 
viac finančných prostriedkov ako vláda SR. 
Nie je jedno, ako a kam budú tieto financie 

v budúcom období prerozdeľované a koľko 
z celkového balíka príde do nášho mesta. 
Aby sa stav zlepšil, na to treba prísť k voľ-
bám a regulárne odovzdať svoj hlas.

Veríme, že väčšine obyvateľstva nášho 
mesta ale i regiónu na výsledkoch tejto 
verejnej veci záleží a svojou účasťou na 
voľbách vyjadria vysokú úroveň svojej ob-
čianskej uvedomelosti.

Ďakujeme. 
Ing. Martin Tomčányi, 

Mgr. Ľuboš Šúry
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Gaudete  
v Medžugorí 

V dňoch 26. augusta 2009 až 
1. septembra 2009 sa náš 

spevácky zbor Gaudete zúčast-
nil výletu – púte do Medžugoria. 
Medžugorie je malá farnosť v 
Bosne a Hercegovine, kde sa už 
28 rokov zjavuje Panna Mária. Je 
to pútnické miesto, kde sa schá-
dzajú veriaci z takmer celého 
sveta. Prežili sme tu veľa krás-
nych duchovných zážitkov, sväté 
omše, adorácie, krížovú cestu na 
vrch Križevac či stretnutie s Pan-
nou Máriou na jej mimoriadnom 
zjavení na Podbrde. Snáď najsil-
nejším zážitkom bolo vystúpenie 
na medzinárodnej svätej omši, 
ktorá bola rozhlasom a interne-
tom vysielaná do celého sveta. 
Boli sme nadšení, že nám orga-
nizátori umožnili verejne vystúpiť, 
lebo takáto príležitosť sa naskyt-

ne speváckym zborom maximál-
ne paťkrát do roka. Spievali sme 
v latinskom, ale i v slovenskom 
jazyku a zožali sme obrovský 
úspech. Sme radi,že sme aj to-
uto formou mohli reprezentovať 
Slovensko a zároveň naše mesto 
Sereď. Prijali 
sme pozvanie 
od organizáto-
rov zúčastniť 
sa podobné-
ho podujatia 
znova o rok. 
Cestou spať 
sme sa zasta-
vili pri Jadran-
skom mori, 
kde sa hlavne 
naši mladí do 
sýtosti vy-
kúpali a užili 
si posledné 
lúče letné-
ho slniečka. 

Priniesli sme si veľa nezabud-
nuteľných zážitkov, ale hlavne 
posolstvo od Panny Márie, kto-
ré chceme žiť a napĺňať. A tým 
je láska k Bohu, láska medzi 
ľuďmi a pokoj vo svete i v duši.  
         A. Ruczová

Promenádne koncerty

Dom kultúry v Seredi v rámci Seredského kultúr-
neho leta 2009, tak ako každý rok v mesiacoch 

júl – august, usporiadal Promenádne koncerty.  
Už po druhýkrát sa tieto koncerty uskutočnili 

v mestskom parku na Námestí slobody. Predstavili 
sa dychové súbory Sereďanka, Šintavanka a Šúro-
vanka. Koncerty za pekného a slnečného počasia 
si vypočulo veľa priaznivcov dychovej hudby zo 
Serede a okolia. 

Poďakovanie patrí aj Rastlinkárni Mantry Láska, 
Ing. J. Vaškovi za poskytnutie elektrickej energie 
pre dychové súbory.         Michal Koričanský

Zbierkovým predmetom me-
siaca v Mestskom múzeu 

v Seredi je „Školská zpráva“ 
z roku 1945. Je to 
vysvedčenie z  Rím-
skokatolíckej ľudovej 
školy.

Škola sídlila hneď 
vedľa Fándlyho fary – 
dnešného mestského 
múzea. Na tomto vzácnom do-
kumente sú hodnotenia z klasic-
kých predmetov, ako matemati-
ka, slovenský jazyk, chovanie, 
spev, a pod. Sú tu i zvláštne, 
pre dnešných študentov možno 

i úsmevné názvy predmetov, 
ako: dievčenské ručné práce 
s náukou o domácom hospodár-

stve, chlap-
čenské ručné 
práce, ako 
i písanie a cvi-
čenie reči. 
V každom prí-
pade boli iste 

obľúbené a pre žiakov 
veľmi prospešné. Tried-
nou učiteľkou bola pani 
Elena De Ronzy, po-
chádzajúca zo známej 
seredskej rodiny pôvo-

dom z Talianska. V rodine bolo 
tradičným mužským povolaním 
kominárstvo. 

Zbierkový pred-
met nám daroval 
p. Dušan Irsák zo 
Serede, ktorému 
týmto ďakujeme. 
Vystavený exponát 
mesiaca uvidíte 
v múzeu do konca 
októbra. Srdečne 
vás pozývame.

Zlatica Gregorová,  
lektorka múzea

História Serede 
osobnosti - udalosti 

október
Dňa 9. 10. 1933 sa v Ja-
covciach narodil arcibiskup 
Mons. Ján Sokol. Študoval 
na gymnáziu v Topoľčanoch 
a na Rímskokatolíckej Cyri-
lometodskej bohosloveckej 
fakulte v Bratislave, v r. 1957 
v Bratislave vysvätený za 
kňaza. V Seredi pôsobil ako 
kaplán od 1. júla 1970,  od  
mája 1971 už ako farár a 
v roku 1978 obvodný dekan 
galantského dekanátu. Od  
9. 1. 1988 sa stal dočasným 
správcom trnavskej arcidie-
cézy. V r. 1988 bol konsekro-
vaný za biskupa, od r. 1989 
trnavský arcibiskup a metro-
polita, v r. 1995 bratislavsko 
– trnavský arcibiskup a met-
ropolita, v r. 2009 emeritný 
trnavský arcibiskup.

Dňa 21. 10. 1750 sa 
v Častej narodil význam-
ný národný dejateľ Juraj 
Fándly (zomrel 7. 3. 1811 
v Doľanoch). Navštevoval 
kláštornú školu v Šaštíne, 
v r. 1771 – 1773 svetský 
seminár v Budíne, v r. 1773 
– 1776 v Trnave a v r. 1776 
bol vysvätený. Ako kaplán 
pôsobil v Seredi v rokoch 
1777 – 1780. 

Práve v roku 1777 vyho-
rel seredský kostol sv. Jána 
Krstiteľa a začal sa stavať 
nový kostol na inom mieste 
(terajší Kostol sv. Jána Krs-
titeľa). Nenašiel sa zatiaľ pí-
somný prameň, ktorý by nás 
informoval o tom, že Fándly 
slúžil omše ešte v poško-
denom kostole, alebo kvôli 
bezpečnosti katolíkov v kos-
tole v Dolnej Strede.

Dňa 22. 10. 1934 sa 
v Seredi narodil historik, 
univerzitný profesor, aka-
demik Viliam Plevza. 

Vo vedecko-výskumnej 
práci sa zameriaval na deji-
ny poľnohospodárstva, de-
jiny revolučného hnutia, 
dejiny KSČ a socializmu 
v bývalej ČSSR. Je auto-
rom vyše 60 vedeckých 
štúdií, mnohých publicistic-
kých prác a monografií.

Od októbra 1944 boli 
vypravované deportačné 
vlaky z koncentračného 
tábora v Seredi.

Tábor existoval od 
30. septembra 1941 
v časti vojenského objektu 
najprv ako pracovný tábor  
a koncentračné stredis-
ko pre židov. V archívnej 
správe z januára 1945 sa 
udáva, že v tomto čase 
táborom prešlo 10 000  
väzňov.             md

Zbierkový 
predmet

„Školská  
zpráva“ 

foto: archív 
spev. zboru

Dňa 21. septembra o 19:00 hodi-
ne sa v synagóge na Halenár-

skej ulici v Trnave uskutočnil kon-
cert Trnavsko-seredskej formácie 
S.M.O.G.

Toto podujatie sa konalo pod zá-
štitou Tibora Mikuša, poslanca NR 
SR a predsedu Trnavského samo-
správneho kraja v rámci otvorenia 
týždňa Trnavského samosprávneho 
kraja (21. – 27. 9.). V jazzovej kapele 
S.M.O.G. sa pred trnavským publi-
kom predstavili: Pavol Borbély z Tr-

navy (gitara), Lukáš Oláh (bassgita-
ra), Tomáš Garček (klávesy), Marek 
Šušla (bicie) a Michal Balla (saxo-
fón) - hudobníci zo Serede.

Koncert bol vynikajúci. K jeho 
perfektnej atmosfére prispela neo-
pakovateľná akustika historických 
priestorov synagógy. Všetci prítom-
ní domáci návštevníci, ale i niekoľkí 
Seredčania odmenili kvality tejto 
skvelej kapely neutíchajúcim po-
tleskom. 

Dominika Kušnierová

S.M.O.G v Trnavskej synagóge
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Dom kutúry 
október

10. 10. o 17.00 hod., 
estrádna sála DK  
Danceline 2009 

Tanečná súťaž kolektívov 
a jednotlivcov v modernom 
tanci zo Slovenska vo veku 

do 18 rokov.
13. 10. o 8.15 a 10.00 
hod., klubovňa č. 45 

Výchovno-vzdel. podujatie 
ANOREXIA 

Pre 9. ročník ZŠ a SŠ.
19. 10. o 19.00 hod.,  

divadelná sála DK 
Radošinské naivné  

divadlo 
Niekto to rád  

slovenské 
Predpredaj vstupeniek 
a objed. p. Koričanský. 

Vstupné 10 € a 8 €.
21. 10. o 8.15 a 10.00 

hod., divadelná sála DK 
Príbeh v oblakoch 

Divadelné predstavenie  
na chodúľoch pre deti  

II. stupňa ZŠ a SŠ.
22. 10. o 15.00 hod.,  

estrádna sála DK 
Úcta k starším 

Stretnutie pri príležitosti  
mesiaca úcty k starším

27. 10. o 8.15 a 9.30 hod., 
divadelná sála DK 

Ježko a líška 
Rozprávkové predsta-
venie určené pre MŠ a 

I. stupeň ZŠ. Rozprávka 
je vo veršoch s piesňami 

P. Peschla ml.
NOVINKA

Výuka spol. tancov s Jo-
zefom Herákom - príhláš-

ky do konca októbra.
Pripravujeme  
na november: 

Či jesť to pravda na svete, 
Cirkus Muzikus, otvorenie 
kurzu práca s počítačom, 

Mihálikova Sereď, roc-
kový koncert, Katarínska 

zábava.
Prebiehajúce kurzy: ja-
zykové, praktické, pohy-
bovo-relaxačné. Bližšie 
informácie poskytneme 

telefonicky.
DK vypisuje konkurz -  

Mažoretky - Roztlieska-
vačky. Do konkurzu sa 
môžu prihlásiť dievčatá 

vo veku od 5 do 16 rokov. 
Konkurz pre všetky veko-
vé kategórie bude prebie-
hať v Dome kultúry Sereď 

každý štvrtok od 16.30 
do 18.30 hod.
Dom kultúry 

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

tel.: 031 789 20 27
Kurz. činnosť a práca  

s mládežou:
tel.: 031 789 51 04

KINO NOVA SEREĎ 
október 2009

3. - 4. 10. so - ne o 19.00 hod. - 32 A STÁLE SLOBOD-
NÁ (New in Town). R. Zellweger v novej romantickej 
komédii na zapadákove, ktorý ju prinúti zmeniť pohľad 
na život, na veci dôležité a najmä na lásku... H: R. Zel-
lweger, H. Connick Jr. R: J. Elmer. DS: SPI, USA, tit., 97 
min., MP 12, vstupné: 2,50 €.   www.spi-film.sk
6. - 7. 10. ut - st o 19.00 hod. HANNAH MONTA-
NA (Hannah Montana: The Movie). Žila dva živo-
ty... Teraz si musí vybrať jeden z nich. Romantická 
hudobná komédia. H: M. Cyrus, V. Williams. R: P. 
Chelsom. DS: SATURN, USA, 104 min., slov.dabing, 
MP 7, vstupné: 2,30 €.   www.saturn.sk
8. - 9. 10. št - pi o 19.00 hod. NÁVRH (The Propo-
sal). Začína to úplatkom... Romantic. komédia H: S. 
Bullock, R. Reynolds. R: A. Fletcher. DS: SATURN, 
USA, ŠUP, tit., 109 min., MP 12, vstupné: 2,50 €.   
www.saturn.sk
10. 10. sobota o 18.00 hod. – 11. 10. nedeľa 
o 15.00 hod. DETSKÉ PREDSTAVENIE. HORE 
(Up). Tvorcovia filmov Autá, Ratatouille a Wal-
l-E prinášajú ďalší originálny film, ktorý vás hneď 
na začiatku vynesie do neba..., a potom už len po-
maličky klesáte... Animovaná rodinná komédia 
Pripojený krátky film: Polooblačno R: P. Docter, 
B. Peterson. DS: SATURN, USA, slovenský dabing, 
96 min., MP 7, vstupné: 2,50 €.   www.saturn.sk
13. - 14. 10. ut - st o 18.00 hod. KLIATBA MESAČ-
NÉHO ÚDOLIA (The Secret of Moonacre). Keď 
malej Márii zomrie otec, zanechá ju celkom samu 
a opustenú... Čarovný fantazijný rodinný príbeh pre 
malých aj veľkých plný mystických bytostí, nádher-
ných prostredí a špeciálnych efektov. H: D. B. Ri-
chards, T. Curry. R: G. Csupo. DS: INTERSONIC, 
VB/FR./Maď., ŠUP, 103 min., český dabing, MP 12, 
vstupné: 2,50 €.   www.intersonic.sk
16. 10. piatok o 19.00 hod. OSADNÉ. Je to príbeh 
o plánoch, ktoré si ľudsky vytvárame, príbeh o zápa-
soch, ktorý sa rozhodneme bojovať, príbeh o realite, 
s ktorou nepohneme a o každodennosti, ktorá nás 
niekedy ubíja, no niekedy pomáha zabudnúť. Malý 
veľký príbeh starostu a pravoslávneho kňaza z de-
dinky Osadné. Document-toury-movie. Účinkujú: L. 
Mikuláško, P. Soroka. R: M. Škop. DS: ASFK, SR/
ČR, 65 min., MP 12, vstupné: 2,30 €.   www.asfk.sk
17. - 18. 10. so - ne o 19.00 hod. STIAHNI MA DO 
PEKLA (Drag Me to Hell). Mala dobrú prácu, skve-
lého priateľa a žiarivú budúcnosť pred sebou. Ale 
za tri dni sa jej život zmenil na peklo... Horor. H: A. 
Lohman, J. Long. R: S. Raimi. DS: CONTINENTAL 
FILM, USA ŠUP, tit., 99 min., MP 15, vstupné: 2,50 €.  
www.continental-film.sk
20. - 21. 10. ut - st o 19.00 hod. ÚNOS VLAKU 123 
(The Taking of Pelham 123). Mal to byť deň ako 
každý iný... Akčný thriller. H: D. Washington, J. Tra-
volta R: T. Scott DS: ITA FILM, USA ŠUP, tit., 105 
min., MP 12, vstupné: 2,50 €.   www.itafilm.sk
22. - 23. 10. št - pi o 19.00 hod. ZACK A MIRI TO-
ČIA PORNO (Zack and Miri make a porno). Boli 
mladí a potrebovali peniaze... Komédia. H: S. Rogen, 
E. Banks. R: K. Smith. DS: PALACE PICTURES, 
USA ŠUP, tit., 101 min., MP 15, vstupné: 2,50 €. 
www.palacepictures.net
24. - 25. 10. so - ne o 19.00 hod. VYDATÁ NEVES-
TA (The Accidental Husband). Aj odborníčka na 
lásku môže stratiť hlavu. U. Thurman opäť v úlohe 
nevesty, teraz sa ale obeťou pomsty stáva ona... Ro-
mantická komédia. H: U. Thurman, C. Firth. R: G. 
Dunne DFS: Palace Pictures, USA, tit., 90 min., MP 
12, vstupné: 2,50 €.   www.palacepictures.net
27. - 28. 10. ut - st o 19.00 hod. VÍNO ROKU 
(Bottlee Shock). Pravdivý príbeh o láske, víťazstve 
a kvasení... Komedia. H: B. Pullman, C. Pine. R: R. 
Miller. DS: Palace Pictures, USA ŠUP, tit., 110 min., 
MP 15, vstupné: 2,30 €.   www.palacepictures.net
29. - 30. 10. št - pi o 19.00 hod. HRANICE OVLÁ-
DANIA (The Limits of Control). Podmanivý príbeh 
muža, ktorý svojmu poslaniu podriaďuje doslova 
všetko. Krimi, dráma, thriller. H: B. Murray, T. Swin-
ton. R: J. Jarmusch. DS: CONTINENTAL FILM, USA/
Špan./Jap., tit., 116 min., MP 12, vstupné: 2,50 €. 
www.continental-film.sk
31. 10. – 1.11. so - ne o 19.00 hod. ŠTVANEC IRA 

(Fifty Dead Men Walking). Skvelý film natočený 
podľa skutočného príbehu Martina McGartlanda, 
ktorý je v súčasnosti stále na úteku. Je poctou mužo-
vi, ktorý si uvedomil, že žiť za svoju krajinu je omnoho 
ťažšie, ako za ňu zomrieť... Akčný thriller. H: J. Stur-
gess, B. Kingsley. R: K. Skogland. DS: INTERSONIC, 
VB/Kanada, tit., 117 min., MP 18, vstupné: 2,50 €.    
www.intersonic.sk

PRIPRAVUJEME NA NOVEMBER 2009:
District 9, Chceš ma, chcem ťa, Doba ľadová 3,  

Jánošík, Všade dobre, prečo byť doma?, 
G-FORCE: Veľmi zvláštna jednotka, Wrestler,  

Sirota, Štvrté proroctvo
Zmena programu vyhradená!

MESTSKÉ MÚZEUM –  
FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 1177/8
Program na október 2009

VÝSTAVY: Archeologický výskum hradu Šin-
tava, Zachráňme kaštieľ v Seredi,  

Dobové fotografie Serede
MINULOSŤ UKRYTÁ V ZEMI (najnovšie  
archeologické nálezy zo Serede a okolia) 

Výstava potrvá do 30. októbra 2009 
ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA: 
„Školská zpráva“ (dokument z r. 1945)

ATRAKCIE: Model kaštieľa s parkom – vízia 
budúcnosti

Otváracie hodiny: ut. - sob. 10.00 - 18.00 hod. 
(Informácie a obj. na tel. č.: 031/789 4546) 

e-mail: muzeum@sered.sk

FREE TIME CLUB
Vás pozýva na 

TURNAJ V SCRABBLE - Už aj v Seredi
10. 10. o 9.00 hod., Kino NOVA (vestibul). Pre-
zentácia o 8.30 hod., štartovné 10 € (v cene je 
obed a malé občerstvenie). Vstup voľný majú 
návštevníci a záujemcovia o ukážky hry, kto-
rým sa budú venovať skúsení organizátori zo 
Slovenskej asociácie hráčov SCRABBLE. 
Bližšie informácie www.scrabblesk.eu.

Konečne príležitosť pre každého !!!
Chcete predať, darovať, vymeniť veci, ktoré 
vám už neslúžia, ale iných môžu potešiť? Vaša 
príležitosť je tu! II. BURZA SPOTREBNÉHO 
TOVARU Kde? Vestibul kina NOVA, D. Štúra 
v Seredi. Kedy? 17. 10. od 8.00 - 14.00 hod.
Objednávky stolov do vypredania stanoveného 
počtu. Cena za predajné miesto je 5 €. Kon-
takt: 031 789 20 46, 0908 684 130, e-mail: ftc.
nova@szm.com. Ďalšie termíny na tento rok: 
21. 11., a 12. 12.

PRIPRAVUJEME NA NOVEMBER
* Štvorkombinácia - Cyklus večerných predná-
šok o manželskom spolužití.
* III. Veľká burza spotrebného tovaru
Kino NOVA pozýva deti, mládež, ale aj do-
spelých do svojho FREE TIME CLUBU, kde 
si môžete zahrať rôzne spoločenské hry, 
ako sú biliard, stolný tenis, človeče nehne-
vaj sa, scrabble, kartové hry a iné.

Otváracia doba: streda, piatok, sobota  
od 17.00 – 21.00 hod.

Rád sa hráš? Rád sa hráš s kamarátmi? Ak 
áno, príď do FREE TIME CLUBU každú ne-
párnu sobotu od 17.00 hod. a môžeš si zahrať 
spoločenskú hru ST. PETERSBURG, TIBET, 
alebo sa môžeš podieľať na tvorbe novej hry 
jej testovaním.

Otázky a námety zavolaj  
na č. t.: 0903 747 003.
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Z  rozhovoru  s  Ing.  Rastislavom  Jurinom 
(odborným pracovníkom v oblasti doprav-
ných  nehôd)  a  p.  Jozefom  Várym  (dlho-
ročným pracovníkom autoškoly) na tému  
“križovatky v meste”.
Čo považujete za najväčší problém križo-
vatky ciest pri nák. stredisku Lidl v Sere-
di? Za najväčší problém tejto križovatky sa dá 
považovať jej priestorové riešenie a geomet-
rické usporiadanie. Problémom je umiestne-
nie výjazdu vozidiel z parkoviska nákupného 
strediska priamo do križovatky. Tu všetci za-
interesovaní pred výstavbou nepredvídali (čo 
sa od vodičov často požaduje) budúci vývoj 
dopravnej situácie. Vodiči teraz často robia 
závažnú chybu, že považujú tento výjazd za 
súčasť križovatky, aj keď ním nie je – je to 
výjazd na hlavnú komunikáciu z miesta, le-
žiaceho mimo križovatky. Títo vodiči musia 
dať prednosť všetkým účastníkom cestnej 
premávky, aj tým, ktorí odbočujú z Ul. SNP 
v smere do Šintavy. Ku kolíznym situáciam na 
tejto križovatke najčastejšie dochádza z dôvo-
du neuvedomenia si tejto povinnosti.
Je označenie križovatky a prednosti v jaz-
de v poriadku? Slabým miestom, ktoré vo-
dičov často dezorientuje a mýli, je dopravná 
značka STOP - daj prednosť v jazde s dodat-
kovou tabuľkou s vyznačením tvaru 
križovatky.  Z nákresu tejto dodatko-
vej tabuľky si vodič musí uvedomiť, 
že má dať prednosť, ale nie je na 
ceste, nie je v premávke. Toto šoféri 
často nechápu.
Aké riešenie by pomohlo? Bolo by 
dobré, keby pri vjazde k nák. cen-
tru bola osadená tabuľa označujú-
ca vjazd na parkovisko (veľké biele 
P v modrej ploche). Takto by vodiči 
dostali presnejšiu - “zadupľovanú” 
informáciu, že vchádzajú na miesto, 
ležiace mimo cesty – na parkovisko. 
Túto tabuľu s označením parkoviska 
by videli všetci vodiči, vchádzajúci 
do križovatky a najprospešnejšia 
by bola pre vodičov prichádzajúcich 
z opačnej strany, teda z Ul. SNP, ktorí výjazd 
z parkoviska nák. strediska často považujú za 
súčasť križovatky a niekedy dávajú prednosť 
vozidlám vychádzajúcim z parkoviska. Robia 
to z dvoch dôvodov: 1. nevšimnú si dodatko-
vú tabuľku s vyznačením križovatky, ktorá je 
upevnená pod dopr. značkou hlavná cesta, 
alebo 2. obávajú sa zrážky s vozidlom vy-
chádzajúcim z parkoviska, lebo si nie sú istí, 
či jeho vodič zaregistroval, odkiaľ vychádza, 

či vie, že je povinný dať prednosť všetkým 
účastníkom cestnej premávky – aj tým, ktorí 
odbočuju v smere na Šintavu. Vodič, ktorý po-
zná dopr. predpisy, musí vedieť, že pri výjazde 
z parkoviska musí dať prednosť všetkým vo-
zidlám v cestnej premávke (aj keby tam nebo-
la dopr. zn. STOP). Teoreticky, ak by existova-
la dopr. značka “koniec parkoviska”, ale taká 
neexistuje, bolo by jej umiestnenie v tomto prí-
pade veľmi vhodné. Bohužiaľ, ale dopr. tabuľa 

STOP nevystihuje situáciu na tejto križovatke 
celkom presne a musela byť použitá  “barlič-
ka” - menšia dodatková tabuľka s tvarom kri-
žovatky, ktorá nám oznamuje závažnú infor-
máciu o tvare križovatky a prednosti vozidiel. 
Dodatková tabuľka síce vystihuje situáciu a jej 
umiestnenie spĺňa predpisy, napriek tomu je 
to najslabšie miesto v označení dopravnými 
značkami na tejto križovatke – je mätúce.
Mohli  by  ste  uviesť  niektoré  príklady 
správneho riešenia výjazdu z parkoviska? 
Všimnite si nák. centrum pri Tescu v Trnave. 
Aký obrovský okruh musíte urobiť, ak chcete 
vyjsť z parkoviska. Najprv vyjdete na priebež-
nú cestu a až potom sa dostanete na okruž-

nú križovatku. Je to svetový trend vyspelých 
krajín vytvárať také cestné komunikácie, kto-
ré sa nestanú nebezpečnými ani v priebehu 
rokov. Na Slovensku sa často podriaďujeme 
riešeniam v prospech úspor na investíciách 
a veci sa nám vracajú v podobe budúcich  
nepríjemností.
Ako sa mám správať ako chodec na tejto 
križovatke? Pri prechode priechodu z par-
koviska smerom do Ul. SNP a malého parku 

majú chodci vcelku dobrý rozhľad, pri troche 
pozornosti a ohľaduplnosti nie je v tomto 
smere prechádzania problém. Križovatka má 
z pohľadu chodca jedno pomerne nebezpeč-
né miesto a situáciu, pri ktorej je treba byť 
obozretný. Tá nastáva ak chodci prechádzajú 
v opačnom smere, t.j. z malého parku a Ul. 
SNP na parkovisko. Jestvujúci priechod má 
dve časti. V prvej prechádzajú vozovku, po 
ktorej vodiči odbočujú vpravo smerom ku sve-
telnej križovatke. Tí sú povinní vozidlo zasta-
viť a dať prednosť vozidlám, idúcim po hlavnej 
ceste. Každé trocha dlhšie vozidlo zastaví na 
mieste tak, že bráni chodcovi tento priechod 
prejsť a chodec buď čaká alebo vozidlo ob-
chádza. Najväčší problém je však s precho-
dom druhej časti priechodu z ostrovčeka k ná-
kupnému stredisku LIDL. Tu vodiči odbočujúci 
z Nám. slobody vľavo (od kostola) do Ul. SNP  
spomaľujú, a tak “vylákajú” chodcov, aby 
vstúpili na priechod. Chodci mnohokrát netu-
šia, že títo vodiči nespomaľujú kvôli nim, ale 
kvôli vozidlám prichádzajúcim zo smeru od 
mosta, ktorým sú povinní dať prednosť. Títo 
“vylákaní” chodci pokračujú v prechádzaní 
cez priechod a vstupujú spoza stojaceho vo-
zidla do jazdnej dráhy mnohokrát nič netušia-
cemu vodičovi (idúcemu v priebežnom smere 

na Šintavu), ktorý prechádzajúcich 
chodcov za vozidlom nevidel (najmä 
pri nákladných a vyšších vozidlách) 
. Ten často náhle brzdí a spôsobuje 
kolíziu s chodcami, ale aj s vozidlami 
idúcimi za ním. Ťažko tohto vodiča 
viniť z nedostatočného predvídania 
situácie, kolízia môže nastať aj keby 
išiel “krokom”.
V čase dopravnej špičky sa tiež stá-
va, že chodci prechádzajúci cez prie-
chod zastavia vozidlá, idúce v smere 
od mosta. Vozidlá dávajúce pred-
nosť chodcom zostávajú stáť v križo-
vatke, kým chodci uvoľnia priechod 
pre chodcov. Za ten čas sa križovat-
ka “naplní” a všetci čakajú, kým z jej 
stredu blokujúce vozidlo odíde.

Aké riešenie by pomohlo? Je na zváženie, 
či by k spohodlneniu nákupu v nák. centre  
neprispelo aj “šikovnejšie” označenie par-
koviska vodorovnými aj zvislými dopravný-
mi značkami. Možno by zavážila aj neštan-
dardná tabuľa osadená v zelenom páse vedľa 
výjazdu z parkoviska, ktorá by krátko slovne 
informovala vodičov, aby zvýšili pozornosť a 
dali prednosť všetkým ostatným účastníkom 
cestnej premávky.           mk

Na tému križovatka pri nák. str. Lidl v Se-
redi sme sa rozprávali s Mgr. Jozefom Bi-
čanom (dopravný inšpektorát OR PZ, star-
ší referent – dopravný inžinier). Z rozhovo-
ru vyberáme nasledujúce informácie.

Pri navrhovaní projektu investor odporučil 
riešenie, ktoré bolo schválené MsZ v Sere-
di. Najproblematickejším miestom križovatky, 
kde dochádza k častým kolíziám a nedorozu-
meniam, je výjazd vozidiel z parkoviska nák. 
str. priamo do križovatky. Vodiči vychádza-
júci z parkoviska povinnú prednosť všetkým 
ostatným vozidlám často nedodržiavajú, naj-
mä voči vozidlám prichádzajúcim oproti z Ul. 
SNP, alebo odbočujúcim z tejto ulice doľava 
smerom do Šintavy. Návrh i realizácia projek-
tu riešenia križovatky „Lidl“ bol konzultovaný 
s projektantom a postupovalo sa podľa plat-
ných noriem. Všetky dotknuté orgány projekt 
odúhlasili. Dopravný inšpektorát navrhol iba 
osadenie správneho dopravného značenia 
podľa jestvujúceho projektu tak, aby sa do-
pravná situácia vyriešila podľa platných do-
pravných predpisov.

Život však ukázal, že situácia sa rapídne mení. 
Koeficienty, z ktorých sa vychádzalo pri realizá-
cii projektu, sú t. č. dávno prekročené a doprav-
ný ruch na križovatke je mnohonásobne vyšší. 
Križovatka svojím tech. riešením už nezodpove-

dá a treba pristúpiť k jej čiastočnej rekonštrukcii, 
resp. riešiť jej vysokú úroveň kolíznosti. Zvažuje 
sa možnosť riešenia križovatky osadením inte-
ligentného svetelného zariadenia. Kižovatka by 
obsahovala štvorsmernú svetelnú signalizáciu. 
Na konaných rokovaniach sa viackrát zvažo-
valo riešenie iným spôsobom (napr. okružnou 
križovatkou), ale na základe zistení o množstve 
a komplikovanosti uloženia inžinierskych sietí 
sa od tejto verzie pre ich komplikovanosť upus-
tilo. Problémom sú aj komplikované majetkové 
vzťahy na pozemkoch v okolí.

Mgr. J. Bičan viackrát komunikoval s vede-
ním mesta o možnosti osadiť nad zeleň vpravo 
(neďaleko dopr. značky STOP) informatívnu ta-
buľu, ktorá by niesla iba doplnkovú informáciu. 
Tá by mohla napomôcť upozorniť vodičov na 
povinnú prednosť všetkých vozidiel v križovat-
ke. Križovatka má preferované a nepreferova-
né smery. Cesta z mesta do Šintavy je cesta 
I. triedy a nemôže byť zásadne obmedzovaná. 
Druhou podmienkou je prejazd nákladných m. 
v. všetkých prípustných druhov a dĺžky.

Dopr. inžinier viackrát zdôrazňoval, aby 
bolo vyriešené zoraďovanie vozidiel pri vjaz-
de a výjazde na parkovisko vodorovným do-
pravným značením – šípkami a deliacou čia-
rou medzi nimi. Zoraďovanie vozidiel by bolo 
prehľadnejšie. Táto úprava doposiaľ chýba. 

DI odporúča vodičom, jazdiacim z Ul. SNP 
rovno na parkovisko a odbočujúcim doľava 
na Šintavu, sledovať reakcie vodičov, vychá-
dzajúcich z parkoviska a snažiť sa predvídať 
ich reakciu a spôsob jazdy.

S riešením dopravy na križovatke súvise-
lo aj riešenie dopravného vyústenia z jed-
nosmernej ulice, smerujúcej poza námestie 
popred maloobchodné predajne od križovat-
ky ulíc SNP a Parková k vyústeniu pri križo-
vatke M. R. Štefánika s Novomestskou ul. 
Na žiadosť MsÚ bola pôvodná dopr. tabuľa 
prikázaného smeru jazdy vpravo zrušená a 
dnes je tam dopr. tabuľa STOP (daj prednosť  
v jazde).             mk

Naše križovatky
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V mesiaci 
s e p t e m -
ber boli 
zadržané 
tri osoby 
s podo-

zrením na 
prechováva-

nie psychotropných a omam-
ných látok. Boli vznesené 
obvinenia štyrom osobám za 
prechovávanie psychotropných 
a omamných látok zo zaistení 
v minulom období. Deviatim 
osobám bolo vznesené obvine-
nie za majetkové trestné činy 
(krádeže). Bol zaznamenaný 
útok na verejného činiteľa –  
člena mestskej polície v Seredi. 
Podozrivý bol zadržaný. Prípad 
vyšetruje ÚJaKP v Galante.

V polovičke mesiaca polícia 
zistila nedovolené ozbrojova-
nie. Podozrivý bol zaistený. Prí-
pad vyštruje ÚJaKP Galanta.

Boli zistené dva prípady ná-
hleho úmrtia. Vykonané pitvy 
preukázali, že nešlo o zavine-
nie cudzou osobou.

Šiestim cyklistom boli udele-
né blokové pokuty za jazdu na 
bicykli pod vplyvom alkoholu. 
Štyrom vodičom motorových 
vozidiel boli zadržané vodičské 
preukazy za jazdu pod vplyvom 
alkoholu.

Polícia štyrikrát asistova-
la členom RZP pri výkone ich 
povolania. Dôvodom bolo agre-
sívne správanie sa pacientov. 
V ďalších dvoch prípadoch po-
lícia asistovala pri prevoze pa-
cientov na psychiatrickú liečbu.

V priebehu mesiaca septem-
ber polícia zaznamenala štyri 
trestné skutky spáchané do-
posiaľ nezisteným páchateľom: 
krádež motockyla z garáže na 
Strednočepenskej ulici; krá-
dež vlámaním do unimobunky, 
pričom páchateľ odcudzil ruč-
né elektrické náradie; krádež 
vlámaním do zubnej ambu-
lancie na Dolnomajerskej ul., 
kde páchateľ odcudzil monitor 
a finančnú hotovosť; trestný čin 
podvodu na úseku ekonomiky - 
úverový podvod.

V mesiaci september bol na 
meranie rýchlosti jazdy nasa-
dený laserový merač deväť-
krát, najmä na uliciach Cukro-
varskej, Šulekovskej, Trnvskej, 
Bratislavskej a na Nám. slobody  
v Seredi.

Polícia eviduje dva prípady 
krádeže osobných vecí (dám-
skych kabeliek), ku ktorým 

došlo na cintoríne v Seredi. Po-
škodenými sú v oboch prípa-
doch osoby ženského pohlavia. 
V oboch prípadoch neznámy 
páchateľ využil chvíľkovú ne-
pozornosť poškodených (napr. 
aj ich vzdialenie sa od voľne 
položenej kabelky) a tieto im 
odcudzil. V zmysle právnej kva-
lifikácie doško ku krádežiam a 
nie k lúpežným prepadnutiam. 
Polícia vykonáva šetrenie a boli 
vytipované podozrivé osoby.

Začiatkom mesiaca na po-
važskom brehu došlo v denných 
hodinách ku krádeži dámskej 
kabelky. Páchateľ  poškodenej 
osobe kabelku strhol z ramena. 
Skutok spáchali dvaja pácha-
telia. Jedného z páchateľov 
sa polícii podarilo zadržať do 
dvoch hodín od nahlásenia 
skutku, po druhom páchateľovi 
bolo vyhlásené pátranie.

Dňa 19. 9. 2009 o 05.00 hod. 
neďaleko rieky Váh v časti zv. 
Larzenky bola nájdená mŕtvo-
la osoby mužského pohlavia. 
Šetrením bolo zistené, že ide 
o osobu Róberta L., nar. 1989 
zo Serede. Muž mal strelnú 
ranu v pravej časti hlavy v spán-
kovej oblasti. Miesto činu bolo 
zaistené a zadokumentované. 
Telo mŕtveho bolo prevezené 
za účelom vykonania súdnej 
pitvy do Ústavu súdneho lekár-
stva Univerzity Komenského 
v Bratislave. K právnej kvalifi-
kácii skutku polícia musí dostať 
výsledok expertíznych skúmaní 
a záverečné posúdenie príčiny 
úmrtia, s posúdením, či išlo 
o úmrtie z dôvodu zavinenia 
inou osobou. Prípad vyšetruje 
vyšetrovateľ ÚJaKP v Galante.

Pozn. redakcie: Pri doku-
mentovaní každého úmrtia 
s podozrením na samovraždu 
polícia postupuje, tak ako keby 
išlo o vraždu.

Dňa 31. 8. o 20.10 hod. do 
závodu DONG JIN v Dolnej 
Strede zatelefonoval doposiaľ 
neznámy páchateľ, že v ob-
jekte sa nachádza bomba. 
Polícia po ohlásení oznámenia 
zabezpečila miesto a vykona-
la evakuáciu zamestnancov. 
Na prehliadku objektu bola 
nasadená pyrotechnická hliad-
ka a služobný pes. Žiadna 
výbušnina  sa v objekte ne-
našla. Prevádzka podniku sa 
o polnoci obnovila. Polícia po 
páchateľovi skutku pátra. V prí-
pade objasnenia páchateľovi 
hrozí trest za šírenie poplašnej  
správy.

riad. OO PZ (mk)

Mestská polícia
* Počas Čepenských 
hodových slávností 
udelila hliadka MsP blo-
kové pokuty trom  pre-
dávajúcim, ktorí nemali 
na MsÚ vybavené povo-
lenie na predaj.
* V mesiacoch august a 
september boli hliadkami vyzva-
ní šiesti majitelia vozidiel, ktorí 
svoje dlhodobo nepojazdné vozi-
dlá odstavovali na parkoviskách. 
Vozidlá boli z miest odstránené, 
a tým sa uvoľnili miesta pre par-
kovanie iných vozidiel.
* 21. 8. oznámil občan mesta, že 
na Novomestskej ul. niekto spa-
ľuje odpad. Hliadka na mieste 
zistila, že Marián O. pred svo-
jím domom vypaľoval el. káb-
le. Oheň musel na mieste uha-
siť a pretože odmietol vec riešiť 
v blokovom konaní, bola postú-
pená na odd. životného prostre-
dia MsÚ.
* V nočných hodinách 27. 8. 
bolo na kamerovom systéme 
spozorované, ako vodič vozi-
dla robí na križovatke Cukrovar-
skej ul. tzv. hodiny. Hliadka MsP 
sa okamžite dostavila na dané 
miesto a vodičovi bola udelená 
maximálna bloková pokuta.
* Pozorný občan nahlásil MsP, 
že na Ulici A. Hlinku dvaja chlap-
ci niekoho bijú. Hliadka na mies-
te zistila, že jeden z chlapcov 
fackoval chovanca z detského 
domova. Za svoje konanie bol 
riešený v blokovom konaní.
* 1. 9. bola na kamerovom sys-
téme spozorovaná partia chlap-
cov, ako sa pred OD Jednota 
zabáva vozením na nákupnom 
vozíku. Hliadka mladíkov vyzva-
la k podaniu vysvetlenia, pretože 
majiteľom vozíka je spoločnosť 

Tesco. Menovaní uviedli, že 
vozík našli na železničnej 
stanici, čo bolo málo prav-
depodobné, pretože ako 
sami uviedli, prišli z disko-
téky z Trnavy. Dosť kuri-
ózne zábavky 17-ročných 
chalanov.

* Dňa 2. 9. oznámil občan 
mesta, že na Larzenkách je 

založená skládka odpadu, na 
ktorej uvidel rôzne doklady. 
Hliadka to na mieste potvrdila – 
našla rôzne doklady, ako rodný 
list, výpisy z účtov, kartičky po-
istenca, faktúry na mená jednej 
rodiny. Hliadka navštívila podo-
zrivého zo založenia skládky 
a pretože odmietol vec prejed-
nať v blokovom konaní bol spis 
odstúpený na odd. životného 
prostredia MsÚ. 
* V čase 02.45 hod. dňa 5. 9. sa 
partia mladých hlučne správala 
na parkovisku pred OD Jednota. 
Za rušenie nočného pokoja boli 
dvom osobám udelené blokové 
pokuty.
* Nerešpektovanie zákazu po-
žívania alkoholu na verejnom 
priestranstve riešili policajti 
13. 9., kedy 40-ročný Dušan S. 
a 31-ročný Jozef K. popíjali na 
zastávke SAD na Ul. D. Štúra. 
Za nerešpektovanie VZN im boli 
udelené blokové pokuty.
* 14. 9. si občania všimli, že na 
Nám. slobody pri SAD sedí na 
ceste nejaký muž. Hliadka zisti-
la, že 47-ročný Peter P. z Veľkej 
Mače sa nachádza v jazdnej drá-
he autobusov a je pod vplyvom 
alkoholu. Hliadka menovanému 
pomohla premiestniť sa do par-
ku, kde ako uviedol, si odpoči-
nie a odíde domov. Za budenie 
verejného pohoršenia mu bola 
udelená bloková pokuta 15 €.
      MsP Sereď

Z činnosti štátnej a mestskej polície september 2009

z činnosti  
OO PZ

Výtržník
Dňa 24. 9. 2009 v čase 16.26 

hod. bol útvarom mestskej po-
lície prijatý telefonický oznam 
z prevádzky „Papuča” na Cukro-
varskej ul. v Seredi vo veci na-
padnutia zamestnankyne pre-
vádzky zákazníkom pohostin-
stva. Po príchode hl. MsP na 
miesto v čase o 16.28 hod. za-
mestnankyňa prevádzky označi-
la osobu muža, ktorý ju napadol. 
Označený muž sa chcel dostať 
za bar, v čom mu bolo hliadkou 
zabránené a osoba bola vyzva-
ná, aby upustila od svojho kona-
nia. Muž následne zaútočil na 
príslušníka MsP tak, že ho úde-
rom hlavou zasiahol do oblasti 
nosa a vrchnej pery a spôsobil 
mu zranenia. Po tomto konaní 
sa muž pokúsil utiecť do zad-
ných priestorov terasy. Hliadka 

ho dostihla a opätovne vyzvala, 
aby upustil od svojho konania. 
Výzvu hliadky neuposlúchol a 
opätovne sa pokúšal na hliadku 
zaútočiť. Hliadka po márnej vý-
zve na upustenie od protipráv-
neho konania tejto osoby použi-
la voči nej zákonne prostriedky, 
smerujúce k odstráneniu proti-
právneho stavu. Osobe boli za-
ložené putá a z dôvodu podozre-
nia zo spáchania trestného činu 
útoku na verejného činiteľa bola 
osoba predvedená na OO PZ 
Sereď. Na OO PZ Sereď bolo 
zistené, že ide o 35 r. V. M. zo 
Serede. Predvedená osoba ne-
bola pri zákroku zranená a prí-
slušník MsP bol ošetrený na 
mestskej poliklinike. 

Na OOPZ Sereď bolo voči tej-
to osobe podané trestné ozná-
menie za útok na verejného čini-
teľa.                           MsP Sereď
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Navždy nás opustili:
Paulína Vašková
Emil Mikulášik

Františka Radimáková
Česť ich pamiatke !

Marián Tkáč a Michaela Javorová
Mgr. Kamil Vydarený a Mgr. Darina Hančinová

Branislav Gažo a Miroslava Dudová
Filip Földvári a Andrea Chudá

Rastislav Jančovič a Ing. Miroslava Áčová
Milan Šustek a Katarína Michálková

Richard Prelovský a Mgr. Silvia Szabová,
RNDr. Marián Štibráni a Iveta Vančová

Marek Kovár a Darina Solčanská
Jaroslav Valent a Mária Vašková

Marián Jančár a Michaela Horváthová
Josef Tulej a Zuzana Nováková

Peter Slanina a Adriana Renáčová
Bc. Marián Váczi a Ing. Martina Hambálková

Róbert Krajča a Zuzana Pospišová
Juraj Sukop a Mgr. Lucia Mäsiarová

Vincent Benedict Concepcion a Monika Mrvová
Marek Majerník a Mária Lopatková

Jozef Dávidík a Michaela Tabačková
Boris Masaryk a Ing. Hana Pastorková
Martin Hojník a Marianna Prívozníková
Roman Božík a Katarína Šemeláková

Do života boli privítaní:
Karolínka Ladovičová
Michaelka Majková

Rodičom srdečne blahoželáme 
a prajeme, aby deti rástli  

pre radosť a šťastie!

Významného životného  
jubilea sa dožili:

Mária Široká
Helena Moravcová

Magdaléna Súkenníková
Katarína Labošová

Ján Mičák
Irena Borošová

Srdečne blahoželáme  
a prajeme veľa zdravia!

Október v MC MAMA klub
Pre mamičky sme pripravili:
DEŇ KRÁSY so známou kozmetic-
kou spoločnosťou. Príďte sa poradiť, 
čo je nové v starostlivosti o pleť, zadar-
mo sa nalíčiť podľa módnych trendov. 
6. 10. a 20. 10. vždy od 10.00 do 12.00 
hod. a od 16.00 do 18.00 hod.
III. burza detského šatstva a obuvi 13. 10. 
a 14. 10. vždy od 10.00 do 12.00 hod. a od 
16.00 do 18.00 hod v priestoroch MC.  
Pozývame všetky mamičky i budúce ma-
mičky na nákup výborných vecí za vyni-
kajúce ceny, mnoho vecí aj zdarma. V mi-
nulých burzách výbavička pre bábätká, 
značkový tovar i nové nepoužité vecič-
ky. Ak máte veci, ktoré už nepotrebuje-
te skúste ich darovať či predať za dobrú 
cenu inej mamine.
Pre detičky sme pripravili:
„O zdravých zúbkoch“ 21. 10. od 10.00 
do 12.00 hod. (Október - mes. zdravých 
zubov.) Bábka Adamko učí detičky, ako si 
správne umývať zúbky, čo papať, aby zúb-
ky neboleli a boli zdravé. Súčasťou bude 
aj maketa zúbkov, maľovánky.
Tvorivé dielne pre deti 27. 10. a 28. 
10. od 10.00 do 12.00 hod. a 16.00 do 
18.00 hod. Témou tvorivých dielní je HAL-
LOWEEN. Spoločne urobíme halloween-
skú výzdobu.
Na malých i veľkých návštevníkov sa teší 
kolektív MC MAMA klub na Garbiarskej 
ul. (bývalá ZŠ). Príďte sa zabaviť s vaši-

mi deťúrencami do bezpečnej herne plnej 
lákavých hračiek, kde nájdete vy aj vaše 

deti nových priateľov.
Vstupné do MC je 1 € za celú rodinku 

a deň (prvý vstup zdarma)
0905/733 822, 0903/940 574
www.mamaklub.estranky.sk

V septembri 
sme sa  
rozlúčili  

s pani Máriou 
Košťanyovou,
s kolegyňou, pria-
teľkou, ale predo-
všetkým redaktor-
kou a zakladateľkou 
Seredských novi-
niek. Majka, ako 
sme jej zvykli ho-
vorievať, nám bude 

veľmi chýbať – pre jej životný optimizmus, 

pracovitosť, schopnosť ľudsky pochopiť 
človeka. Je nám veľmi ľúto, že choroba – 
ako to v živote býva, zvíťazila.

Vždy, keď zoberieme SN do rúk, pripo-
menú nám jej prvé a nie ľahké začiatky pri 
ich tvorbe a uvádzaní do života. Snažila 
sa vytvoriť novinky pútavé, pravdivé pre 
občanov nášho mesta, zaujímavé svojím 
vzhľadom i obsahom.

Spomíname, Majka, bolo nám cťou s Te-
bou spolupracovať. 
Kolegyne z Mestského úradu v Seredi.
Ľudí môjho života si pamätám, niekto-

rých si chcem pamätať! Vy, pani Maja,  
patríte medzi nich. 

Marcel Kováč

V septembri
uzatvorili manželstvo:

Založenie strany  
Híd v Galante

Dňa 24. 9. 2009 sa v Galan-
te uskutočnilo prvé zasadnutie 
novovzniknutej politickej strany 
Most Híd. Ako je gro tejto strany 
- vzájomná spolupráca - tak sa 
i stalo a tohoto stretnutia sa zú-
častnili zástupcovia maďarskej 
i slovenskej občianskej verejnos-
ti. Prítomní členovia strany sa 
oboznámili s jej hlavnými cieľmi, 
víziami do budúcna a doterajšou 
prácou. Bolo zvolené okresné 
predstavenstvo strany, kde sa 
členkou stala i obyvateľka mesta 
Sereď, p. Edita Červeňová. Ve-
ríme, že svojou prácou prispeje 
k naplneniu základnej myšlienky 
strany, a to k spolupráci, otvore-
nosti, slušnosti, zodpovednos-
ti ,dôvere a hlavne k uzmiereniu 
medzi Maďarmi a Slovákmi.

Veríme, že naše myšlienky 
a názory oslovia čo najširšiu ve-
rejnosť v okrese Galanta. V prí-
pade záujmu o členstvo v strane 
kontaktný formulár a bližšie in-
formácie o strane nájdete tránke 
www.hid-most.sk.  xd

Národný deň abstinentov  
aj v DK Sereď

Už tradične začiatkom septembra sa stre-
távajú v dome kultúry žiaci a študenti, aby 
si spoločne pripomenuli NDA Slovenska. 
Pri tejto príležitosti sa od odborníkov na 
rôzne druhy závislostí dozvedia, ako sa 
ťažko životom predierajú tí, čo akejkoľvek 
zo závislostí prepadli. Dozvedia sa i to, že 
na Slovensku existujú organizácie, ktoré 
sa snažia takýmto ľudom pomôcť. Tak to 
bolo aj 7. 9. 2009, kedy žiaci mali možnosť 
dozvedieť sa veľa o závislostiach a tiež 
priamo počuť výpoveď bývalého drogovo 
závislého mladého muža. Každý z účast-
níkov držal pritom srdiečko na dlani – čo je 
symbol abstinentov Slovenska.      kž

Deň plný spomienok
„Prijmite toto pozvanie ako 

naše poďakovanie od nás 
mladších Vám, našim rodi-
čom, krstným rodičom, bab-
ke, dedkovi, horným a dol-
ným dobrým susedom...“

Týmito slovami pozývali 
organizátori dôchodcov na 
stretnutie z Ul. Trnavskej, 
Nového Majera a Malého 
hája. Stretnutie sa uskutoč-
nilo 21. 8. 2009 v hájovni  
v Malom háji. 

Dovoz a odvoz bol zabez-
pečený. Už pri vstupe do sály 
hájovne hlavná organizátorka 
Darina Buchová privítala náv-
števníkov výborným pohári-
kom medoviny a každému 
zaželala veselú zábavu. Keď 
prišiel posledný účastník, 
začal program. V príhovore 
hlavná organizátorka spomí-
nala na časy, keď všetci tu prí-
tomní dôchodcovia boli mlad-
ší, vychovávali deti, chodili do 
práce a venovali sa svojim 
povinnostiam. Potom sme si 
minútou ticha uctili pamiatku 
tých, ktorí sa tohto stretnutia 
nedožili. Krátkym kultúrnym 
programom spestrili toto po-

sedenie malé sestry Domini-
ka a Monika Chlebíkové.

Potom nastal čas na chutný 
guláš, ktorý pripravili kuchár-
ky Emília Plaštiaková a Oľga 
Tabačková. Po guláši sa sto-
ly začali zapĺňať sladkými 
i slanými, pečenými i nepe-
čenými dobrotami, ktoré pri-
niesli dôchodkyne i sponzor. 
Pri hudbe rôznych žánrov, 
ktorú obsluhoval Milan Bu-
cha ml., sa sálou ozýval spev 
a tanec. Kto nespieval a ne-
tancoval, spomínal. A bolo na 
čo! Hudbu potom vystriedala 
harmonika, na ktorej hrali Ján 
a Martin Buchovci.

Po dni plnom zážitkov 
a spomienok sme sa nesko-
ro večer vrátili šťastní, že naši 
mladí na nás nezabúdajú. 

Preto by som chcela nie-
len hlavnej organizátorke 
a jej manželovi, ale aj jej po-
mocníčkam Ľudmile Mate-
jičkovej, Jozefovi Novákovi, 
Miške Tabačkovej, Alexandre 
Buchovej a Oľge Tabačkovej 
za nás všetkých poďakovať, 
zaželať im veľa zdravia, síl, 
pohody a entuziazmu.

Mgr. Mária Kulasová
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ŠK Cyklo-Tour Sereď už tradične v spoluprá-
ci s odd. ŠM a TK pri MsÚ v Seredi pripravili 

v atocampingu ďalší ročník jazdy 
zručnosti na bicykloch, spojený 
so súťažami rôzneho druhu. Deň 
5.september v meste symbolizo-
val zdravý pohyb jazdou na bi-
cykloch po hrádzi smerom na Kaskády a späť 
a súťaživosť detí v areáli kempingu. Cestní cyk-
listi si zmerali sily na 80 km okruhu. Všetkých 
dovedna bolo asi 60 a nálada neopúšťala 
účastníkov ani organizátorov, ktorí si na posled-
nú chviľku „vybavili“ pekné počasie. Po úspeš-
nom zvládnutí plánovaných jázd v cieli čakalo 
všetkých zaslúžené občerstvenie a účastnícke 
diplomy. Vyhodnotili sa kategórie: najpočetnej-
šia zúčastnená rodina (rod. Kavoňová), naj-

mladší účastník (Melicher jr.), najstarší účastník 
( pán Kopták). Pravidelní účastníci podujatia, 

pán primátor mesta a pán vice-
primátor potvrdili dôležitosť nie-
len pohybovej aktivity všetkých 
vekových kategórií, ale i zmysel 
organizovania podobných akcií 

pre celý mikroregión. Viditeľná práca priamo 
nadväzuje na vysnívané budovanie cyklochod-
níkov.

ŠK Cyklo-Tour Sereď už 7 rokov vyvíja úsilie 
o priazeň širokej verejnosti. Okrem značených 
cyklotrás po okolí je to známy „Sereďmaratón“. 
Na škodu veci je fakt, že práve v športovej ko-
misii, ktorá prerozdeľuje prostriedky na športovú 
činnosť, niektorí jej členovia nízkymi dotáciami 
blokujú aktivity klubu od začiatku jeho vzniku. 

Pre niekoho sme nežiaduci. Faktické konštato-
vanie na záver ďaľšej úspešnej letnej cyklose-
zóny. Športu zdar!

Organizačný výbor ŠK Cyklo-Tour SereďCyklománia 
pre všetkých  

4. ročník.

Futbal patrí určite medzi najkrajšie kolektív-
ne loptové hry a po celom svete má milióny 

priaznivcov. Počiatky organizovaného futbalu 
v Seredi pripomenuli členovia miestneho výbo-
ru futbalového klubu  dňa 15. septembra 2009.  
Na turnaj konaný pri tejto príležitosti prijali od 
domácich pozvanie bývalí hráči FC Nitry, Du-
najská Stredy a Slovana. Výkony, ktoré podali, 
nenechali nikoho na pochybách, že to s loptou 
stále vedia, a nechýba im ani ten povestný fut-
balový kumšt a k nemu neodmysliteľná kon-
dícia. Víťazom turnaja sa stali hráči Slovana. 
Organizátori akcie sa pochlapili. Mysleli na 
všetkých. Futbalových fanúšikov i na rodiny, 
ktoré na štadión prišli aj so svojimi ratolesťami. 
Akcia viac ako vydarená. Nakoniec, dobrý chýr 
o nej obletel rýchlo blízke okolie a telefonáty, 
ktoré v ďalších dňoch členovia výboru prijali, 
hovorili o týchto oslavách iba v superlatívoch.

Ľ. Veselický 
Stretnutia priateľov futbalu pri príleži-

tosti osláv 95. výročia futbalu v Seredi sa 
zúčastnili:

Za DAC Dunajská Streda – Kobr, Fišan, 
Santa, Varga, Lieskovský, Šimon, Szaban, 
Prokop, Pinte, Kapko, Klempa, Olejník, 
Krištof, J. Hodúr, Pavlík, Radványi, Žákovič.  
Za Nitru – Ondruška, Mušák, Dekýš, Gaj-
doš, E. Hrnčár, Kostolány, Moravčík, Porub-
ský, Šajter, Tomiš, Zigo, Ondrovič, Batalík, 

Czuczor, Gunda, Süttö. Za Slovan – Fišan, 
Hrdlička, Kadák, Bechera, Veselý, Hykl, Černil, 
Nezhyba, Hirko, Timko, Strelec, Obšitník, Maix-
ner, Varga, Kondera, Kinier, Jančula, Ježík, Ju-
raško, J. Filo. 

Za Sereď – Višvarda, P. Filo, V. Filo, Švec, Bú-
ran, Kucharovič, P. Očenáš, R. Očenáš, Bundel, 
Stareček ml., Kuric, Daubner, L. Polák, M. Buch, 
P. Majerník, M. Čmarada, J. Földesi, L. Molnár, 
M. Králik.

Slávnostným príhovorom podujatie otvoril 
prezident ŠKF, p. Miloš Ruta, čestným výko-
pom lopty futbalové zápolenie začala poslanky-
ňa Národnej rady SR R. Zmajkovičová, svojou 
účasťou podujatie poctil aj poslanec J. Valoc-
ký. Za poslancov MsZ v Seredi sa podujatia 
zúčastnili Mgr. P. Rampašek, Ing. Ľ. Kyselý, Bc. 

Ľ. Veselic-
ký a ako 
spoluor-
ganizátor, 
p. R. Sta-
reček.

Aj keď 
h r á č i 
majú už 
svoje  roky, na ihrisku dokázali, že toho ešte 
veľa vedia. Najstarším zúčastneným hráčom 
bol pán Ivan Hrdlička (66), bývalý hráč Slova-
nu a reprezentácie ČSSR.

Medzi zúčastnené osobnosti patrili Ľuboš 
Moravčík, najlepší hráč FC Nitra 20. storo-
čia, bývalý reprezentant ČSSR a SR a dl-
horočný reprezentant a bývalý hráč za ŠKF 
Sereď Ladislav Molnár a tiež osobnosti se-
redského futbalu, ktorí hrali za naše mesto 
a viacerí z nich majú za sebou úspešnú 

kariéru v najvyššej lige – Peter Hodúr, 
Ján Hodúr, Ivan Hodúr, Viliam Martinák, 
Viliam Pšenko a Tibor Krajčovič a ďalší. 
Zápasy rozhodovali Zsold Fehér, Tomáš 
Maršal a Peter Kováč. O atmosféru a ko-
mentovanie zápasov sa postaral pán Igor 
Pavlík.Výsledky zápasov: Nitra – Dun. 
Streda 3:3 (pokutové kopy 10:9), Sereď 
– Slovan 2:3, Sereď – Dun. Streda 3:2,  
finále Slovan – Nitra 4:3.                       red

95 rokov futbalu 
 v Seredi

Krajské kolo pretekov 
v brannej všestran-

nosti žiakov do 15 rokov 
a dospelých sa uskutočni-
lo v sobotu 12. septembra 
na futbalovom štadióne 
v Seredi.

Pri otvorení pretekov 
prezident Zväzu ZBTČ 
Jozef Ištvánffy vyzname-
nal primátora mesta Mgr. 
V. Vranoviča a Ing. R. Lu-
káčovú za ich dlhoročnú 
angažovanosť a podporu 
tohto športu v meste. Sú-
ťažilo sa počas vytrvalost-
ného behu na 1 500 m, 
v streľbe zo vzduchovky 
na terče, v hode graná-
tom na cieľ, v testoch 
z dopravnej a zdravotníc-
kej prípravy, v meraní azi-
mutov a streľbe zo vzdu-
chovky na sklopné terče.

Zúčastnilo sa 12 druž-

stiev z Trnavského, Ni-
trianskeho a Bratislavské-
ho kraja.

Najlepší strelci v streľ-
be zo vzduchovky z 50 
možných bodov: Valkó 
z Budmeríc – 48 bodov; 
Ondrejíčka z Kočoviec 
– 47 bodov; Buch zo Se-
rede – 45 bodov; Vilhan 
zo Serede – 45 bodov. 
Najlepší strelci na sklop-
né terče: Kuchta z Bud-
meríc – plný počet bodov; 
Vilhan zo Serede – plný 
počet bodov; Tupý z Ko-
čoviec – plný počet bo-
dov. Najlepšia v meraní 
azimutov bola ZŠ J. Fán-
dlyho v Seredi. Umiestne-
nie družstiev: 1. miesto – 
ZŠ Budmerice; 2. miesto 

– ZŠ J. Fándlyho Sereď; 
3. miesto – ZŠ J. A. Ko-
menského Sereď. Na 
Majstrovstvá Slovenska, 
ktoré sa uskutočnia v Ko-
váčove pri Štúrove, sa zo 
4. miesta kvalifikovalo aj 
„B“ družstvo ZŠ J. Fán-
dlyho Sereď. Umiestne-
nie jednotlivcov: 1. miesto 
– Marek Vilhan (Sereď); 
2. miesto – Ján Tupý (Ko-
čovce); 3. miesto – Patrik 
Valkó (Budmerice)

Preteky mali tak po 
športovej ako i organizač-
nej stránke dobrú úroveň, 
k čomu prispelo aj dobré 
počasie a chutný obed. 
Organizátori ďakujú vede-
niu mesta a pracovníkom 
štadióna za ich pomoc 
pri organizovaní tohto  
podujatia.    J. Hrušovský

Športová  
Všestrannosť

Návšteva výstavy - Ľudské telo v Brne
Naše pani učiteľky z tried 3. a 4. N nás začiatkom školské-

ho roka prekvapili výletom na výstavu Ľudské telo v Brne. 
Videli sme úžasných dvanásť celých ľudských tiel a množ-
stvo exponátov orgánov tela. Naskytol sa nám pohľad na 
kostrový, svalový 
i respiračný sys-
tém. Našli sme 
medzi nimi i pľúca 
fajčiara a nefajčia-
ra, ale aj iných po-
škodených orgá-
nov nesprávnym 
stravovaním. Vý-
stava nám ukázala 
veľa nepoznané-
ho. Bola fascinujú-
ca a jedinečná. 

Žiaci 3. a 4. N, 
tr. uč. Z. Kuciako-
vá, V. Kúdelová,  
ZŠ P. O. H.
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