
Dňa 21. 1. na slávnostnom 
zasadnutí mestského zastu-
piteľstva v obradnej sieni 
MsÚ odovzdal ceny primá-
tor mesta občanom, ktorí sa 
svojimi činmi, prácou alebo 
talentom pričinili o zviditeľ-
nenie či rozvoj nášho mes-
ta a prispeli tak k dobrému 
menu mesta doma i v za-
hraničí. Cenu mesta Sereď 
udelenú in memoriam Mi-
chalovi Noskovičovi prevza-
la pani Mária Noskovičová, 
ocenenie si prevzal aj pán 
Martin Cimbala a členovia 
hudobnej kapely Dixieland 
Band. Mons. Mgr. Ján Bučík 
si prevzal ocenenie - čestné 
občianstvo mesta. 

Pán Michal Noskovič sa na-
rodil 23. 3. 1941. Od mladosti sa 
zaujímal o šport, hlavne o hokej 
a futbal. V dospelosti bol futba-
lovým trénerom žiakov. Pod jeho 
vedením postúpili hráči do doras-
teneckej ligy. Pán Noskovič pô-
sobil ako tréner A-mužstva v ro-
koch 1970 – 1972. Bol autorom 
publikácie o histórii futbalu v Se-
redi, spoluautorom knihy SE-
REĎ – dejiny mesta. Dvakrát bol 
zvolený za poslanca mestského 
zastupiteľstva. Zaujímal sa hlav-
ne o poriadok a skvalitňovanie 
životného prostredia. Do jeho 
náhleho úmrtia bol predsedom 
komisie životného prostredia a 
aktívne pracoval v komisii pre 
čerpanie z európskych fondov. 
Pôsobil aj v Školskej rade pri ZŠ 
P. O. Hviezdoslava. Angažoval 
sa v príprave realizácie výstavby 

pastoračného centra, riešenia 
rekonštrukcie schodiska na kos-
tolnú vežu a obnovu sakrálnych 
pamiatok v meste. 

Za úspešnú reprezentáciu 
v hudobnej oblasti bol ocene-
ný Cenou mesta pán Martin 
„Jimi” Cimbala. Jimi v súčas-
nosti patrí medzi popredných 
inštrumentalistov a hudobných 
producentov. Spolupracuje so 
slovenskými a zahraničnými 
umelcami a slovenskými hu-
dobnými skupinami. Ako pro-
ducent sa podieľal na príprave 
množstva hudobných nosičov, 
z ktorých niektoré boli ocene-
né Zlatou platňou či cenou slo-
venskej Akadémie populárnej 
hudby. Videli sme ho ako in-
štrumentalistu v sérii populárnej 
súťaže Slovensko hľadá Super-
star a naposledy aj v Českoslo-
venskej Superstar. Je vedúcim 
hud. skupiny METROPOLIS, 
ktorá zožala úspechy a ocene-
nia doma i v zahraničí. Získala 
Aurela 2005 za platňu roka, 
Zlatého slávika 2008 v kategórii 
Skokan roka či cenu novinárov 
na medzinárodnom festivale 
Ekofest v Poľsku. Spolupracuje 
pri výrobe hudobno-zábavných 
programov so slovenskými te-
levíznymi médiami. Martin Cim-
bala zastáva významné miesto 
v slovenskej populárnej hudbe.

Cenu mesta Sereď pre-
vzali členovia seredského 
Dixielend Bandu v zložení: 
Jozef Polák, Jozef Holub, 
Viliam Ondruška, Marián Bi-

Dňa 15. 12. 2009 zasadli po-
slanci MsZ v minulom roku po-
slednýkrát. Na programe roko-
vania bolo množstvo bodov, 
rokovanie trvalo celý deň a na 
niekoľko hodín sa prenieslo 
ešte aj do druhého dňa.

Rokovanie otvoril pri-
mátor mesta Mgr. V. 
Vranovič informáciami o 
stave a plnení uložených 
úloh mestským zastupiteľstvom. 
Vo svojej správe spomenul všet-
ky dokončené, ale v minulosti 
už viackrát spomínané pripravo-
vané aktivity. Oznámil, že SSC 
(Slov. správa ciest) pripravuje 
rekonštrukciu povrchu vozovky 
v časti od železničného mosta 
po svetelnú križovatku. V ďalšej 
časti zasadnutia poslanci po-
dávali interpelácie na vedenie 
mesta a jednotlivé oddelenia.

Hlavná kontrolórka Mgr. Z. 
Horváthová predložila správu 
o kontrole plnenia uznesení do 
dňa 27. 10. 2009, ktorá konšta-
tovala, že uznesenia sú splnené 
alebo v termíne plnenia.

Prednostka úradu Ing. E. Ha-
nusová informovala MsZ o si-
tuácii a podmienkach možného 
presídlenia mestskej polície. 
Po celkovom zvážení všetkých 
dostupných možností skonšta-
tovala, že aktuálny stav je t. č. 
najvyhovujúcejší. Každá iná al-
ternatíva by nepriniesla žiaden 
prospech, ale zhoršenie dostup-
nosti budovy pre občanov a vy-
naloženie vysokých nákladov.

Zástupca primátora, poslanec 
Mgr. P. Rampašek informoval 

MsZ o stave priprave-
nosti odovzdávania pro-
jektov a projektových do-
kumentácií. Konštatoval, 

že sa nevyskytli žiadne problé-
my, práce prebiehajú priebežne 
a bez problémov. Okrem iných 
informácií spomenul, že fi. Bio-
gas má vytýčený termín ukonče-
nia stavebných prác a spustenia 
prevádzky bioplynovej stanice do 
decembra r. 2010.

Pred poslancami vystúpila 
s informáciami riaditeľka ZŠ 
J. A. Komenského PaedDr. 
S. Kramárová, ktorá informo-
vala zastupiteľstvo o problé-
moch pri rekonštrukcii školy ale 
i o pretrvávajúcich problémoch 
s elektrickými rozvodmi v ško-
le. Navrhla, aby zabezpečenie 

havarijných opráv a odborných 
prác na školách prevzal útvar 
mestského úradu. Konštatovala, 
že riešenie mnohokrát zložitých 
a na odbornosť náročných opráv 
je nutné zabezpečiť oddelením 
MsÚ. Riaditelia škôl takto strá-
cajú drahocenný čas, nemôžu 
sa dôsledne venovať vlastnej 
pedagogickej činnosti a dohľa-
du nad vyučovacím procesom. 
Predložené návrhy rozpočtu 
škôl a školských zariadení na 
roky 2010-2012 boli zastupiteľ-
stvom schválené.

Poslanec Ing. arch. R. Kráľ 
v diskusii uviedol, že je nutné 
nájsť vhodný spôsob, ako za-
bezpečiť dohľad nad vlastnými 
budovami mesta. Poslanec Ing. 
B. Horváth vyslovil presved-
čenie, že postupné zateplenie 
všetkých škôl prinesie finančný 
efekt a úsporu, ktorá môže byť 
investovaná do iných nutných 
opráv. Zást. primátora, poslanec 
Mgr. P. Rampašek informoval, 
že odhadované úspory by mohli 
predstavovať až 60% v spotrebe 
tepla. Situácia sa bude dať po-
súdiť až po zúčtovaní dodávok.

Hlavná kontrolórka 
informovala poslancov 
o vykonanej kontrole pre-
behnutých stavebných 
prác na rekonštrukcii miestnych 
komunikácií. Konštatovala, že 
došlo k ušetreniu cca 28 tis. € za 
približne tú istú výmeru plochy 
ako v predchádzajúcom období. 
Poukázala na fakt, že kontrola 
stavebného dozoru bola kvalitná 
(vyplatená suma za vykonanie 
dozoru predstavuje 11 200 €) a 
oplatila sa. Poslankyňa B. Vy-
darená ocenila spôsob výberu 
dodávateľskej firmy cez elektro-
nickú aukciu. Poslanec Ing. Ľ. 
Kyselý ocenil technický spôsob 
– elektronickú aukciu, ale upo-
zornil aj na jej nedostatok. Fir-
my, ktoré sa ponúkajú, zvyčaj-
ne operujú iba s nízkou cenou, 
ktorá je síce prvoradá, ale ako 
základný fakt pre výber dodáva-
teľa môže spôsobiť, že sa práce 
vykonajú nekvalitne, resp. dodá-
vateľ nedodrží technológiu, aby 
“ušetril”. Nabádal k uzatváraniu 
kvalitných a podrobných dodá-
vateľsko-odberateľských zmlúv.

Zasadnutie MsZ navštívil po-
slanec NR SR, p. Július Brocka, 
ktorý prejavil záujem umiestniť 
svoju kanceláriu v 
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Väčšina dospelých ľudí si na 
začiatku roka uvedomí, ako čas 
rýchlo letí. Ešte sme si ani ne-
zvykli písať rok 2010, často sa  
pomýlime, ak niečo musíme tým-
to dátumom označiť..., a pritom je 
tu už druhý mesiac v roku. Starší 
ľudia si viac uvedomujú, že čas 
je cenný dar. Je to hlboká ľud-
ská múdrosť i znak zrelosti. Čím 
je človek starší, tým viac nosí vo 
svojej mysli minulosť – nie bu-
dúcnosť. Starší človek viac spo-
mína, kým mladý viac plánuje. Až 
raz príde doba, kedy začne viac 
hovoriť o spomienkach ako o plá-
noch. Zrazu nastane čas zmeny!

Mladí ľudia majú veľkú nádej, 
že sa im podarí v živote byť šťast-
nými, že dosiahnu svoje ciele a 
že budú zdraví. Dokonca možno 
vlastnia nádej, že lepšie zvládnu 
chod nášho sveta ako ľudia pred 
nimi. Raz príde ten čas, keď si  
uvedomíme, ako to všetko rýchlo 
ušlo, ako málo sme z našich cie-
ľov zrealizovali. Dokedy môžme 
plánovať? Dokedy sú naše plány 
reálne? Alebo tiež: čo je reálne 
na prianiach, ktoré sme si dali 
na tento rok? Nádej je vec, ktorá 
ľudí drží. Hovorievame, že nádej 
zomiera posledná. Je nádejou to, 
že si opakujeme svoje sny a oča-
kávania? Ako je to s nádejou, keď  
vďaka prežitým rokom začneme 
viac spomínať ako plánovať? 
Na ľudskej nádeji je krásne, že 
nemusí skončiť nenaplnením  
prianí. Skúsenosť ukazuje, že sa 
vieme zmieriť s osudom, že vie-
me objaviť silu života, aj keď ne-
spejeme k víťazstvu. Zdá sa, že 
je to vlastné väčšine ľudí. Nádej 
nie je predstava. Po nenaplnení  
našich očakávaní nastúpi zmie-
renie, ale nie zmierenie bez ná-
deje. V človeku drieme omnoho 
hlbšia nádej, ktorá znamená tu-
šenie zmyslu života aj napriek 
tomu, že život nebeží, ako by sme 
chceli. Ak by nebolo nádeje, ne-
dokázali by sme žiť. Nevládali by 
sme vykročiť. Na začiatku roka 
niekto sľubuje svetlé zajtrajšky, 
iný zas tmavú budúcnosť. Dáme 
si predsavzatia a  plány, ale ani 
nezbadáme a už je tu február, 
potom marec, potom... a naše 
predsavzatia sa kdesi postrácali. 
Život nám prináša veci, ktoré by 
sme si nikdy neboli priali a ubieha 
inak, ako sme si ho predstavovali, 
ale v našom podvedomí stále te-
čie rieka nádeje - zmyslu života.  

Slovo nádej používajú politici, 
ekonómovia, ale i obyčajní ľudia. 
Myslím na nádej, ktorá je viac 
ako dôvera v dobré výsledky.  
Do tohto roka, ktorý už odrátal 
prvú dvanástinu zo svojho času, 
prajem všetkým, aby sa nás táto 
hlboká nádej držala v splnených 
prianiach, ale aj vo chvíľach, kedy 
je všetko inak, ako sme chceli.

Peter Cibira, dekan

našom meste. Poďakoval poslan-
com a vedeniu mesta za ústreto-
vé jednanie. Poslanci využili jeho 
krátku návšetvu a v diskusii infor-
movali poslanca NR o niektorých 
problémoch samosprávy, napr. 
poslankyňa B. Vydarená upo-

zornila poslanca Brocku 
na spôsob vyrubovania 
dane napr. za manzard-
ky rodinných domov, 

ktorú občan musí zaplatiť nie za 
obývateľnú plochu manzardky, 
ale sa za základ pre daň berie 
do úvahy celý rozmer pôdorysu 
budovy. Požiadala ho aby v tom-
to smere inicioval v NR zmenu 
zákona. Poslanec Ľ. Veselický 
spomenul legislatívnu zastara-
losť zákona o údržbe a čistení 
miestnych komunikácií vlastník-
mi nehnuteľností. Poslanec  NR 
SR J. Brocka ocenil možnosť 
prehovoriť s poslancami a ocenil 
aj spomenuté pripomienky. Uvie-
dol, že po zriadení jeho kancelá-
rie v meste bude možnosť spolu 
hovoriť i o problémoch, ktoré 
spomenuli poslanci MsZ.

V ďalšej časti poslanci disku-
tovali o spôsobe doručovania 
úradných dokumentov mesta 
občanom (výmery daní z ne-
hnuteľností, doklady k poplat-
kom za odpad a pod.), kritizo-
vali najmä spôsob doručovania 
dokumentov neoprávnenými 
osobami. Nasledovala diskusia 
o nutnosti zvýšenia poplatkov 
za odpady, ktorú navrhol zvýšiť 
vedúci odd. živ. prostredia Mgr. 
R. Gablík. Tento návrh podpo-
ril aj poslanec Ing. B. Horváth, 
ktorý zvýšenie poplatkov za od-
voz a likvidáciu odpadov presa-
dzoval už dávnejšie. 

Nasledujúce informácie uvá-
dzame z dôvodu presného 
oboznámenia obyvateľov mes-
ta o výške nákladov za odvoz a 
likvidáciu odpadov. (Alternatíva 
C ukazuje, aký je aktuálny po-
mer nákladov k príjmom: výška 
miestneho poplatku vo všetkých 
kategóriách by sa musela zvý-
šiť o 34,53 %, to by zabezpečilo 
vyrovnanie nákladov s príjmami. 
V kategórii bývanie z 15,91 € na 
21,42 € na osobu, v kategórii indi-
viduálna rekreácia zo 16,01 € na 
21,45 € na nehnuteľnosť, v kate-
górii kontajnery VOK záhradky 
z 58,00 € na 78,00 € za kontaj-
ner,  v kategórii zdravotníctvo – 
školstvo z 316,60 € na 423,28 za 
1100 l nádobu ročne a z 32,60 
€ na 44,04 za 110 l nádobu roč-
ne, v kategórii sociálne služby 
a cirkev z 429,00 € na 577,72 za 
1100 l nádobu ročne a z 54,34 € 
na 73,22 za 110 l nádobu ročne, 
podnikanie a inštitúcie zo 760,76 
€ na 1023,88 € za 1100 l nádobu 
ročne a z 99,52 € na 134,42 € za 
110 l nádobu ročne.)

Najhlavnejšou a najhorú-
cejšou témou posledného ro-
kovania zastupiteľstva bolo 

schválenie rozpočtu mesta 
na rok 2010.

Rokovanie o rozpočte mes-
ta začali poslanci najprv 4. 
zmenou rozpočtu na rok 2009. 
Návrh tejto zmeny rozpočtu vy-
chádza z potreby zapracovať 
do rozpočtu schválené uzne-
senia MsZ , ktoré riešia mimo-
riadne okolnosti a havarijný 
stav v školách a školských za-
riadeniach, zosúladiť rozpočet 
s predpokladanou skutočnos-
ťou za rok 2009, premietnuť do 
rozpočtu závery metodického 
usmernenia z MF SR k účtova-
niu a rozpočtovaniu výsledku 
hospodárenia a k prebytku vo 
finančných operáciách.

Na začiatku rozpravy podal 
procedurálny návrh poslanec 
Ing. Ľ. Kyselý o dofinancovaní 
ŠKF Sereď vo výške 12 tis. €. 
Poslanec navrhol tiež zruše-
nie niekoľkých komisií pri MsZ 
a zredukovanie počtu ich čle-
nov na max. 7. Na jeho stranu 
sa pridal svojou pripomienkou 
aj poslanec Bc. Ľ. Veselický: 
“S pani Vydarenou sme dávno 
navrhovali, aby mali komisie 
menej členov. Počet a kvalita 
zastúpenia nie je limitovaná a 
terajší stav je “haj-buj!”. Posla-
nec JUDr. M. Irsák upozornil, 

že materiál nebol roko-
vaný v komisiách a prav-
depodobne  by sa navr-
hovaná zmena nemohla 

uskutočniť bez zmeny v štatúte 
mesta. Upozornil, že širšie za-
stúpenie občanov v komisiách 
zabezpečuje možnosť účasti na 
verejnej správe mesta. Poslanec 
P. Kurbel navrhoval, aby členmi 
komisií neboli pracovníci MsÚ. 
Poslanec Ing. J. Prívozník vy-
slovil názor, že by situ-
áciu navrhoval nemeniť 
za behu. Množstvo čle-
nov v komisiách by pre-
nechal na prerokovanie 
predsedov s vlastnými členmi. 
Návrh poslanca Kyselého, aby 
členom komisií neboli do konca 
volebného obdobia vyplácané 
žiadne odmeny, v hlasovaní ne-
prešiel. 

V nasledujúcej časti rokovania 
MsZ vystúpil s návrhom zníže-
nia platov primátora a jeho zá-
stupcu a rovnako zníženie výš-
ky ich odmien za druhý polrok 
2009 poslanec Ing. Ľ. Kyselý. 
Poslanec argumentoval infor-
máciami z iných okolitých miest. 
Uviedol, že v iných podobných 
mestách sú platy a odmeny 
vedeniu mesta o dosť nižšie. 
“Prešvihli sme to!” - komentoval 
výšku platov a odmien vedenia 
mesta. “Spôsob odmeňovania 
zástupcu primátora je chorý! 
Tento stav je amorálny. Je to vý-
smech občanom! Podľa platov 
tu máme dvoch primátorov!” - 
komentoval poslanec. Na tento 
návrh reagoval primátor mesta 
Mgr. V. Vranovič. Uviedol, že 
sa celé volebné obdobie snažil 

šetriť všade, kde sa dalo. Vo 
svojom komentári sa zastal aj 
práce svojho zástupcu. Uviedol, 
že predkladaný návrh neprešiel 
rokovaním komisií. Návrh zní-
ženia platov a odmien považuje 
za dehonestáciu práce vedenia 
mesta. “Toto nepovažujem za 
šetrenie. Dotýka sa ma to...” Na 
záver požiadal zastupiteľstvo, 
aby o jeho odmene vôbec ne-
rokovalo. “Nechcem odmenu!” 
- dodal. V diskusii reagoval po-
slanec Ing. B. Horváth, ktorý 
upozornil primátora a 
jeho zástupcu, že ten-
to krok zastupiteľstva 
nemajú brať osobne. O 
návrhu zníženia platov a 
odmien vedeniu mesta rokova-
la aj finančná komisia a tá stav 
odporučila zmeniť. Vyzval ve-
denie mesta, aby neprejavovalo 
sklamanie a pracovalo rovnako 
intenzívne aj naďalej. Vyslovil 
presvedčenie, že vedenie mes-
ta pracuje za peniaze, ale nie 
len pre ne. “Finančnú krízu sme 
pocítili všetci. Toto nie je útok na 
vedenie! V niektorých mestách 
napr. fukciu zástupcu primátora 
zrušili.” - uviedol na záver. Po-
slanec P. Kurbel apeloval: “Ak 
neurobili nič zlé a snažia 
sa, tak nevidím dôvod 
na znižovanie platov.” 
K istému zníženiu výšky 
odmien sa vyjadril kladne. Uvie-
dol však, že mu takéto zásahy 
na konci volebného obdobia 
pripadajú neseriózne. Poslanec 
Ing. arch. R. Kráľ konštatoval, 
že zmena je navrhova-
ná pred cieľom – kon-
com volebného obdo-
bia. “Neurobili sme to, 
čo bolo treba urobiť 
skôr.” Vyslovil názor, že verej-
nosť si môže toto rozhodnutie 
vysvetliť nesprávne, že vedenie 
mesta nič nerobí. “Mám s tým 
problém...” - dodal. Zástupca 
primátora a poslanec Mgr. P. 
Rampašek argumentoval, že 
do funkcie zástupcu ho schvá-
lilo zastupiteľstvo. Uviedol, že 
výsledky práce sa ukazujú a 
občania cítia zmeny. Vyjadril 
potešenie, že viacero podaných 
projektov o financovanie z euro-
fondov prešlo. Zjavne znechu-
tený sa vyjadril, že schválenie 
návrhu je „zmenou pravidiel 
počas hry.” Napätá diskusia 
pokračovala. Rokovanie zastu-
piteľstva bolo viackrát narušené 
ostrou výmenou názorov a in-
vektívami poslancov. Poslanec 
JUDr. M. Irsák viackrát vyzval 
prítomných a primátora, aby do-
držiavali rokovací poriadok. Po-
slanec Ing. B. Horváth uviedol, 
že spôsob odmeňovania v Se-
redi je raritou. Upozornil na du-
plicitné odmeňovanie zástupcu 
primátora. Uviedol, že o nutnos-
ti zmeny v odmeňovaní sa roko-
valo už aj v minulom zastupiteľ-
stve. Návrh na zníženie platov a 
odmien primátorovi 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva (15. 12. 2009)
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a jeho zástupcovi poslanci po 
dlhej a napätej diskusii v tajnom 
hlasovaní popoludní napokon 
schválili. Najprv zrušili uznese-
ním č. 260/2009 pôvodnú plat-
nosť 1,7 násobku v odmeňovaní 
primátora a schválili nový náso-
bok vo výške 1,4. Nasledujúcim 
uznesením č. 261/2009 zrušili 
platnosť vymeriavania platu jeho 
zástupcu v pôvodnej výške 65% 
platu primátora a schválili výšku 
jeho pevného základné platu na 
1200 € mesačne.

Popoludní predniesol po-
slancom návrh rozpočtu DK na 
roky 2010 – 2012 riaditeľ Domu 
kultúry v Seredi J. Valábek. Po 
prednesenej správe o priprave-
nom rozpočte v diskusii navrhol 
poslanec Ing. Ľ. Kyselý zmenu 
rozpočtu DK - zrušiť pô-
vodnú plánovanú výšku 
kapitálových výdavkov 
na ich novú výšku 5000 
€. Tieto prostriedky DK použije 
len na opravu toaliet v havarij-
nom stave v budove Nova (po-
slanci v hlasovaní návrh schvá-
lili) a navrhol aj zníženie sumy 
v kapitole bežných výdavkov 
o 70 tis. € (poslanci v hlasovaní 
neschválili). Vyjadril vlastné pre-
svedčenie, že riadenie DK nejde 
správnym smerom a odporučil 
zaviesť krízové vedenie DK. Na 
záver rokovania o rozpočte DK 
poslanci predložený rozpočet 
(po vyššie uvedenej zmene o 
používaní kapitálových výdav-

kov) hlasovaním schválili.
V diskusii o udelení čestné-

ho občianstva a ceny primátora 
mesta zazneli v rokovacej sále 
rôzne názory, napr. konštatova-
nie, že množstvo navrhnutých 
občanov bolo tentokrát veľmi 
nízke (poslanec Veselický), že 
niektoré návrhy na udelenie 
ceny sú výsmechom občanov a 
“robenie si srandy z ľudí” (posla-
nec Kyselý) a že niektoré návrhy 
na ocenenie sú dehonestáciou 
zmyslu udeľovania cien (posla-
nec Kráľ). Návrhy na udeľova-
nie ocenení mesta Sereď za 
rok 2009 v tajnom hlasovaní 
poslanci schválili takto:

1. Čestné občianstvo mesta 
Sereď: Mgr. Ján Bučík (bývalý 
dekan farnosti v Seredi)

2. Cena primátora mesta Se-
reď: M. „Jimi” Cimbala (hudob-
ník), Seredský Dixilend Band 
(hudobná skupina), in memo-
riam Michal Noskovič (nebohý 
poslanec MsZ)

Počas sčítania hlasov v taj-
nom hlasovaní o udelení cien 
vystúpil pred poslancov MsZ 
riaditeľ polikliniky Ing. R. Bagar, 
ktorý oboznámil vedenie mesta 
a poslancov o aktuálnej situá-
cii a pripravovaných projektoch 
v poliklinike. 

V závere prvého dňa zasad-
nutia zastupiteľstva (16.30 hod.) 
rokovanie pokračovalo rokova-
ním o navrhovaných zmenách 
v rozpočte. V ďalšom hlasovaní 

schválili poslanci návrh presunúť 
finančné prostriedky 28 736 €, 
usporené v programe správa 
mesta, do programu rekreácia a 
šport. Poslanec Bc. Ľ. Veselický 
kritizoval, že okrem finančného 

plnenia rozpočtu treba 
prihliadať aj na jeho vec-
né plnenie. V roku 2007 
žiadal použiť financie z 

navýšenej položky za nájom hro-
bových miest na detské ihrisko 
pri bytovom dome na Cukrovar-
skej ulici. “Na moje interpelácie, 
pripomienky a výzvy tri roky do-
stávam odpoveď, že dáme na 
ihriská, no na to konkrétne mnou 
požadované nič. Môžem sa spo-
ľahnúť, že toto žiadané ihrisko 
medzi činžiakmi bude do konca 
volebného programu vybudova-
né? V tom dome je viacero ma-
lých detí a v súčasnosti sú tam 
najmenej dve budúce mamičky.” 
Uznesením č. 268/2009 zastu-
piteľstvo odmietlo navrhovanú 
zmenu v rozpočte a schválilo po-
kračovanie vo vydávaní časopisu 
Seredské novinky aj v roku 2010 
vydaním nezmeneného počtu - 
desiatich čísel a zaviazalo MsÚ 
vypracovať pokračovanie zmluvy 
s doterajším vydavateľom. 

Na koniec prvého dňa za-
sadnutia hlasovaním o viacroč-
nom rozpočte mesta poslanci 
jeho znenie po navrhnutých 
zmenách schválili (uznesenie 
č. 269/2009).

Rokovanie MsZ bolo preru-

šené a pokračovalo na druhý 
rokovací deň 16. 12. Počas 
druhého dňa zasadnutia poslan-
ci rokovali o rôznych zmenách, 
týkajúcich sa školstva a žiakov, 
ich zápisov do I. ročníka a o ur-
čení výšky dotácie.

Najhorúcejšou témou dňa 
bolo schvaľovanie mimoriad-
nych odmien primátorovi, 
jeho zástupcovi a poslancom 
mesta. 

Tajným hlasovaním MsZ schvá-
lilo (uznesenie č. 273/2009) tieto 
mimoriadne odmeny z hrubého 
príjmu za II. polrok 2009 - primá-
tor 20,14% (4326 €), zástupca 
primátora 27% (3691 €), hl. kon-
trolórka 12% (1093 €). Poslanci 
si schválili mimoriadnu odmenu 
za II. polrok 2009 vo výške 700 €, 
poslankyni B. Vydarenej celkom 
800 € (o 100 € naviac za prácu 
navrhovateľky znenia uznesení).

Rokovanie pokračovalo prija-
tím viacerých uznesení, za spo-
menutie stojí napr. uznesenie 
o prenájme novovytvorených 
parciel za účelom výstavby ces-
ty, spájajúcej priemyselný park 
s verejnou cestou a uznesenie 
o riešení dopravnej situácie pri 
OD Progres.

Presné znenie na: www.sered.
sk/samospráva/volené orgány 
mesta/mestské zastupiteľstvo - 
uznesenia.

Zaznamenal a pripravil 
Marcel Kováč

hari, Viktor Kratochvíla a Ka-
rol Sucháň za šírenie dobrého 
mena nášho mesta doma i v za-
hraničí. Skupina vznikla v roku 
2000. S myšlienkou vytvoriť 
toto hudobné zoskupenie prišiel 
ich priateľ Ing. Viliam Kubányi. 
Prví členovia boli Jozef Holub 
(klarinet, saxofón, spev) a Jozef 
Polák (trúbka, spev), pridal sa 
k nim Viktor Kratochvíla (bass, 
gitara, spev), potom Viliam On-
druška (trombón, spev) a Marián 
Bihari (klavír). Z bubeníkov to bol 
najprv Rudolf Krivošík, potom 
Imino Kaduc a teraz je stálym 

členom Karol Sucháň. Skupina 
hrá výlučne anglickú a reviva-
listickú školu tradičného džezu. 
Vynikajúcim členom, uznávaným 
na Slovensku, ale aj v zahraničí, 
bol Jaroslav Červenka (klarinet, 
saxofón). Žiaľ, pre ťažkú chorobu 
účinkovanie v skupine zanechal 
(zomr. v roku 2006). 

Čestné občianstvo mesta 
Sereď bolo udelené Mons. 
Mgr. Jánovi Bučíkovi za vý-
znamný spôsob a rozvoj činnos-
ti rímsko-katolíckej cirkvi, cir-
kevného školstva a cirkevných 
organizácií v meste Sereď a pri 

príležitosti odchodu z farnosti 
v Seredi na iné pôsobisko. Mons. 
Mgr. Ján Bučík sa narodil 3. 7. 
1961. Po vysvätení za kňaza bol 
kaplánom v Jacovciach, neskôr 
v Bratislave v Modrom kostolíku. 
Od 1. 7. 1996 vykonával správcu 
farnosti v Seredi. Bol ustanove-
ný za školského dekana, neskôr 
za dekana. Pápež Benedikt XVI. 
mu v r. 2009 udelil titul „Mon-
signor“. Mons. Mgr. Ján Bučík 
prispel k zlepšeniu spolupráce 
a vzťahom s ostatnými cirkva-
mi na území mesta, aktívne sa 
podieľal na charitatívnej práci 

osobným prístupom a finančnou 
výpomocou. Prispel k zviditeľ-
neniu mesta zorganizovaním 
návštevy nuncia – veľvyslanca 
Vatikánu v SR, celovečernými 
večeradlami, organizovaním ak-
tivít k rodinám, spoločenských 
pútí a pod. aktivít, zameraných 
na mladých a sociálne odkáza-
ných. Pričinil sa o obnovu a re-
konštrukciu sakrálnych stavieb 
v Seredi, pomohol pri zakladaní 
a ďalšej činnosti speváckeho 
zboru GAUDETE. V Seredi pô-
sobil 13 rokov.

vs

Na spoločnej fotografii zľava: Ing. E. Hanusová, V. Kratochvíla, Martin „Jimi” Cimbala, Jozef Polák, Mgr. V. Vranovič, JUDr. M. Irsák, 
M. Noskovičová, Jozef Holub, Mons. Mgr. J. Bučík, Mgr. P. Rampašek, V. Ondruška, Karol Sucháň.

Udelenie čestného občianstva a cien mesta Sereď
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Mesto si o stupeň  
zlepšilo rating

Agentúra European rating 
agency pridelila mestu Sereď 
dlhodobé ratingové hodnotenie 
v kategórii transakcií v domácej 
mene BBB, čo znamená stabil-
ný výhľad. Mesto tiež dosiahlo 
krátkodobé ratingové hodnotenie 
S2, čo je najlepšie možné hod-
notenie pre subjekty dosahujúce 
dlhodobé ratingové hodnotenie 
BBB. Sereď si tak oproti minulé-

mu roku o stupeň polepšila.
„Pre prípadných investorov 

toto hodnotenie znamená sta-
bilné podmienky. Je to pre nás 
výhoda nielen pri získavaní in-
vestorov, ale aj pri získavaní 
úverov z bánk“, uviedol zástup-
ca primátora mesta Mgr. Peter 
Rampašek.

Agentúra pozitívne hodnotí, 
že si mesto v minulých rokoch 
vytvorilo finančné rezervy, kto-
ré môže ďalej využívať. V roku 
2008 dosiahli výsledok hospo-

dárenia v hodnote 2,3 milióna € 
pri celkových príjmoch 11,2 mili-
óna eur a výdavkoch v objeme 
8,9 milióna €. 

Podľa stanoviska agentúry 
je celková úverová zadĺženosť 
mesta na bezpečnej úrovni, ku 
koncu minulého roka čerpali len 
zvýhodnené úvery zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania. „V súčas-
nosti podnikáme kroky na to, aby 
sme stabilizovali hospodárenie 
mesta. Do konca roka budeme 
úspornými opatreniami regulo-

vať rozpočet“, spresnil Mgr. P. 
Rampašek. Objem kapitálových 
výdavkov na rok 2009 by mal do-
siahnuť približne 2,4 milióna €.

Medzi hlavné investičné akcie 
v tomto i minulom roku patria 
rekonštrukcie miestnych komu-
nikácií, rekonštrukcie a moder-
nizácie škôl, pokračovanie vo 
výstavbe nájomných bytov na 
Dolnomajerskej ulici, podpora 
ochrany životného prostredia, 
rozvoj cestovného ruchu a iné.

prevzaté z ERA

Krvavé oči šetričov...   
Už viackrát ma vydavateľ SN, pán Kováč 

žiadal, aby som ako poslanec niečo napísal 
do Seredských noviniek. Pravidelne, okrem 
povinných odpovedí poslanca na polože-
né otázky, som to odmietal a nechal som 
priestor iným. Dnes, keď hrubosť, vulgár-
nosť a osobná nevraživosť niektorých mo-
jich kolegov poslancov na decembrovom 
zasadnutí zastupiteľstva dosiahla vrchol, 
nemôžem mlčať.

Čo sa udialo? Jeden z poslancov navrhol 
zníženie platu primátora a zástupcu primá-
tora. Oficiálny dôvod - kríza. Skutočný dô-
vod podľa môjho názoru bol však úplne iný. 
Podľa vyjadrení väčšiny poslancov, s ktorý-
mi som sa rozprával (a ak by som mal vy-
jadriť svoj hodnotiaci úsudok), bol dôvodom 
veľmi zlý vzťah poslanca Ing. Ľ. Kyselého 
k zástupcovi primátora Mgr. P. Rampašeko-
vi. A aby to nevyzeralo zle, jednou z obetí 
šetrenia na mestskom úrade sa stal aj pri-
mátor mesta. Poslúžil ako zámienka k úto-
ku na zástupcu primátora. Toto som to na 
zastupiteľstve aj verejne povedal. Skupina 
troch poslancov navrhla tajné hlasovanie 
o kozmetickej úprave príjmu  primátora, kto-
ré v tajnom hlasovaní prešlo. Potom došiel 
rad na skutočný cieľ na zástupcu primátora. 
Schválením predloženého návrhu v tajnom 
hlasovaní s výsledkom 9 za, 7 proti, 1 sa zdr-
žal prišiel zást. primátora Mgr. P. Rampašek 
asi o 50% svojho príjmu. Po oznámení vý-
sledku som navrhoval, aby sme v rámci šet-
renia finančnými prostriedkami odsúhlasili 
zníženie príjmu každého poslanca o 50 %. 

Zaujímavá však bola reakcia najväčších 
šetričov - zrazu začali namietať, že sa o tom 
nemôže hlasovať, lebo to nie je bodom ro-
kovania. V poriadku. Netrval som na svo-
jom návrhu a zasadnutie pokračovalo ďalej. 
Okrem obvyklých urážok a vulgárnych výra-
zov na adresu poslancov či niektorých ve-
dúcich oddelení zo strany kolegu sa nedialo 
nič mimoriadne. Mestské zastupiteľstvo 
hlasovalo o najvyššom rozpočte v histórii 
mesta. Zrazu sa zistilo, že v rozpočte sú 
plánované peniaze len na štyri čísla Sered-
ských noviniek. Chýbala suma asi 330 000 
korún. Kde ich však zobrať, keď všade chý-
ba? Preto som znovu navrhol, aby sme si 
ako poslanci o 50% znížili „plat“ a prostried-
ky presunuli na Seredské novinky. Zaujíma-
vé bolo, že najväčší šetriči boli znovu proti! 
Podľa hesla: “Šetriť treba, ale nie z môjho”. 
Zastupiteľstvo pokračovalo na druhý deň. 
Na programe  bol bod: odmeny primátora, 
zástupcu primátora, hlavnej kontrolórky 
a poslancov.  Hlasovania o prvých dvoch 
som sa ešte zúčastnil. Keď som však videl, 
ako sa niektorí šetriči trasú o svoju odme-
nu, znechutený som zo zasadnutia odišiel 

ešte pred hlasovaním o odmenách poslan-
cov. Popravde treba priznať, že niektorí zo 
šetričov už aj v minulom volebnom období 
upozorňovali na podľa nich nesprávne od-
meňovanie zástupcu primátora. Má to však 
jeden závažný háčik: ak by som si myslel, 
že príjem zástupcu primátora, ktorý sa skla-
dá z viacerých položiek, je vypočítavaný 
nesprávnym spôsobom, tak zmenu jeho od-
meňovania  prednesiem na úplnom začiat-
ku volebného obdobia a nie až po uplynutí 
viac ako troch štvrtín. Chcem tým upozorniť 
na fakt, že pán Rampašek si na stoličku zá-
stupcu primátora sadol asi po troch mesia-
coch od jeho zvolenia za poslanca. Primátor 
navrhuje svojho zástupcu z radov poslan-
cov, teda na úpravu odmeňovania zástup-
cu bolo dosť času. Vtedy to však nikto zo 
šetričov nenavrhol hoci aj na mimoriadnom 
zastupiteľstve, o ktoré mohli požiadať. V ko-
nečnom dôsledku nejde ani tak o osobu 
primátora či jeho zástupcu, ale o obyčajnú 
etiku, slušnosť a férovosť. Ak by skutočným 
cieľom bolo šetrenie prostriedkov, malo sa 
dotknúť všetkých bez rozdielu, teda aj nás, 
poslancov. O to však v skutočnosti vôbec 
nešlo. Nemorálnosť konania niektorých 
poslancov vidím v tom, že dehonestujúcim 
spôsobom znížili príjem zástupcu primáto-
ra. Jeho terajší schválený hrubý príjem je 
1200 €, približne na úrovni vedúcich odde-
lení na mestskom úrade. Iste, nie je to málo, 
hlavne v dnešnej zlej ekonomickej situácii 
mu ho môžu mnohí len závidieť. A asi aj to 
je ten  problém. Tu však vidím nemorálnosť 
konania niektorých poslancov.

Ak niekto nastúpi do zamestnania a do-
hodne sa na základnom plate, tak sa mu 
už nezmení. K platu podľa dosahovaných 
výsledkov môže dostať osobné ohodnote-
nie, riadiaci príplatok, odmeny, dovolenku 
naviac či služobný telefón a podobne. Tieto 
benefity môžu mať i niekoľkonásobne väč-
šiu hodnotu ako základný plat, to záleží na 
zamestnávateľovi. Ak sa firma dostane do 
finančných problémov, najprv prídu zamest-
nanci o odmeny, trinásty plat, príplatky a po-
dobne a ak je firma aspoň trochu seriózna, 
určite nesiahne zamestnancom na základný 
plat. Treba však povedať, že i takéto firmy 
sa nájdu. Som však hlboko presvedčený, že 
mesto Sereď nie je ani v konkurze a ani v ta-
kej zúfalej finančnej situácii, aby svojim za-
mestnancom či funkcionárom muselo znížiť 
príjem o 50%. Keby si pán Rampašek ne-
plnil svoje povinnosti, robil mestu hanbu či 
bol právoplatne odsúdený, situácia by bola 
úplne iná. Nič také sa však nestalo a mesto 
pod terajším vedením dosahuje výborné 
výsledky, potvrdené aj ratingom mesta. Ak 
sme chceli šetriť finančné prostriedky, ne-
museli sme mu napr. vôbec schváliť odme-
nu, ale to sa doteraz nestalo. Na poslednom 

zasadnutí zastupiteľ-
stva sa udial veľmi 
zlý a škodlivý prece-
dens. Hrozí totiž, že 
v ďalších volebných 
obdobiach budeme 
mať neschopných 
zástupcov primá-
tora a  môže 
ním byť hoc aj 
nejaký tulák, 
ak sa stane 
poslancom.

Prečo si to myslím? Ktorý schopný, inte-
ligentný a rozhľadený človek sa posadí na 
neistú stoličku zástupcu primátora? Najmä 
ak vo svojom zamestnaní má dobrú pozíciu, 
výhľad na odborný a profesionálny rast, dob-
rý plat? Tu však ale nemá istotu, že ak si aj 
bude plniť svoje povinnosti a nič nevyvedie, 
tak zostane zástupcom primátorom  štyri 
roky! Keď na štyri roky odíde zo zamestna-
nia, stratí kontakt so svojím odborom a na 
jeho miesto firma dočasne prijme niekoho 
iného. Počas tých štyroch rokov sa vlastne 
nemá kam vrátiť, jeho miesto je zvyčajne 
obsadené. Ak vo vedúcej funkcii s platom 
napríklad 1500 € prijme ponuku na funkciu 
zástupcu primátora s platom 2000 €, tak 
ho ani vo sne nenapadne, že mu po troch 
rokoch z ničoho nič znížia plat o 50%, na 
1000 €, teda menej, ako mal vo svojom 
pôvodnom zamestnaní. A ak takýto človek 
nemá istotu že plat, na ktorom sa dohodne, 
bude naozaj aj dostávať, že jeho funkciu ne-
zrušia, keď sa niekomu zneľúbi, tak určite 
nebude chcieť funkciu zástupcu primáto-
ra zastávať. (V úvahe totiž  bolo i zrušenie 
funkcie zástupcu primátora. Partia šetričov 
však zistila, že pre tento úkon by sa musel 
zmeniť aj štatút mesta a na túto zmenu ne-
disponovali dostatkom hlasov, tak od tejto 
varianty upustili). Takto na funkciu zástupcu 
primátora určite získame nezamestnaného 
alkoholika či iného nie veľmi schopného člo-
veka. Ak jeho funkciu po troch rokoch zru-
šia, aspoň si zarobil...

Na záver by som chcel dodať, že zástup-
covi primátora  poslanci odmenu schválili 
a treba povedať, že nebola malá. Pre krízu 
primátor rozhodol, že zamestnanci mest-
ského úradu tento rok nedostanú odmeny. 
Zástupca primátora Mgr. Peter Rampašek 
však nemohol uniesť, že on odmenu dostal 
a zamestnanci pôjdu domov bez nej.  Šiel 
na ekonomické oddelenie mestského úradu 
a požiadal vedúcu, aby jeho odmenu rozde-
lila medzi všetkých ostatných zamestnan-
cov. Po tomto jeho rozhodnutí sa primátor 
mesta  rozhodol, že zamestnanci odmeny 
predsa len dostanú.

Ktorý zo šetričov by také niečo urobil?
Pavol Kurbel, poslanec MsZ
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Pán poslanec, na poslednom minulo-
ročnom zasadnutí MsZ ste mali rad pripo-
mienok, návrhov a iniciovali ste aj úpravu 
niekotorých citlivých otázok v odmeňovaní. 
Prvý problém, ktorý odznel na zasadnutí 
MsZ, bola Vaša interpelácia vo veci ruše-
nia nočného pokoja a špinenia verejných 
priestorov v meste. Nemôžeme očakávať, 
že pri miestnych baroch budú počas ich 
nočnej prevádzky stáť mestskí policajti a 
hliadkovať…

Po opakovaných sťažnostiach obča-
nov mestská polícia vykonáva opatretnia 
na zamedzenie znečisťovania a hluku. Pri 
niektorých zariadeniach dochádza k ne-
miestnemu špineniu verejných priestran-
stiev (rozbíjanie fiaš, odhadzovanie odpad-
kov, výkaly, zvratky). Krik a hluk v nočných 
hodinách a nad ránom nie je prípustný. 
Zachovanie nočného pokoja treba dodržia-
vať všetkými dostupnými prostriedkami. Do 
vyriešenia veci by mal vstúpiť aj primátor a 
zo svojej pozície zasiahnúť napr. skrátením 
doby otváracích hodín a pod. S majiteľmi 
podnikov treba dohodnúť opatrenia. Nieke-
dy to nie je problém majiteľov podnikov, ale 
samotných návštevníkov - v ich nekultúr-
nosti. Toto porušovanie verejného poriadku 
sa nedeje náhodne alebo občas…, tieto 
problémy sa opakujú každý víkend. 

Na zasadnutí odznel návrh riaditeľky ŽŠ 
J. A. Komenského, aby vykonávanie veľ-
kých opráv a rekonštrukcií väčšieho roz-
sahu školských budov a zariadení riešilo 
mesto ako vlastník nehnuteľností. Riaditelia 
veľmi často musia organizovať odstraňova-
nie závad a havárií, ktoré svojím rozsahom 
niekedy presahujú ich technické znalosti, 
resp. oberajú ich o veľa času, ktorý by mali 
venovať pedagogickým záležitostiam a ria-
deniu školy. Zaoberanie sa záležitosťou, 
ako je pokazená škrabka na zemiaky na za-
sadnutí MsZ tiež nie je efektívne...

Najlepším riešením by bolo plánovať re-
konštrukcie a opravy na školách vopred. 
Školy a školské zariadenia majú svoj vek a 
opotrebovanosť. Riaditelia škôl veľmi dobre 
vedia o tech. problémoch, ktoré ich budova 
má. Takto sa dajú naplánovať aj finančné 
zdroje, zabezpečiť kvalitní dodávatelia prác 
a pod. Nemuseli by sa opravy porúch vyko-
návať, až keď sa stanú haváriami… Vždy 
sa to potom podobá na hasenie problémov. 
Ak je mesto vlastníkom nehnuteľností, musí 
sa o ne starať. Efektívne by bolo, keby sa 
technickému stavu budov v spolupráci s ria-
diteľmi škôl, venoval jeden pracovník napr. 
z investičného oddelenia MsÚ.

Ako hodnotíte elektronické dražby mest-
ských zákazok?   Elektronické dražby majú 
svoj význam. Na čo treba dávať pozor pri 
výbere dodávateľa, je dodatočne vykonaná 
kvalita práce a termín jej ukončenia. Nízka 
cena v dražbe nemusí znamenať aj kvalitu. 
Väčšina záujemcov vyhráva vďaka ponuke 
nízkej ceny, ale títo dodávatelia vedia, že ju 
môžu dodržať len ušetrením na technológii. 
Šetrenie v takom prípade znamená nekva-
litu. Tento problém nekvality sa u nás opa-
kuje často.

Pán poslenec, na zasadnutí MsZ ste po-
dali návrh na zrušenie niektorých komisií pri 
MsZ a zredukovanie počtu ich členov.

Keď poslanci hodnotili činnosť komisií, 
zistili, že komisie majú neprimerané množ-
stvo členov, aj štatistika v dochádzke uká-
zala, že asi tretina členov komisií sa ich 
zasadnutí nezúčastňuje. Navrhol som počet 
komisí zredukovať na sedem s maximálnym 

počtom členov v komisii sedem. Snahu za-
bezpečiť čo najširšiu účasť občanov na ria-
dení mesta sa nedarí naplniť paradoxne pre 
ich nízky záujem. Zredukovanie počtu komi-
sií MsZ neschválilo, ale max. počet členov v 
komisiách schválilo.

Dali ste návrh na zníženie platov a odmien 
vedeniu mesta. Tento návrh v tajnom hlaso-
vaní prešiel.   Môj návrh vychádzal z nutnosti 
šetriť v rozpočte na všetkých miestach. Podľa 
môjho názoru boli platy a odmeny primátoro-
vi a jeho zástupcovi stanovené zle, a to príliš 
vysoko. Plat primátora sa určuje z násobku 
priemernej mzdy v štáte (2,8 násobok). Jeho 
plat je každý rok valorizovaný. Tento príjem 
mal primátor zvýšený ešte o 1,7 násobok. Môj 
návrh sa týkal práve tohto druhého násobku, 
ten som navrhol upraviť na 1,4 násobok. To 
predstavuje o cca 700 € mesačne menej a 
jeho nový plat by predstavoval cca 2900 €. 
Táto úprava platu primátora sa netýka výšky 

jeho ročných odmien. Odmeňovanie jeho zá-
stupcu som považoval za nemorálne. Zákon 
nehovorí o funkcii zástupcu primátora a nee-
xistuje predpis na jeho plat a odmeňovanie. 
Je to „vymyslená” funkcia, je to tzv. kontrola 
primátora politickými stranami. Jeho plat bol 
stanovený z platu primátora, a to 65%. Zá-
stupca dostával polročné odmeny a poberal 
všetky odmeny poslanca a jeho ročný príjem 
sa takto vyšplhal bez mála na úroveň platu 
primátora mesta. Náklady aj s odvodmi činili 
cca 47 667 € (1,43 mil. Sk) ročne z rozpočtu 
mesta. Zástupca primátora v podstate za nič 
nezodpovedá, jediným štatutárom je primá-
tor mesta. Za jeho bývalý ročný plat by sme 
mohli každý rok čiastočne zrekonštruovať 
jedno predškolské zariadenie. Zástupcov 
nový hrubý príjem bude od nového roka 1200 
€. Situácia v iných mestách potvrdzuje správ-
nosť schválenia môjho návrhu. Napr. v Ga-
lante zastupuje primátora jeden z poslancov. 
Ohodnotený je sumou 700 € mesačne, v Šali 
je menovaný zástupca primátora a jeho prí-
jem je cca 800 €. Čo sa týka udeľovania od-
mien, tak tentokrát došlo k veľkému navýše-
niu odmeny za druhý polrok 2009 zástupcovi 
primátora - až na 27% z hrubého príjmu. Ta-
káto výška odmeny mu nikdy predtým nebo-
la zastupiteľstvom udelená. Hlasovanie bolo 
tajné a o tom, kto mu navrhol najvyššie per-
centá odmeny, sa iba domnievam. Zástup-
ca primátora je členom klubu KDH napriek 
tomu, že za poslanca kandidoval s podporou 
strany Smer. Percentá odmeny mu pravde-
podobne navýšili jeho kolegovia z KDH. Pri-
mátorovi bola schválená odmena necelých 
21%. Mestské zastupiteľstvo si odhlasovalo 
za druhý polrok mimoriadnu odmenu 700 € 
na poslanca.

Na zasadnutí MsZ ste znova kritizovali 
činnosť DK a navrhovali ste aj zmeny v roz-
počte dotácie pre DK... Aký je Váš názor na 
prijatý rozpočet domu kultúry?   Situáciu v 
DK sa snažím ovplyvniť už od začiatku vo-
lebného obdobia. Momentálne dom kultúry 
spravuje tri budovy (starú budovu DK, budo-
vu kina NOVA a múzejnú). Stojí za úvahu, 
či si naše mesto môže dovoliť dotovať chod 
všetkých troch. Väčšina peňazí nejde pria-
mo na kultúru, ale na energie, údržbu a pla-
ty. Kultúra si na seba celkom nezarobí, ale 
to neznamená, že môžeme plytvať verejný-

mi prostriedkami. Vyslo-
vujem názor, že niektorí 
pracovníci, ale hlavne 
riaditeľ DK, nedokáže 
robiť kultúrne podu-
jatia na požadovanej 
úrovni. Mnoho podu-
jatí si organizujú 
sami aktéri a nie 
vedenie DK, to 
zvyčajne iba po-
skytuje priesto-
ry. Kým bola 
budova kina NOVA v privátnom prenájme, 
tak fungovala sebestačne - bez dotácií mes-
ta a prenájomca platil mestu za prenájom 
80 tis. Sk ročne! Vedenie DK nepredložilo 
počas troch rokov mestskému zastupiteľ-
stvu žiaden projekt na zvýšenie efektívnosti 
prevádzkovania DK a kultúrnych podujatí, 
ba ani návrh na čiastočné riešenie situácie. 
Situácia pretrváva v starých koľajach a stag-
nuje, ba dokonca upadá. Takto sa DK stáva 
„jamou levovou”, do ktorej môžeme hádzať 
peniaze bez akéhokoľvek spätného efektu. 
Dom kultúry má v ročných príjmoch cca 
250 tis. € (7,5 mil. Sk), ale aby fungovalo, 
musíme jeho chod ročne dotovať z rozpoč-
tu mesta navyše sumou cca 250 tis. € (7,5 
mil. Sk), aby sme rozpočet vyrovnali. Ročne 
na náklady na prevádzku DK a jeho budov 
treba cca 500 tis. € (15 mil. Sk). Budovy DK 
a NOVA potrebujú rozsiahle rekoštrukcie, 
zateplenie, výmenu okien, opravu kúrenia a 
pod. Rozumnejšie by bolo pre kultúru použí-
vať iba jednu budovu, napr. NOVA a do tejto 
budovy zainvestovať. Zdroje na investície sa 
dajú získať z eurofondov. Starú budovu DK 
prenajímať alebo predať. Pätina jej hodnoty 
patrí odborom. V rozpočte DK došlo po jeho 
schválení k zmene a zníženiu kapitálových 
výdavkov cca o 100 000 €. Navrhoval som 
aj zníženie bežných výdavkov o 70 tis. €, ale 
tento návrh MsZ neschválilo.

Na návrh komisie a po diskusii MsZ 
schválilo udelenie ceny - čestného občian-
stva jednej osobe a udelenie ceny primá-
tora mesta jednému hudobníkovi a hudob-
nej kapele. Ako hodnotíte podané návrhy, 
výber komisie a schválenie udelenia cien? 
Výber občanov a subjektov na ocenenie 
čestným občianstvom alebo cenou primá-
tora mesta sa nezaobíde bez diskusie a 
rozdielnych názorov. Občas sa vyskytnú 
aj návrhy na udelenie ceny osobám, ktoré 
s rozvojom, reprezentáciou či prínosom pre 
naše mesto nemajú nič spoločné.  Myslím 
si, že tí, ktorí boli schválení, si to naozaj aj 
zaslúžia.

Žijeme v dobe, kedy informácie - ich 
rýchlosť obsažnosť a kvalita, sú veľmi pod-
statné. Čím je občan informovanejší, tým 
lepšie sa vie rozhodnúť, tým lepšie chápe 
situáciu, príčiny a následky udalostí. Ako 
hodnotíte návrh rozpočtu mesta na rok 
2010 v tejto oblasti? Pôvodné znenie pred-
pokladalo vydanie časopisu SN v polovič-
nom množstve. Váš pozmeňujúci návrh 
pokračovať vo vydávaní časopisu Sered-
ské novinky v nezmenenom množstve (10 
čísel a ten istý vydavateľ) bol poslancami 
schválený.

Návrh predložený primátorom predpokla-
dal vydať v r. 2010 len štyri čísla časopisu 
Seredské novinky. Myslím si, že zo strany 
primátora bol tento návrh úmyselný. Po-
slanci v r. 2009 svojou podporou vydavate-
ľa zabránili primátorovej snahe cenzurovať 
ich obsah.         mk

Z rozhovoru 
s poslancom
Ing. Ľubomír Kyselý
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Vox Populi - Vox Dei
Kultúra po seredsky...

Skôr, ako sme minulý rok oslávili 
najkrajšie sviatky roka - Vianoce, 
očakávali všetky deti na začiat-
ku decembra príchod Mikuláša. 
V ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského 
sme sa rozhodli, že deťom umož-
níme stretnutie s Mikulášom, dob-
rým deduškom v červenom plášti 
a s košom plným sladkostí. Uvítali 
sme, že DK v Seredi takúto akciu 
organizuje a zakúpili sme v pred-
predaji zlosovateľné vstupenky 
pre deti aj pre niekoľkých rodičov. 
Do estrádnej sály domu kultú-
ry sme prišli s veľkým očakáva-
ním. Po obvode celej miestnosti 
boli rozmiestnené stoly a stoličky. 
Stred sály zostal voľný, čo mnohé 
deti zvádzalo k tomu, aby si tam 
zašportovali ako v telocvični, be-
hali, skákali, naháňali sa a váľali. 
Ich šantenie ukončil príchod mo-
derátorov, ktorí ohlásili začiatok 
kultúrneho programu.

Pásmo piesní a básní sa nám 
veľmi páčilo. Nemilým prekvape-
ním bolo, keď ešte dlho po začiat-
ku programu do sály prichádzali 
návštevníci, väčšinou Rómovia, 
a svojím neskorým príchodom 
rušili účinkujúcich aj divákov. To 
však nebolo zďaleka to najhoršie.  
Miesta na sedenie už boli obsa-
dené a prichádzajúci situáciu vy-
riešili spôsobom im vlastným - po-
stavili sa dopredu k pódiu, pred 
nás, ktorí sme sedeli. V tej chvíli 
sa pre nás program skončil..., pre-
stali sme vidieť, čo sa na javisku 
dialo. Keď nepomohli ani naše 
upozornenia ani usporiadateľki-
ne, ktorá bola poverená dohliadať 
na poriadok v sále, bola privolaná 
hliadka mestskej polície. Ale ani 
na ich upozornenia deti tlačiace 
sa pod javiskom nereagovali a ne-
reagovali ani dospelí, bezohľadne 
stojaci pred tými návštevníkmi, 
ktorí práve sedeli. Argumentova-
li, že majú zakúpené vstupenky. 
Ich drzé a arogantné správanie 
ťažko v tomto príspevku komen-
tovať.  Podľa slov usporiadateľky 
sa podobne správajú na všetkých 
podujatiach, ktoré DK organizuje. 
Myslíme si, že keď vedenie DK 
nie je schopné zabezpečiť a or-
ganizačne zvládnuť svoje podu-
jatia vlastnými zamestnancami, 
bolo by vhodné v budúcnosti oslo-
viť profesionálnu poriadkovú služ-
bu, ktorú by DK zaplatil peniazmi, 
vybranými na vstupnom. Možno 
by stálo za zváženie aj to, aby sa 
podobné akcie konali v divadelnej 
sále, kde má každý návštevník ur-
čené vlastné miesto na sedenie, 
a tak by sa predišlo problémom 
s neprispôsobivými divákmi.

Po našej skúsenosti zvažujeme, 
či sa podobných akcií v DK ešte 
zúčastníme. S deťmi sme odchá-
dzali sklamaní a nahnevaní. Toto 
kultúrne podujatie malo od kultúry 
skutočne - veľmi ďaleko. 

Vychovávateľky a rodičia detí 
ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského 

v Seredi

Kedy ste prišli do mesta a 
ako hodnotíte tie roky strávené 
v Seredi?   Trinásť rokov môjho 
pôsobenia vo farnosti v Seredi 
nie je veľa, ale ani málo, na čas 
strávený v Seredi, sa nedá za-
budnúť. Nadviazal som tu mno-
hé priateľstvá, Sereď 
bola moja prvá farnosť. 
Predtým som bol kap-
lánom v Jacovciach, 
neskôr v Modrom kos-
tolíku v Bratislave. V r. 
1996 ma vtedajší arci-
biskup Mons. Ján So-
kol ustanovil za farára 
v Seredi. A v roku 1998 
za dekana seredske-
ho dekanátu. V čase 
môjho pôsobenia pat-
rila k farnosti aj Dolná 
Streda. Za ten čas sa 
vykonala pomerne roz-
siahla rekonštrukcia 
dolnostredského kos-
tola, tiež kaplnky medzi 
Sereďou a Horným Čepeňom. 
Musím poďakovať ústretovému 
prístupu všetkým funkcionárom, 
ktorí sa vystriedali vo vedení 
mesta. Mesto prispelo nemalou 
sumou na rekonštrukcie a opravy 
kaplnky i sôch, ktoré sú pri kos-
tole vo dvore. Nemôžem obísť 
mená osôb, ako je pani Hudá-
ková, ktorá zorganizovala pek-
né podujatia a farnosti venovala 
veľa svojho času. Pomohli mnohí 
farníci, napr. pán Kurbel, Pecho-
čiak, Irsák, Prívozník, Prerovský, 
Nešťák, tiež animátori, ktorí pra-
cujú vo farnosti, farský spevokol 
a mnoho ďalších.

Človeka do budúcej podo-
by formuje detstvo a mladosť. 
Aké bolo Vaše dospievanie a 
kedy ste sa rozhodli stať sa 
kňazom?   Moje detstvo a do-
spievanie sa nelíšilo od ostat-
ných detí. Moji rodičia pracovali 
ako robotníci v poľnohospodár-
skom družstve, mali dve deti, 
mňa a mladšiu sestru. Výnimoč-
nou osobnosťou, ktorá ma veľmi 
ovplyvnila, bol náš rehoľný kňaz 
z Hontianskych Nemiec, františ-
kán, páter Florenc Hutár. On bol 
mojím príkladom života, veľmi 
som si ho vážil. Ako malý chlapec 
som mu pomáhal na fare, ako mi-
ništrant pri omšiach a chcel som 
sa na neho podobať. V dobe to-
tality rehoľníci nemohli nosiť svoj 
odev, ale on svoj habit františká-
na nosil napriek všetkým záka-
zom. Komentoval to slovami „do 
akej rehole som vstúpil, v takej 
aj zomriem…”. Pre svoje cnosti, 
skromnosť a pokoj, ktorý z neho 
plynul, bol v Hontianskych Ne-
mciach veľmi obľúbený. Obyva-
telia obce na neho ešte dnes spo-
mínajú s veľkou úctou. Keď som 
trocha dospel a mal asi 15 rokov, 
slúžil u nás na fare už nový kňaz, 
pán farár Jozef Loziňák. Ten sa 
na mňa dosť spoliehal, môžem 
povedať, že som bol akoby jeho 
pravou rukou. Po čase moje pre-
svedčenie dozrelo a keď som mal 
asi 17 rokov, zdôveril som sa mu, 
že by som sa chcel stať kňazom. 
V tom čase som ešte nemal ma-
turitu a tá bola podmienkou vte-
dajšieho soc. zriadenia. Neskôr, 
po učňovke, som začal pracovať 

v ZTS Krupina, kde som odpra-
coval desať rokov. Viedol som 
normálny spoločenský život. Tan-
coval som v súbore Detvanec, 
ale aj v obecnom súbore. Chodili 
sme po rôznych podujatiach a vy-
supovali sme v kultúrnych progra-

moch, napr. v Maďarsku, Poľsku 
a pod. Tu som si popri zamest-
naní vzdelanie doplnil, ale nebo-
lo to celkom jednoduché, lebo 
nie všetci vtedajší funkcionári mi 
chceli dovoliť maturitu dosiahnuť 
(stranícky výbor sa vyjadril zá-
porne). O mojom zámere stať sa 
kňazom vtedy už vedeli asi všetci 
obyvatelia obce a vedeli to mnohí 
aj v zamestnaní, našli sa však ľu-
dia, ktorí mi pomohli. V práci som 
si na expedícii svoje musel od-
pracovať. Domov som nezriedka 
chodil o jedenástej večer unave-
ný a vstával som o piatej ráno 
znova do práce. Bolo to naozaj 
náročné obdobie. Pri podaní pri-
hlášky do kňazského seminára (v 
r. 1988) som sa stretol s jedným 
zo straníckych funkcionárov a ten 
si vzdychol „ako si mi Ty mohol 
takto prejsť cez rozum.” Mal oba-
vy, ako to vysvetlí vyšším funkci-
onárom strany, že v jeho závode 
sa mi podarilo dosiahnuť maturitu 
a urobiť dôležitý krok k naplneniu 
mojej túžby stať sa kňazom. Cítil 
to ako jeho chybu. Na mojej ceste 
stať sa kňazom mi veľmi pomohol 
svojou podporou pán farár Lozi-
ňák. Bol to kňaz, ktorého pri od-
chode z farnosti na iné pôsobisko 
vyprevádzali občania celej dedi-
ny, stáli popri ceste od kostola až 
po koniec cesty za obcou. Spo-
meniem aj jeden príbeh, o ktorom 
som farníkom už rozprával. Bolo 
to v čase, keď som ja pracoval v 
závode a jeden môj priateľ z na-
šej obce bol už študentom kňaz-
ského seminára v Bratislave. Pri 
jednej púti na Mariánsku horu 
k nám dvom pristúpila jedna re-
hoľná sestra, ktorú som nepoznal 
a po krátkom rozhovore s mojím 
priateľom obzrela sa na mňa a 
povedala: „…a ty neštuduješ?” 
Krátko som jej vysvetlil svoj prob-

lém. Povzbudila ma a povedala, 
že sa nemám vzdávať, aby som 
urobil všetko pre svoju túžbu stať 
sa kňazom, že ak budem veľmi 
chcieť, tak Pán Boh mi požehná, 
ak to bude aj Božia vôľa. Musel 
som jej sľúbiť, že keď sa stanem 

kňazom, prídem ju nav-
štíviť a dám jej svoje 
novokňazské požehna-
nie. Vtedy som bol ešte 
ďaleko od dosiahnutia 
svojho cieľa a okolnosti 
mi nepriali. Pomodli-
li sme sa spoločne a 
rozišli sa. Potom som 
ju už nikdy nestretol, 
ani som jej nepísal, ve-
del som iba, v ktorom 
kláštore žije. Keď som 
sa kňazom nakoniec 
naozaj stal, šiel som za 
ňou splniť sľub, ktorý 
som jej dal. Po prícho-
de do kláštora som sa 
dozvedel, že rehoľná 

sestra, ktorú som pred rokmi 
stretol na púti, asi pred dvoma 
mesiacmi zomrela…, ale nechala 
pre mňa štólu, ktorú vlastnoručne 
vyšila „pre toho kňaza, ktorý jej 
príde dať novokňazské požehna-
nie.” Tú štólu mám dodnes.

Ako spomínate na svoje 
štúdiá v kňazskom seminári?   
Veľmi dobre. Vtedy nás tam bolo 
asi tristo. Bývali sme aj pätnásti 
na izbe. Zažili sme veľa pekné-
ho, aj zábavy. Spoznali sme sa a 
nadobudli sme priateľstvá.

Ako vnímate dnešný svet?   
Mnohokrát počujem, aký svet 
je, ale ten svet vytvárame my 
všetci, a preto každý musíme 
denne niečo urobiť, aby bol lep-
ší. Modlitba je prianie dobrého. 
Kto inému praje dobre, vlastne 
sa za neho modlí. Mladí potre-
bujú príklady od starších, ak ich 
nedostávajú, potom sa nesprá-
vajú tak, ako by bolo treba.

Dostali ste ocenenie – čest-
ný občan mesta Sereď, čo to 
pre Vás znamená?   Počúval 
som rozhlasové intervjú s čes-
kým kardinálom Špidlíkom. O. i. 
sa ho moderátor pýtal, ktoré oce-
nenie bolo v jeho živote to naj-
krajšie. Kardinál odpovedal: ,,V 
živote sa mi dostalo mnoho oce-
není od vládných aj cirkevných 
predstavených, ale mne osob-
ne je blízke ocenenie od staršej 
ženy zo Slovenska v čase, keď 
som pracoval vo vatikánskom 
rozhlase. Spomínaná žena mi 
zavolala a hovorí: veľmi sa teším 
na Vašu reláciu, ktorá mi dáva 
veľa energie do môjho neľah-
kého života. Oceňujem všetko, 
čo robíte pre ľudí. Vtedy som si 
uvedomil, že to, čo robím, nie je 
zbytočné, že človek najviac do-
stáva, keď vie dávať.” Aj my, kto-
rí sme boli ocenení, si uvedomu-
jeme, že to, čo človek robí, nie 
je zbytočné. Za ocenením treba 
vidieť aj ľudí, ktorí nám na našej 
ceste pomáhajú a bez ktorých by 
sme ocenenie nedostali. 

Ďakujem vedeniu mesta ako aj 
všetkým, ktorí ste blízko a pomá-
hate. Nech nám Boh pomáha a 
dá nám veľa zdravia a schopnos-
ti robiť svet lepším.

Marcel Kováč

Rozhovor s Mons. 
Mgr. Jánom Bučíkom

Ocenený čestným 
občianstvom mesta 

Sereď

Lepší svet 
treba robiť 
každý deň

zľava JUDr. M. Irsák, Mons. Mgr. 
J. Bučík, primátor - Mgr. V. Vranovič
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MsÚ vypracoval projekt so zámerom získať finančné 
prostriedky na výmenu vane za sprchovací kút v nocľahárni 
tak, aby prevádzka zodpovedala hygienickým predpisom a 
zvýšila sa kvalita poskytovanej služby. VÚC Trnava poskytol 
na realizáciu rekonštrukcie sumu 1500 €. 

Útulok sa od 1. januára 2009 volá nocľaháreň v zmys-
le zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý 
1. 1. 2009 nadobudol účinnosť. 

PhDr. Silvia Adamčíková, MsÚ, odd. vnút. správy

Dočasná 
nocľaháreň

Mestské zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí 27. 10. 
2009 schválilo uznesenie 
č. 229/2009 o zriadení dočas-
nej nocľahárne pre sociálne 
odkázaných ľudí bez prístrešia 
v priestoroch DK na Školskej 
ul. Kapacita nocľahárne je do 
osem osôb – mužov, v noc-
ľahárni sa poskytuje ubyto-
vanie a sociálne poradenstvo 
a sú utvorené podmienky na 
vykonávanie nevyhnutnej zá-
kladnej osobnej hygieny a na 
prípravu stravy. V nocľahárni 
sa poskytuje prístrešie pre 
občanov v hmotnej a sociál-

nej núdzi s trvalým bydliskom 
v meste Sereď. Nie je určené 
pre občanov, ktorí sú odkáza-
ní na celodennú starostlivosť 
z dôvodu nepriaznivého zdra-
votného stavu. 

Nocľaháreň bola otvorená 
15. 12. Prevádzka je den-
ne od 17.00 hod. do 8.00 
hod., do 15. 03. 2010. Služby 
v nocľahárni sa poskytujú za 
poplatok 0,80 €/24,10 Sk na 
osobu a noc. Nocľaháreň je 
v prevádzke iba v prípade, že 
o službu v nocľahárni prejavia 
záujem aspoň dvaja klienti. 
Túto zimu ju využíva sedem 
stálych obyvateľov. Mesto po-
skytuje na osobu jednu poliev-
ku denne.  

redakcia

Rozpočet mesta
Rozhovor s poslancom MsZ, 
Ing. B. Horváthom, predse-

dom finančnej komisie.
Prečo bolo dobré prijať vyrov-

naný rozpočet?   Aj napriek sku-
točnosti, že počas krízových rokov 
nie je nutnosťou dodržiavať strikt-
ne rozpočtové pravidlá mestského 
rozpočtu (nemusí byť vyrovnaný), 
i napriek tomu je výhodné schváliť  
vyrovnaný rozpočet mesta. Sved-
čí to o serióznosti nakladania s 
financiami a takisto o schopnosti 
mesta Sereď vyrovnať sa s do-
padmi krízy. Vyrovnaný rozpočet 
napomáha napríklad aj pri prideľo-
vaní ratingu mesta. Vysoký rating 
má význam napríklad pri úverova-
ní, kde ovplyvňuje výšku úrokovej 
sadzby. Takisto je dôležitý i pri roz-
hodovaní prípadných investorov 
o investíciách v regióne mesta.  
Skrátka, vypovedá o kvalite spra-
vovania finančných prostriedkov a 
odolnosti voči nepriaznivým okol-
nostiam. Nie všetky mestá a obce 
dokázali do konca roka schváliť 
vyrovnaný rozpočet, preto ma ob-
zvlášť teší, že Sereď toto najdôle-
žitejšie uznesenie má. 

Na ktorých položkách rozpoč-
tu šetríme najviac a na ktorých 
najmenej a prečo? Aký veľký 
rozdiel je vo výdavkoch a príj-
moch oproti minulému roku?   
V roku 2009, ktorý bol z hľadiska 
príjmov veľmi ťažký, sme z podie-
lových daní zo štátnych zdrojov 
dostali takmer o 500 tis. € menej. 
Vyrovnane hospodáriť bolo veľ-
mi ťažké. V roku 2010 budú tieto 
príjmy o viac ako 200 tis. € nižšie 
ako v minulom roku. Šetrenie je 
nevyhnutné. Dotýka sa všetkých 
položiek rozpočtu, kultúry, špor-
tu, mestskej polície, správy mes-
ta, školstva aj v sociálnej oblasti. 
Snahou bolo finančne zabezpe-
čiť všetky dôležité oblasti, aj keď 
skromnejšie, ale žiadnu nepoddi-
menzovať.

Ktoré položky sú tradične naj-
problematickejšie? Pri ktorých 
dochádza k najproblematickej-
šiemu rozhodovaniu a prečo?   
Rozhodovanie je veľmi zložité, 
poslanci majú rôzne priority. Niek-
torí sú zameraní skôr na sociálnu 
oblasť, iní na šport... Preto sa mu-
sel nájsť určitý konsenzus, ktorý 
by bol akceptovaný väčšinou pri 
hlasovaní.

S čím ste a s čím nie ste spo-
kojný, čo sa týka rozpočtu?   
Spokojnosť vyjadrujem napr. s 
tým, že sa i napriek nedostatku 
zdrojov nezastavili investície. Aj 
tohto roku sa budú vykonávať sú-
vislé opravy vybraných komuniká-
cií, čo je výhodnejšie ako každo-
ročné čiastkové “plátanie“.

Takisto treba rátať aj so spolu-
účasťou pri revitalizácii Námestia 
slobody. Nespokojný som s nedo-
statkom zdrojov na väčšie množ-

stvo kapitálových výdavkov – in-
vestícií, ktoré sme museli odsunúť 
na neskoršie, ale, bohužiaľ, musí-
me sa uskromniť.

Aké sú prognózy vývoja na 
trhu s peniazmi? Budeme si 
musieť požičiavať? Resp. ne-
bolo by dobre, keby sme si na 
niektoré aktivity radšej požičali?   
Ak si mesto Sereď požičia peniaze 
(úver), bude to iba z dôvodu po-
treby zdrojov na investície, nie na 
bežné výdavky, čo znamená, že 
peniaze z úveru sa “neprejedia“, 
ale investujú. Správne investície 
v budúcnosti môžu priniesť nové 
zdroje.

Je ekonomický prístup - ne-
požičiavať si správny?   Treba 
rozlišovať, na čo si požičať. Úve-
ry nemožno vo všeobecnosti brať 
ako zlo. Napríklad v tomto roku 
je vysoký predpoklad možnos-
ti čerpania zdrojov z eurofondov 
v oveľa väčšej miere ako v pred-
chádzajúcich rokoch. Vyplýva to aj 
zo schváleného štátneho rozpoč-
tu. Pri čerpaní týchto fondov je po-
trebná určitá spoluúčasť mesta na 
financovaní. Zväčša ide o nízke 
percentá (napr. 5 %), ale pri veľ-
kých investíciách to vo finančnom 
vyjadrení môže znamenať veľkú 
sumu. Myslím si však, že tieto 
zdroje treba čerpať. Dajú sa využiť 
na taký  rozvoj mesta,  na ktorý by  
vlastné zdroje nemalo, alebo by 
sme naň museli veľmi dlho šetriť.  
Je to príležitosť, ktorá sa nemusí 
opakovať.

Zarába mesto aj na „podni-
kateľských” položkách? Máme 
také?   Máme, sú to hlavne príjmy 
dividend z Dexia banky a podiel na 
zisku v spoločnosti Komplex – od-
padová spoločnosť, s. r. o., kde je 
mesto spoločníkom.

Ktoré konkrétne investície 
mesta sa dajú považovať za roz-
vojové?   Každá investícia môže 
byť rozvojová, pokiaľ je zmyslupl-
ná. Pokiaľ bude slúžiť na spríjem-
nenie života občanov,  uspokojo-
vanie ich potrieb.  Investície môžu 
byť materiálne, ale napríklad aj in-
vestície do ľudských zdrojov.  Ma-
teriálne sú zvyčajne spojené s vy-
sokou finančnou potrebou. Zdroje  
môžu byť rôzne: vlastné zdroje, 
úver, ako i spomínané rôzne fon-
dy, štátna podpora,  zdroje podni-
kateľských subjektov.  Investíciami 
nemožno nazvať napríklad opravy 
ciest, výtlkov. Ale iné je súvislé bu-
dovanie celých úsekov, ulíc.  Ďalej 
ako príklad možno uviesť výstav-
bu nájomných bytov, infraštruk-
túra v priemyselnom parku, re-
konštrukcia námestia, výstavba 
bioplynovej stanice.  Som rád, že 
investície sú sprievodným javom  
každého rozpočtu nášho mesta 
i napriek nie práve najlepšej  situá-
cii spôsobenej krízou. Tu sa práve 
ukazuje efektivita  hospodárenia 
a nakladania s majetkom.

Marcel Kováč

Čarovanie
Každý dobrý kúzelník, či po 

novom - iluzionista vie, že jeho 
divák musí vidieť iba to, čo vi-
dieť má. Iba vtedy nadobudne 
ilúziu niečoho neobyčajného - 
neskutočného. 

Kúzelníci používajú na pre-
zentáciu svojej šikovnosti rôzne 
viac či menej upravené pred-
mety. Sú však aj také typy kú-
zelníkov, ktorí kúzlia so slova-
mi, aby vytvorili ilúziu výhradne 
pozitívnej pravdy. 

Na spôsob vytvorenia takejto 
ilúzie použijem jednoduchý prí-
klad. Citát z Galantsko-šalian-
skeho žurnálu č. 9 z tohto roku, 
strana 6, stĺpec 2, prvá veta po-
sledného odseku: „Ukončila sa 
výstavba okružnej križovatky 
na Šulekovskej ulici v hodnote 
viac ako 350 tis. €, ktorú sme 
vybudovali v spolupráci s TSK, 
ktorý hradí 80 % nákladov.“ , 
toľko citát. Informácia, ktorá je 
síce pravdivá, no obsahuje iba 
to, čo je potrebné na vytvore-
nie ilúzie o tom, akú výbornú 
vec sme v Seredi vybudovali. 
Divákovi - čitateľovi kúzelník, 
samozrejme, neukáže druhú 
stranu... Skutočnosť, že dodá-
vateľ začal pracovať bez svojej 
identifikácie, hoci mu to ukla-
dá zákon, a mesto ako staveb-
ný úrad konalo až po kritických 
pripomienkach občanov. Že 
stavba začala v novembri 2008 
a skolaudovaná bola až v sep-
tembri 2009, pričom v Galante 
trvala výstavba väčšej kruho-
vej križovatky cca 2 mesiace. 
Že výstavbu tej našej dodáva-

teľ niekoľkokrát prerušil aj na 
niekoľko dní a potom nevychá-
dzal z údivu, že z pripravených 
kociek zámkovej dlažby  „tro-
chu“ ubudlo, že počas výstav-
by došlo k prepadu podkladu 
a bolo potrebné tento opakova-
ne zhutňovať a že aj po ukon-
čení pri daždivom počasí na 
časti nového asfaltu stojí voda.

To všetko je pravda, kto-
rá dielu dáva trpkastú príchuť 
a do koncepcie absolútneho 
chválospevu vôbec nezapa-
dá. Výsledok  bol dosiahnutý. 
Za cenu, ktorú síce TSK uhra-
dil z 80 %, ale aj za cenu via-
cerých skutočností, s ktorými 
sa chváliť neradno. 

Vďaka zamlčaniu konkrét-
nych problémov dostal čitateľ 
ilúziu úspešnej investičnej ak-
cie. Tento spôsob informovania 
verejnosti mi pripomína dobu 
radostného budovania socia-
listickej spoločnosti, o ktorej  
vtedajšia opozícia hovorila ako 
o ceste od nesmelých úspe-
chov k smelým neúspechom. 
Prísne kontrolované médiá po-
vinne informovali o pozitívach 
a dôsledne zamlčiavali prúsery 
vyklíčené zo zlých politických 
rozhodnutí. 

Sloboda prejavu, dnes zakot-
vená v ústave, stavia za chrbát 
„kúzelníka so slovami” zrkadlo, 
v ktorom divák vidí presne to, 
o čom všetkom to je. A okrem 
pravdivého a úplného informo-
vania chráni  adresáta každého 
divadielka, aby ho kúzelník ne-
opil rožkom.

Ľubomír Veselický
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Pani zima neochvejne tróni za oknom, se-
dím v nedeľu nadránom za počítačom a pí-
šem. Vonku teplomer ukazuje -12ºC. Inšpiruje 
ma zima, troška nostalgie a zároveň smútku 
z dnešnej reality.

Som synom jedného z dvoch žijúcich pa-
mätníkov, o ktorých sa spieva v slávnej se-
redskej piesni „Tá Mlynárska ulica je z dob-
rého gruntu...  Prvý je Dúbrava (jeden z naj-
starších súčasných seredských rybárov, 
v mladosti chýrny krajčírsky majster), trecí 
je Mičáni, ten veľký básnik“ – to sú výňatky 
zo spomínanej piesne. Ostatných sme už, 
bohužiaľ, odprevadili na večný odpočinok. 
Prečo to spo-
mínam, prečo 
ma to napadlo? 
Zima vo svojej 
plnej kráse vlá-
dla pri majestát-
nom Váhu, ktorý 
obmýva brehy 
nášho mesta aj 
v období, kedy 
som mal 17 ro-
kov. Toľko, koľko 
má v súčasnosti 
môj syn. Vtedy 
mal približne toľ-
ko rokov aj syn 
s p o m í n a n é h o 
pána Dúbravu 
a ďalší synovia 
dnes už nebo-
hých Mlynárča-
nov. Naši otcovia 
vedeli, kde sme, 
keď sme odhodili 
každé popolud-
nie školské tašky 
do kúta izbíc. Za „týtešom“ stál na vtedajšie 
pomery nádhený odkrytý hokejový štadión 
s mantinelmi, umelým osvetlením a „vagó-
nom“, kde sa chalani, starajúci sa o klzisko, 
ohrievali počas mrazov. 

Áno, varili sme si tam aj červené víno od 
pani Masarovičovej a pani Štefánikovej, áno, 
aj pani Bežka Hojerová, ktorá bola vedúca 
potravín v strede Mlynárskej ulice, nám dala 
na „sekeru“ fľašu rumu do vedra čaju, áno, 
aj sme blicovali zo školy, lebo sme v noci po-
lievali ľad. Teta Cebová, vtedajšia zdravotná 
sestra, si nás vždy zastala u pána doktora, 
aby nám jeden dva dni odpustil zo školskej 
dochádzky. Gymnaziálni telocvikári, pán Kol-
ný a pán Hrušovský niečo vedeli, ale nepove-
dali, keď som mal v piatok pravidelne zvýše-
nú teplotu a chýbal som v škole.

Áno, boli sme my Mlynárčania nezbedníci, 
možnože aj trošku väčší nezbedníci, ale sme 
športovali pri Váhu na ihrisku, ktoré pre nás 
postavili naši otcovia. Ferko Gašparík, Dúb-

ravovci, Javorovci 
a Scherhauferovci, 
Mlynárikovci a Kali-
nayovci, Štefánikov-
ci a Štefákovci, Vil-
ko Remenár a Jožo 
Cebo, Palibáči Let-
kovič a Drahuš Sed-
lák, Tóthovci a Na-
vrátilovci. Ak som 
na niekoho zabudol, 
to len preto, že mi 
spomienky z mysle 
vypadávajú, rodinní 
príslušníci dotyčných 
mi to určite odpustia.

Na vážskej hrádzi 
stáli rodičia z celého okolia a pozerali sa ako 
sa im svoje ratolesti korčuľujú na vybudova-
nom klzisku denne do večerných hodín, v pia-

tok a sobotu aj s hodinovým posunutím. Ne-
mali sme počítače ani mp3 prehrávače, načo 
sa ponáhľať domov. Drobizg povinne opustil 
ľadovú plochu a každý druhý deň sa do ne-

skorých večerných hodín hral hokej. Ozajst-
ný, pravý, nefalšovaný hokej! Prišli aj chalani 
z Dolnej Stredy, Šúroviec, Farkašína, Šintavy 
a, samozrejme, Čepeňa.

Nastala noc, na umelom osvetlení (aj v tom 
čase spĺňajúcom naj-
prísnejšie bezpeč-
nostné a technické 
normy) svietili len 
štyri výbojky (zo 16-
tich), aby sme videli 
celú noc na klzisko 
a do iskriva z neho 
vytvorili do skorých 
ranných hodín ľado-
vé zrkadlo. Keď do-
slúžilo čerpadlo, za-
budované vo vodár-
ničke priamo v pivni-
ci vagónu, využívali 
sme prírodné zdro-
je. Ponorné čerpadlo 

(Pištabáči Fabo nám dodal elektrický prúd) 
lialo nekonečné množstvo vody z Váhu pria-
mo na ihrisko. Bolo sa treba ponáhľať, preto-
že už ráno od prvej školskej vyučovacej hodi-
ny prišli žiaci z okolitých škôl na neopísateľné 
hodiny telocviku v zimnej zasneženej prírode 
pri Váhu. Vyberali sme symbolicky po 50 ha-
lierov, popoludní jednu korunu a od hokejis-
tov po tri koruny. Vyplatili sme elektrinu, dlhy 
v potravinách, nakúpili 10 litrov mlieka, 50 
rožkov a salámu. Keď sme mali viac ušetre-
né, odišli sme na autobusové námestie do 
reštaurácie „U Horvátha” na teplý maďarský 
guláš. Dvojitú porciu a desať knedlíkov. Bože, 
to bola sláva - udalosť! V noci vytrávilo, bolo 
treba doplniť kalórie.

Takto fungovalo dianie na ihrisku pri Váhu 
na Mlynárskej ulici v zime dovtedy, dokedy 
pani zima dovolila. Po sezóne nastali opravy, 
údržba. Všetko svojpomocne, kto mal a mo-
hol, priniesol. Aj kilogram klincov a kladivo 
bolo potrebné, farba a riedidlá, nové výbojky, 
drevené laty do rozbitých mantinelov. Odlo-
žili sme hokejky, kanady a chrániče a čakali 
sme zase na príchod zimy.

Dnes som päťdesiatnik, priznám sa, že 
niekedy neviem, kde môj syn a jeho rovesníci 
trávia večery, mám taký dojem, že hoci je to 
tiež partia športovcov, že sa niekedy bezdu-

cho túlajú mes-
tom, v ktorom čo-
raz viac prevláda 
šedá farba.

Mal som 
šťastie, že som 
bol a stále som 
Mlynárčan? Mal 
som šťastie, že 
vtedy to fungo-
valo a čo k tomu 
bolo potrebné? 
Aj vtedy sme mali 
sponzorov, len-
že to slovo z nás 
nikto nepoznal. 
Na pomyselných 
reklamných plo-
chách mantinelov 
ihriska by nesme-
li chýbať mená 
chlapov z rodi-
ny Mičániových, 
B r o s c h o v ý c h , 
Masarykovcov či 
Špitálskych. Ne-
chce sa mi veriť, 

že by sa nenašli centíky na výbavu takéhoto 
čuda, ktoré stálo na Mlynárskej ulici, krásnej 
za noci...
Chlapci mladí, držali ste už ozajstnú ho-
kejku v ruke a mali obuté pravé kanady?

Hokejka a kanady
zima na mlynárskej ulici 

Ing. Miloš Mičáni

Fotografie poskytol 
Viliam Remenár

Poznáte týchto hokejistov?

Druhá polovica šesťdediatych rokov
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Chodci sa vkročením na vozovku stáva-
jú účastníkmi cestnej premávky, nastáva 
pre nich zákonná povinnosť správať sa 
podľa predpisov. Osveta a vzdelávanie 
chodcov sa zanedbáva. Niekedy, aj na-
priek vedomosti, sa chodci správajú ne-
predpisovo a riskujú. Často spôsobujú 
dopravné nehody, ktoré končia tragicky. 
Autá majú tuhé kovové karosérie a v po-
hybe sú „odistenými zbraňami”. O tom, 
ako by sa chodci mali správať, kde a 
kedy vznikajú kolízie, sme sa porozprá-
vali s dlhoročným učiteľom v autoškole, 
pánom Jozefom Várym.
Ktoré priechody pre chodcov sú v meste 
najzaťaženejšie a najnebezpečnejšie?

K najrizikovejším a najkomplikovanejším 
priechodom z pohľadu chodca patrí križo-
vatka pri nák. cetre Lidl. O riziku, ktoré tam 
na chodca číha, sme sa už zmieňovali (v ok-
tóbrovom čísle SN). Ďalšie dva dôležité a 
frekventované priechody pre chodcov sú 
pri autobusovom nástupišti a trocha ďalej 
jeden pri kostole a jeden pri budove MsÚ. 
Svetelná križovatka je 
vybavená svetelnými a 
zvukovými zariadeniami 
(rapotanie je signalizáiou 
pre nevidiacich). Pri dodr-
žaní predpisov a zásad je 
tento priechod pre chod-
cov bezpečný. Náročnejší 
na pozornosť je priechod 
pre chodcov na konci Vi-
nárskej ul. s vyústením na 
Cukrovarskú ul. a smerom 
k parkovisku pri budove 
kina Nova. Pomerne dlhý 
je priechod pri nákupnom 
centre Kaufland na križovatke Cukrovarskej 
ul. a Fándlyho ul. Po tomto priechode pre-
chádza väčšie množstvo návštevníkov nák. 
strediska a detí, idúcich do blízkej základnej 
školy. Chvályhodné je, že na tomto priecho-
de ráno v exponovanom čase pomáhajú 
chodcom, najmä deťom, mestskí policajti.
Čo by mal chodec vedieť?

Chodcom by som chcel pripomenúť, že 
zákon č. 8/2009 Zz. veľmi podstatne zme-
nil povinnosti vodiča voči chodcom na prie-
chode pre chodcov. Vodič je povinný dať 
prednosť chodcom, ale slovo obmedziť „vy-
padlo”. Toto jedno dôležité chýbajúce slovo 
znamená, že vodič môže chodcov obme-
dziť, resp. môže im prekážať na priechode 
pre chodcov, ale nesmie ich ohroziť. Vodič 
musí posúdiť situáciu a rozhodnúť sa, ako 
bude konať. Či spomalí, zastaví alebo aj pri-
dá, aby nespôsobil nebezpečenstvo. Je to 
na ňom. Keď nevznikne ohrozenie, tak pred-
nosť bola daná a svoju zákonnú povinnosť si 
splnil. Toto nové ustanovenie môžem zhrnúť 
slovami, že terajšia povinnosť vodičov nie je 
taká silná, ako bola do času prijatia nového 
zákona. Nové je, že chodec si musí všímať 
prichádzajúce vozidlá, zvážiť situáciu (po-
veternostné podmienky a pod.) a odhadnúť 
rýchlosť prichádzajúcich vozidiel. Ak si nie 
ste istí, radšej neprechádzajte a počkajte na 
vhodnejšiu chvíľu. Nesmiem zabudnúť spo-
menúť povinnosť chodcov prechádzať cez 
priechod ak je to možné, tak v skupinkách. 
Toto by vodiči ocenili najmä na priechode od 
kostola k budove Fándlyho fary - múzea.
Ako je to so zodpovednosťou?

Dá sa povedať, že zodpovednosť chodca 
je teraz omnoho väčšia a chodcovi pribudli 
povinnosti. Táto skutočnosť nie je dostatoč-

ne prezentovaná v médiách a chodci o nej 
vo veľkej väčšine vôbec nevedia! Tradova-
nie výhradnej prednosti chodca na priecho-
de už  neplatí, neexistuje žiadna abso-
lútna prednosť chodca! Chodec nesmie 
vstupovať na vozovku ani na priechode pre 
chodcov, ak je rýchlosť prichádzajúcich 
vozidiel vysoká a nemohol by bezpečne 
prejsť. Neodporúčam žiadnemu chodcovi 
vynucovať si prednosť náhlym vstúpením 
do jazdnej dráhy vozidla, aj keď ste na pre-
chode. Nemuselo by to dopadnúť dobre a 
za prípadnú dopr. nehodu by niesol zodpo-
vednosť chodec. 
Ako je to s prechádzaním mimo priecho-
du pre chodcov?

Prechádzanie chodcov mimo priechodu 
pre chodcov je podstatne riskantnejšie a 
odporúčam prečítať si platné ustanovenie. 

Chodcom vzniká ešte väčšia povinnosť - 
odhadnúť smer a rýchlosť prichádzajúcich 
vozidiel, ktoré nesmú ani obmedziť. V meste 
chodci často prechádzajú cez Ul. M. R. Šte-
fánika od budovy Hubertu k parkovisku OD 
Jednota a naopak. Dochádza tam aj ku ko-
líznym situáciám. Na tomto úseku nesú väč-
šiu zodpovednosť chodci ako vodiči. Chod-
com, ktorí sa z nejakého dôvodu častejšie 
pohybujú v obci po vozovke, doporučujem 
zadovážiť si reflexné (odrazové) pásiky, ale 
niekedy stačí aj na odev pripevnené červe-
né blikajúce svetlo, aké používajú cyklisti. 
Mladšia generácia máva športovú obuv 
s odrazovými prvkami. Deti mávajú odrazo-
vé prvky na školských aktovkách.
Ktorá ulica je príkladom väčšieho rizika 
pre chodcov?

V meste máme pomerne frekventovanú 
Vinársku ulicu, ktorej chýbajú chodníky. 
Denne ňou prechádza množstvo vozidiel, 
ale aj chodcov. Ustanovenia hovoria o povin-
nosti chodcov chodiť po ľavej krajnici alebo 
čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. Chod-
ci často idú v smere chrbtom k vozidlám po 
pravej strane, čo nie je v súlade s predpismi 
a bezpečné, lebo prechádzajúce vozidlá ne-
vidia a často ani nepočujú. Nezriedka vidno 
ísť aj troch chodcov vedľa seba… a v noci 
by mali chodci ísť za sebou. 
Ako je to s dopravným značením prie-
chodu pre chodcov?   Prechod pre chod-
cov je označený vodorovným značením na 
vozovke ale hlavne zvislými dopr. značkami. 
Tu treba upozorniť vodičov na ich povinnosť 
sledovať a rešpektovať všetky dopravné 
značenia. Úsek vozovky označený prísluš-
nou zvislou modrou tabuľou určuje, kde 
priechod pre chodcov je. V zime pod sne-

hom vodorovné značenie nevidno.
Ktorá skupina obyvateľstva je najohro-
zenejšia?

Za najohrozenejšiu skupinu chodcov po-
važujem tých - zhrbených s kapucňou na 
hlave so slúchadlami od mp3 prehrávača 
v ušiach a s klinom nohavíc až pod kolená. 
Táto skupina nevidí, nepočuje a nemôže 
chodiť…, často nepozná predpisy a ignoruje 
prichádzajúcich vodičov. Patria sem malé 
deti v predškolskom veku a starší, či telesne 
postihnutí občania.
Aké sú vaše skúsenosti ako učiteľa v au-
toškole?

Ako učiteľovi v autoškole sa mi pri výuč-
be žiaka s cvičným vozidlom často stáva, že 
si chodci neuvedomujú riziká. Naše vozidlo 
má iba jedny brzdy, aj keď v ňom zvyčajne 
sedíme dvaja a vozdilo je vybavené dvoma 
pedálmi bŕzd. Navyše, vodič - žiak sa práve 
učí a nemá prax.
Čo z pohľadu výučby a osvety chýba?

Čo naozaj chýba, je riadne detské do-
pravné ihrisko, kde by sa deti učili, ako sa 

správať v premávke. Škoda, 
že také nemáme. Vyrastá 
generácia mladých, ktorí do-
stanú tento „výcvik” v mini-
málnom rozsahu. Malé dieťa 
nemá životnú skúsenosť na 
odhad vzdialenosti a rýchlos-
ti prichádzajúceho vozidla. 
Musí sa to naučiť vnímať a 
vyhodnocovať. Privítal by 
som väčšiu ohľaduplnosť a 
ústretovosť vodičov na hlav-
ných cestách k tým, ktorí sú 
práve na vedľajších. Všetci 
si musíme uvedomiť, že tí 
z vedľajšej sa potrebujú do-

stať na hlavnú cestu a my sami to budeme 
potrebovať viackrát...

§ 53
(1) Pri prechádzaní cez cestu je cho-

dec povinný prednostne použiť  priechod 
pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na 
priechode pre chodcov sa chodí vpravo. 
Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak 
prichádza vozidlo s právom prednostnej 
jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, 
musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľ-
niť priestor na prejazd. 

(2) Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod 
pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov 
prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že ne-
prechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To 
platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, 
cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec ne-
smie vstupovať na vozovku, a to ani pri pou-
žití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na 
rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže 
cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastní-
kom cestnej premávky ako chodcom je pou-
žívanie priechodu pre chodcov zakázané. 

(3) Mimo priechodu pre chodcov sa smie 
cez vozovku prechádzať len kolmo na jej 
os. Chodci smú prechádzať cez vozovku 
mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľa-
dom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichá-
dzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na 
zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy. 

(4) Pred vstupom na vozovku sa chodec 
musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez ne-
bezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, 
nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani 
zastavovať. To platí na priechode pre chod-
cov i mimo neho. Chodec nesmie prekoná-
vať zábradlie ani iné zábrany.                mk

Chodci v meste
Ako sa správať?

Rozhovor s učiteľom autoškoly 
Jozefom Várym
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Začiatkom roku 1948 
vznikol v Seredi odbor 
Klubu slovenských tu-
ristov a lyžiarov so sku-
pinami vodákov a lyžiarov 
s pôsobnosťou v malokar-
patskej oblasti. Predse-
dal mu Július Strašivták 
a neskôr v roku 1951 bol 
zlúčený do Sokola spolu 
so Seredským športovým 
klubom a spolkom ŠK Že-
lezničiari.

Dňa 3. 1. 1949 bola to-
váreň „Francovka“ po zná-
rodnení začlenená do Slo-
venských kávovín, n. p. 
v Bratislave. V lete roku 
1950 vznikli Slovenské 
kávoviny, národný podnik, 
Sereď (dňa 22. júna 2010 
je to už 60 výr. od založe-
nia podniku). 

V januári a februá-
ri roku 1956 postihli Slo-
vensko veľké mrazy, ktoré 
mali za následok zamrz-
nutie Váhu od Hlohovca až 
po jeho ústie do Dunaja pri 
Komárne. Na jar 1956 sa 
vytvorili ľadové bariéry pri 
Valtovom Šúri a pri Cukro-
vare v Seredi. Zatopením 
boli ohrozené vojenské ob-
jekty v Poronde a kaštieľ 
v Seredi. 

Dňa 20. 1. 1948 bol 
zriadený národný podnik 
Cukrovar a rafinéria cukru 
v Seredi a dňa 17. augusta 
toho istého roku bol cukro-
var znárodnený a začlene-
ný do národného podniku 
Spojené cukrovary.

Dňa 15. 1. 1924 sa naro-
dil v Seredi divadelný reži-
sér, kritik, historik a teore-
tik Alexander Noskovič 
(zomrel 15. 6. 1975 v Brati-
slave). V r. 1935-1943 štu-
doval na gymnáziu v Trna-
ve. Počas štúdia bol aktív-
ny ochotník, založil v Trna-
ve Akademické divadlo a 
v Seredi viedol samovzde-
lávací krúžok mladých štu-
dentov a režíroval divadlo. 

Dňa 19. 1. 1795 sa 
v Skalitom narodil národ-
nokultúrny dejateľ a cir-
kevný hodnostár Pavol 
František Gombár (zo-
mrel 3. 2. 1870 v Trnave). 
Filozofiu študoval na Krá-
ľovskej akadémii v Brati-
slave, teológiu na seminári 
v Trnave, r. 1818 vysväte-
ný za kňaza. V roku 1819 
pôsobil ako kaplán v Sere-
di. Člen kruhu Jána Hollé-
ho, bol v styku s niektorý-
mi predstaviteľmi Spolku 
milovníkov reči a literatúry 
slovenskej a pomáhal im 
pri plnení úloh.

Dňa 25. 1. 1543 zo-
mrel kráľovský hodnos-
tár Alexej Turzo (Thurzo 

Bethlenfalvi), pochova-
ný je v Levoči. Príslušník 
šľachtického rodu z Betla-
noviec. Po otcovej smrti 
sa stal hlavným predstavi-
teľom rodu. Na uhorskom 
dvore zastupoval záujmy 
Turzovsko-fuggerovskej 
spoločnosti. Alexejovi Tur-
zovi, donačnou listinou 
z 11. júna 1523 v Budíne 
daroval panovník, uhorský 
kráľ Ľudovít II. Jagelovský, 
dve výnosné a rozsiahle 
feudálne panstvá – šintav-
ské a čeklíske (v tejto da-
rovacej listine z r. 1523 sa 
medzi obcami šintavského 
panstva vymenúva Sereď 
(Szereth) spolu s mýtom 
na prvom mieste).

Novým územným čle-
nením československého 
štátu bol 1. februára 1949 
zriadený okres Sereď. Síd-
lom okresu bola budova 
kaštieľa. Okresný národ-
ný výbor v Seredi prevzal 
budovu kaštieľa dňa 22. 
1. 1949 a používal ju až 
do zrušenia sídla okre-
su v Seredi v roku 1960.  
Okrem ONV mal v kaštieli 
sídlo aj okresný súd, pra-
covný úrad a okresná vo-
jenská správa.

Dňa 5. 2. 1750 sa v Tr-
nave narodil redaktor, pre-
kladateľ, kňaz Matej Ky-
selý (Kiseli, Kisely, Kis-
zely, Kyselj; pseud. Matej 
Lisek), zomrel 14. 3. 1795 
v Seredi. Študoval na niž-
šom gymnáziu v Trnave. 
V r. 1777 bol vysvätený 
za kňaza, v r. 1781 – 1782 
slúžil v Dóme sv. Marti-
na v Bratislave, v r. 1783 
- 1788 ako rímskokatolíc-
ky farár v Horných Zele-
niciach, po r. 1790 u fará-
ra J. Nagyajtaya v Seredi. 
Študoval s J. Fándlym, ne-
skoršie  jeho spolupracov-
ník, stúpenec A. Bernoláka 
a propagátor bernolákov-
činy, autor príležitostnej 
poézie, prekladateľ antic-
kej literatúry, nemeckých 
a maďarských spisov do 
bernolákovčiny, šíriteľ slo-
venských kníh, priekopník 
včelárstva a ovocinárstva.

Dňa 6. 2. 1758 sa v Ber-
nolákove narodil stoličný 
hodnostár, gróf, prísluš-
ník bernolákovskej vetvy 
šľachtického rodu Ester-
háziovcov František Es-
terházi (zomrel 18. 11. 
1815). Manželka, kňažná 
Alžbeta, rod. Grasalkovi-
čová. Mal 4 synov, z kto-
rých Karol zdedil sered-
ské panstvo. Po štúdiách 
hospodáril na rodových 
veľkostatkoch. Pokračo-
val v politike otca v podpo-

História Serede, osobnosti 
a udalosti - Január, Február

V roku 2008 sa na podnet sered-
ského občianskeho združenia Fo-
toklub Váh, ktoré požiadalo o spo-
luprácu mesto Sereď a o. z. Vodný 
Hrad, začalo s prípravnými práca-
mi na bastióne kaštieľa, v ktorom 
by mala vzniknúť mestská galéria. 
V galérii by mala byť stála výstava 
prác seredského fotoklubu a strie-
dali by sa tam aj periodické výstavy 
iných výtvarných žánrov. Okrem toho 
by veľkolepý priestor kazematu slúžil 
aj ako koncertná sála.

Mesto Sereď si podalo žiadosť 
o dotáciu 60 000 € a v projekte s ná-
zvom „Prebudovanie kazematu zo 
16. storočia na výstavnú sieň“ sa 
zaviazalo, že prispeje rovnakou su-
mou. Projekt bol vykalkulovaný na 
celkové náklady 120 000 €. Minis-
terstvo kultúry však poskytlo mestu 
dotáciu iba vo výške 15 000 €. Mesto 
Sereď prispelo na realizáciu projektu 
rovnakou čiastkou 15 000 €. Takže 
sa v priestore bastónu preinvestova-
lo len 30 000 €.

Za tieto peniaze sa opravil nebez-
pečne narušený oblúk nad vchodom 
do kazematu, ktorý hrozil spadnutím, 
očistili sa steny vnútorných priestorov 
kazematu (pivnice) a čiastočne sa 
opravili aj pukliny spôsobené static-
kým narušením v dávnej minulosti. 
Práce boli robené reštaurátorskou fir-
mou Mgr. art. Františka Šmigrovské-
ho, ktorá bola vybratá vo výberovom 
konaní. Aby bol kazemat uvedený 
do stavu, keď bude môcť slúžiť ako 
galéria, chýba ešte asi 90 000 €. 
Tieto financie sa pokúsi mesto Se-
reď a občianske združenia získať 
tento rok. Mesto Sereď vybudovalo 
do kazematu elektrickú prípojku za 
4 411 €. Tá bude v budúcnosti slúžiť 
aj na znovuoživenie celého objektu 
kaštieľa. Prípojka by mala byť využitá 
aj pri realizácii niektorých programov 
v rámci Seredského hodového jar-
moku v kaštieľskom parku (výstava 
fotografií v prírode, folklórne súbory, 
atď.). Na konci roka 2009 si mesto 
Sereď opäť zaregistrovalo žiadosť na 
ministerstve kultúry o dotáciu 55 000 
€ na dokončenie projektu vybudova-
nia galérie v bastióne kaštieľa tak, že 
prispeje rovnakou čiastkou. Stano-
visko k prideleniu prostriedkov bude 

známe v apríli – máji 2010.
Občianske združenie Vodný Hrad 

v júni 2009 financovalo georadaro-
vý prieskum v parku okolo kaštieľa. 
Prieskumom sa zistil priebeh opev-
nenia bývalého renesančného hradu, 
dispozícia vstupnej brány do pevnos-
ti a umiestnenie ravelínu, opevnené-
ho ostrova, ktorý chránil pevnosť vo 
vodnej priekope pred kaštieľom. Na 
prieskum sa vynaložilo 922 €.

V lete 2009 zorganizovali občian-
ske združenia Vodný Hrad a Foto-
klub Váh brigádu na odstraňovanie 
odpadkov z priestorov priľahlých 
bastiónu. Brigády sa zúčastnili 4 štu-
denti pod dozorom dospelého člena 
občianskeho združenia. (Viac nájde-
te na www.vodnyhrad.sk). Na stravu 
a pomôcky pre brigádnikov vynaložili 
obe združenia cca 500 €. Mesto za-
bezpečovalo odvoz kontajnerov s od-
padom. Brigádnici pomohli odhaliť 
vzácnu mramorovú mozaiku a arche-
ologický objekt, slúžiaci neznámemu 
účelu, pracovne nazvaný „ľadovňa“. 
Tieto artefakty bolo treba okamžite 
chrániť, preto dalo o. z. Vodný Hrad 
zo svojich prostriedkov vyrobiť oceľo-
vé vstupné dvere za 500 €. Vzhľadom 

na to, že obja-
vená mozaika, 
esterháziovský 
erb, sa ukázala 
ako pamiatka 
mimoriadneho 
významu, Kraj-
ský pamiatkový 
úrad v Trnave 
nariadil maji-
teľovi kaštieľa, 
mestu Sereď, 
jej odbornú de-
montáž a depo-
novanie na bez-
pečné miesto. 
Pretože mesto 
nenašlo finanč-
né prostried-

ky na tieto práce, iniciatívy sa opäť 
chopilo o. z. Vodný Hrad. Podarilo 
sa mu uzavrieť s Trnavským samo-
správnym krajom Zmluvu o vzájom-
nej spolupráci a finančnej spoluúčas-
ti, na základe ktorej získalo dotáciu 
4000 €. Celkovú sumu nákladov na 
demontáž a deponovanie mozaiky 6 
547 € mohlo potom uhradiť o. z. Vod-
ný Hrad zo svojich prostriedkov (viac 
nájde na www.vodnyhrad.sk).

Je potešiteľné, že aj napriek finanč-
nej kríze sa podarilo začať s prácami 
na bastióne za 42 500 €, ktoré inves-
tovalo mesto a Občianske združenie 
Vodný Hrad (a Fotoklub Váh) za vý-
raznej pomoci TTSK.

Veríme, že tento rok sa nám po-
darí opäť združiť prostriedky, ktoré 
priblížia tú chvíľu, keď bude v kaštie-
li galéria, múzeum Vodného hradu, 
reprezentačné priestory mesta atď. 
V roku 2013 bude mesto Sereď osla-
vovať 700. výročie svojej prvej písom-
nej zmienky, bolo by dôstojné, keby 
sa oslavy mohli konať už vo vynove-
nom bastióne, amfiteátri a vo vyčiste-
nom parku.

Ing. A. Šefčíková, ref. invest. odd.
J. Matis, vedúci múzea

Mestská galéria 
v kazemate bastióna

Múzeum archeologických 
nálezov z Vodného hradu

Galérijná kaviarnička Theone, 
podľa poetky, ktorá sa v 18. 
storočí narodila v Šintave ako 
dcéra hradného kapitána  

Hala so slávnostným 
schodiskom do 
reprezentačných 
priestorov mesta 
na I. poschodí

Sociálne 
zariadenia 
v kazemat

Investície v sered-
skom kaštieli - 

- rok 2009

Vizualizácia: A. Šefčíková
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Zbierkový fond múzea
Za uplynulé roky sa zbierkový fond 

v našom múzeu obohatil o viaceré vý-
znamné exponáty. Každý predmet, ktorý 
vytvára zbierkový fond múzea, je riadne 
zaevidovaný. Predmety získavame pre-
dovšetkým darom od ľudí, ktorí sa roz-
hodli prispieť a potešiť návštevníkov mú-
zea. Prírastky majú svoju osobnú históriu 
a veľkú výpovednú hodnotu.

Dokumenty, listiny, mapy, fotografie, 
ozdobné a úžitkové predmety, množstvo 
exponátov, keramika, to všetko je ulože-
né v múzejnom depozitári, niektoré sú 
priamo v expozíciách a vidíte ich počas 
prehliadok. Ďalšie sú sprístupnené na 
pravidelnej výstave Zbierkový predmet 
mesiaca, keď si ich verejnosť môže bliž-
šie popozerať a niečo sa o nich dozvedieť. 
K významným prírastkom, ktoré sme zís-
kali v poslednom čase, patrí súbor rodin-
ných fotografií seredského notára, p. An-
droviča (býval v rokoch 1940 – 44 terajšej 
budove MsÚ), úradné nálepky baróna 
Ohrensteina zo seredského kaštieľa, sto-

ročný lodný kufor, mapy z r. 1913 – 1918, 
staré vzácne knihy, albumy, staré výtlačky 
novín... Často sa na nás obracajú príbuz-
ní rodákov zo Serede, ktorí sa vysťahovali 
do zahraničia a hľadajú korene a zmienky 
o rodine. Výsledkom takejto spolupráce 
býva rozšírenie fondu o nezvyčajné infor-
mácie, dokumenty, fotografie – návšteva 
p. Párisa zo Santiago de Chile, príbuzní 
Seredčanov z Francúzska, USA, Českej 
republiky. Jadro zbierkového fondu však 
tvoria exponáty zo Serede, Šintavy, Šo-
porne, Trnavy, Galanty a blízkeho okolia.

V blízkej budúcnosti plánujeme rozšíriť 
depozitár. Veľmi radi privítame exponáty 
z okolia nášho mesta, ale snažíme sa  
najmä o získanie všetkých dostupných 
materiálov zo seredského kaštieľa – foto-
grafie, dokumenty, menšie predmety.

Chceme sa srdečne poďakovať obča-
nom, ktorí prispeli do nášho zbierkového 
fondu, pozvať návštevníkov i v tomto roku 
na naše zaujímavé výstavy a podujatia 
a zaželať v mene kolektívu múzea veľa 
zdravia a pohody po celý rok.

Zlatica Gregorová, mestské múzeum

re manufaktúr. Na svojich majetkoch sa usiloval 
o moderné spôsoby hospodárenia. Zavádzalo 
sa na nich pestovanie dovtedy netradičných plo-
dín (ďatelina, zemiaky, kukurica).

Dňa 22. 2. 1535 sa v Budíne narodil evanjelic-
ký cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ, 
tlačiar Peter Bornemisa (Bornemisza, Abste-
mius), zomrel v r. 1584 v Rohožníku. Pochádzal 
zo šľachtickej rodiny, ktorá následkom tureckej 
expanzie prišla o majetky. Manželka a 5 detí 
mu v Šintave v r. 1577 zomreli na mor. Študo-
val v Košiciach, na univerzite v Taliansku, Fran-
cúzsku, Nemecku, Rakúsku. Neskôr sa stáva 
farárom v Hlohovci a Šintave. Okolo r. 1572 bol 
kazateľom grófa Júliusa zo Salmu (zať Alexeja 
Thurzu), vtedajšieho veliteľa a kastelána Šin-
tavského hradu. Petrovi Bornemisovi umožnil 
zriadiť v Šintave kníhtlačiareň. P. Bornemisa bol 
jedným z priekopníkov kníhtlače na území Slo-
venska. 

Cechy v Seredi: Prvé písomné údaje o exis-
tencii remeselníkov na území Serede poznáme 
z 15. storočia. Medzi remeselníkov, ktorí si vy-
tvorili vlastný cech v Seredi, v Novom Meste (Uj-
vároš) a v Šintave, patrili hrnčiari, tkáči, čižmá-
ri, obuvníci, kováči, zámočníci, kolári, remenári, 
sedlári, štitári, mečiari, stolári, murári, mlynári, 
mäsiari a gombičkári. Pravidlá cechového živo-
ta, cechové artikuly, boli potvrdzované zeme-
pánmi. Najstaršie zachované cechové artikuly 
sú artikuly tkáčov. Vydal ich Stanislav  Thurzo 
v r. 1614, ktorý  prevzal majetok Šintavského 
hradu a mestečka Sereď (v r. 1596). 

Cechy boli zrušené zákonom dňa 27. 2. 1872. 
Továreň na výrobu šumivého vína v Bratisla-

ve v roku 1877 odkúpila rodina Hubertovcov. Fir-
ma na šumivé víno bola prepísaná na Johanna 
Evangelistu Huberta  28. 2. 1877. Po presťaho-
vaní továrne do Serede bola prevádzkareň zria-
dená v tzv. Lichtnerovom dome spolu s budo-
vami a záhradou (bývalý majetok Kláry Ohren-
steinovej, neskôr majetok Študijnej základiny). 
V roku 1952 vyrobil závod v Seredi prvé fľaše 
šumivého vína.

 Vo februári 1946 v Seredi vznikol miestny 
odbor Matice slovenskej. Pričinil sa o to predo-
všetkým  učiteľ Rudolf Hostín. Predsedal mu 
lekár Viliam Kratochvíla, tajomníkom bol Július 
Tholt, riaditeľ ľudovej školy.            (md)

Dobudovanie odpadového 
hospodárstva

V roku 2009 mesto úspešne zavŕšilo aktivity pr-
vej časti projektu Dobudovanie odpadového hos-
podárstva mesta Sereď. Poslednými dokončenými 
aktivitami bolo vybudovanie 21 stanovíšť na triede-
né zložky odpadov pri bytových domoch na uliciach:  
Cukrovarská, Fándlyho, Garbiarska, Mlynárska, Če-
penská, Hornomajerská, A. Hlinku a Novomestská. 
V oblasti propagácie triedeného zberu odpadov to 
bolo vydanie informačno-náučnej brožúry pre mlá-
dež Triedime odpady – chránime životné prostredie 
s tematikou triedenia odpadov na základných ško-
lách v našom meste v novembri 2009. V roku 2010 
nás čaká neľahká úloha vyriešiť druhú, problematic-
kejšiu časť projektu, ktorá bola zameraná na triede-
nie biologických odpadov. To však bolo zmenou zá-
kona odsunuté na neskoršie obdobie ako pôvodný 
rok 2010. Ide o technicky a finančne veľmi náročnú 
úlohu.

Vážení občania, chceli by sme vás upozorniť na 
zmenu systému triedeného zberu v rodinných do-
moch v roku 2010. Keďže rok 2009 skončil nepár-
nym týždňom, museli sme upraviť periodicitu vý-
vozu triedených odpadov na každý nepárny týždeň 
v roku (namiesto zaužívaného párneho týždňa), aby 
na prelome rokov nenastal dvojtýždenný skok. Ďa-
kujeme za pochopenie.   Odd. živ. prostredia MsÚ

TERMÍNY ZBERU TRIEDENÝCH ODPADOV v roku 2010
 PO UT ŠTV
FEBRUÁR: 1. 2.  – RD   2.2. – BD 4.2. – RD+BD 5. týždeň
 15.2. – RD 16.2. – BD 18.2. – RD+BD 7. týždeň
MAREC: 1.3. – RD   2.3. – BD 4.3. – RD+BD 9. týždeň
 15.3. – RD 16.3. – BD 18.3. – RD+BD 11. týždeň
 29.3. – RD 30.3. – BD  13. týždeň
APRÍL:   1.4. – RD+BD 13. týždeň
 12.4. – RD 13.4. – BD 15.4. – RD+BD 15. týždeň
 26.4. – RD 27.4. – BD 29.4. – RD+BD 17. týždeň
MÁJ: 10.5. – RD 11.5. – BD 13.5. – RD+BD 19. týždeň
 24.5. – RD 25.5. – BD 27.5. – RD+BD 21. týždeň
JÚN: 7.6. – RD   8.6. – BD 10.6. – RD+BD 23. týždeň
 21.6. – RD 22.6. – BD  24.6. – RD+BD 25. týždeň
JÚL: sviat. 5.7. – RD   6.7. – BD+RD 8.7. – RD+BD 27. týždeň
 19.7. – RD 20.7. – BD 22.7. – RD+BD 29. týždeň
AUGUST: 2.8. – RD   3.8. – BD   5.8. – RD+BD 31. týždeň
 16.8. – RD 17.8. – BD 19.8. – RD+BD 33. týždeň
 30.8. – RD 31.8. – BD  35. týždeň
SEPTEMBER:   2.9. – RD+BD 35. týždeň
 13.9. – RD 14.9. – BD 16.9. – RD+BD 37. týždeň
 27.9. – RD 28.9. – BD 30.9. – RD+BD 39. týždeň
OKTÓBER: 11.10. – RD 12.10. – BD 14.10. – RD+BD 41. týždeň
 25.10. – RD 26.10. – BD 28.10. – RD+BD 43. týždeň
NOVEMBER: 8.11. – RD 9.11. – BD 11.11. – RD+BD 45. týždeň
 22.11. – RD 23.11. – BD 25.11. – RD+BD 47. týždeň
DECEMBER: 6.12. – RD 7.12. – BD 9.12. – RD+BD 49. týždeň
 20.12. – RD 21.12. – BD 23.12. – RD+BD 51. týždeň
Poznámka: Presun vývozu z RD 5. 7. (sviatok) na 6. 7. – spolu s BD.

VÝZVA PRE PREVÁDZKOVATE-
ĽOV MALÝCH ZDROJOV ZNEČIS-

ŤOVANIA OVZDUŠIA
Mesto Sereď týmto upozorňuje všetkých 
prevádzkovateľov malých zdrojov znečis-
ťovania ovzdušia v meste, aby najneskôr 
do 15. februára 2010 oznámili na MsÚ 
v Seredi, na oddelení životného prostre-
dia údaje, potrebné na výpočet poplatku 
za znečisťovanie ovzdušia na rok 2010 
podľa skutočnosti roku 2009. Splnenie 
tejto oznamovacej povinnosti vyplýva zo 
zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v platnom znení § 
6 ods. 4 a z VZN mesta Sereď č. 1/2007 
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za zne-
čisťovanie ovzdušia malým zdrojom zne-
čisťovania ovzdušia na území mesta Se-
reď. Oznámenie podávajú právnické a fy-
zické osoby, oprávnené na podnikanie za 
každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia 
osobitne. Za malý zdroj znečisťovania 
ovzdušia sa v podmienkach mesta Sereď 

považujú technologické celky, obsahujúce 
stacionárne zariadenia na spaľovanie pa-
lív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 
MW (300 kW) a ostatné technologické cel-
ky nepatriace do kategórie veľkých a stred-
ných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ako 
sú skládky palív, surovín, produktov, odpa-
dov, stavby, zariadenia a činnosti, znečis-
ťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľké-
ho alebo stredného zdroja znečisťovania 
ovzdušia. Nesplnenie tejto oznamovacej 
povinnosti podlieha podľa § 8 zákona č. 
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťo-
vanie ovzdušia v znení neskorších zmien 
a doplnkov pokute do výšky 663,87 €. Tla-
čivo Oznámenie údajov potrebných pre 
určenie výšky poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia je možné vyzdvihnúť si na od-
delení životného prostredia MsÚ v Seredi 
alebo v elektronickej podobe na interneto-
vej stránke mesta: www.sered.sk v sekcii 
tlačivá/žiadosti.

Oddelenie životného prostredia MsÚ
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Upozorne-
nie pre daňové 

subjekty o podá-
vaní daňových 

tlačív v zhode so 
vzormi ustanove-
nými opatrenia-
mi Ministerstva 

financií SR.
Daňové subjekty môžu 

správcovi dane účinne 
podať daňové tlačivá 
(daňové priznanie, hlá-
senie, prehľad, účtovné 
výkazy), ktorých vzory 
ustanovili opatrenia Mi-
nisterstva financií SR a 
ktoré MF SR zverejňuje 
vo finančných spravo-
dajcoch (ďalej len „origi-
nálne tlačivá“).

V roku 2009 Daňové 
riaditeľstvo SR zazna-
menalo nárast daňových 
tlačív, ktoré nie sú 100 
% zhodné s originálnymi 
tlačivami. Daňové sub-
jekty si zvyčajne tieto 
tlačivá vytlačia zo sof-
tvéru, ktorý využívajú na 
spracovanie účtovníc-
tva. Takéto daňové tlači-
vá nie sú v úplnej zhode 
s originálnymi tlačivami, 
vzhľadom na rôzny spô-
sob ich tvorby.

Keďže Daňové riadi-
teľstvo SR spracováva 
daňové tlačivá technoló-
giou skenovania, je pre 
spracovanie nevyhnut-
né, aby tlačivá predkla-
dané daňovým subjek-
tom boli v 100 %-nej 
zhode (a to aj čo sa 
týka rozloženia riadkov, 
fontov, čiarových kódov 
a pod.) s originálnymi 
vzormi tlačív. Najčas-
tejšie odchýlky oproti 
originálnym tlačivám sú 
rozdiely v šírke, výške 
a umiestnení riadkov, 
zmene polohy tzv. zaškr-
távacích políčok, resp. je 
nečitateľný čiarový kód, 
označujúci typ tlačiva. 
Spracovanie takýchto 
tlačív je jednak časovo 
náročné a súčasne vzni-
ká riziko chybného spra-
covania vyplnených súm 
a ostatných informácii 
uvedených na takomto 
tlačive.

Originálnymi tlačiva-
mi sú originálne zelené 
tlačivá vypísané ručne 
paličkovým písmom, 
originálne zelené tlačivá 
vyplnené písacím stro-
jom alebo tlačiarňou, 
štandardné tlačivá vytla-
čené z internetu DR SR 
bez zeleného podkladu, 
štandardné tlačivá vytla-
čené ako výstupy z eko-
nomických SW, ktoré 
využívajú FDF podklady 

zverejnené Daňovým 
riaditeľstvom SR alebo 
iným spôsobom využí-
vajú výhradne pôvodné 
podklady tlačív (zacho-
vávajú presne proporcie 
pôvodného tlačiva, pri-
čom môžu byť zmenše-
né pri tlači na tlačiarni).

Tlačivami, ktoré nie sú 
v zhode s originálnymi 
tlačivami, sú neštan-
dardné tlačivá vytlačené 
ako výstupy z ekonomic-
kých SW, v ktorých ich 
tvorcovia približne „redi-
zajnovali“ pôvodné tlači-
vá – čiže viac či menej 
presne znovu nakreslili 
šablónu tlačiva tak, aby 
bola približne zhodná, 
hlavne čo sa týka obsa-
hu textov.

Ak daňový subjekt 
napriek upozorneniu 
správcu dane bude opa-
kovane predkladať iné 
daňové tlačivá, ako sú 
originálne tlačivá, daňo-
vé úrady vyzvú takýto 
daňový subjekt na poda-
nie daňového priznania, 
prehľadu, alebo hlásenia 
na originálnom tlačive.

Ak daňový subjekt ne-
podá daňové priznanie, 
prehľad alebo hlásenie 
v lehote určenej správ-
com dane vo výzve, 
daňový úrad mu uloží 
pokutu v zmysle zákona 
č. 511/1992 Zb. o správe 
daní a poplatkov v znení 
neskorších predpisov.

Upozornenie pre tvor-
cov softvéru: 

Daňové riaditeľstvo 
SR na svojej interneto-
vej stránke v časti Elek-
tronická komunikácia 
> PDF a FDF podklady 
zverejňuje podklady pre 
tvorcov ekonomického 
softvéru, ktoré odporúča 
využiť pri tvorbe nových 
a úprave existujúcich 
daňových tlačív.

Daňové riaditeľstvo SR 
odporúča, aby tlačivá vy-
tlačené z ekonomického 
softvéru využívajúceho 
podklady Daňového ria-
diteľstva SR obsahovali 
v spodnej časti text Ge-
nerovane z FDF – ob-
chodné meno, program.

Softvérová spoločnosť 
tým potvrdzuje využí-
vanie štandardu, ktorý 
zadefinovalo Daňové 
riaditeľstvo SR. Také-
to tlačivo bude 100% 
spracovateľné a v prípa-
de nezrovnalostí bude 
možné uvedenú firmu 
kontaktovať s cieľom 
odstránenia prípadných 
nedostatkov.

Vypracovalo: Daňové 
riaditeľstvo SR Banská 

Bystrica, december 
2009

Povinnosť registrácie 
zdaniteľnej osoby - nepla-
titeľa DPH, ktorý dodáva 
alebo prijíma služby z iné-
ho členského štátu od 1. 1. 
2010. 

V súvislosti s novými pra-
vidlami platnými od 1. 1. 
2010 v Európskej únii pri ur-
čení miesta dodania služieb, 
nadobúda týmto dňom účin-
nosť aj zákon č. 471/2009 Z. 
z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 222/2004 
Z. z. o dani z prida-
nej hodnoty (ďalej 
len novela záko-
na o DPH), ktorý 
preberá do slovenskej práv-
nej úpravy smernicu Rady 
2008/8/ES z 12. februára 
2008, ktorou sa mení a dopĺ-
ňa smernica Rady 2006/112/
ES pokiaľ ide o určenie 
miesta dodania služieb. Re-
gistrácia zdaniteľnej oso-
by – neplatiteľa dane (§ 7a 
novely zákona o DPH). Naj-
dôležitejšou zmenou novely 
zákona o DPH po 1. 1. 2010 
je zmena pravidiel pri určení 
miesta dodania služieb, kto-
rá sa týka nielen platiteľov 
dane, ale aj zdaniteľných 
osôb - neplatiteľov dane, 
v súvislosti s povinnosťou 
ich registrácie pre DPH bez 
ohľadu na dosiahnutú výšku 
obratu pre účely registrácie.

Zdaniteľnou osobou podľa 
ustanovenia § 3 zákona o 
DPH je každá právnická ale-
bo fyzická osoba, ktorá vyko-
náva nezávisle ekonomickú 
činnosť, t. j. činnosť, z ktorej 
opakovane dosahuje príjem. 
Ekonomická činnosť zahŕňa 
činnosť výrobcov, obchodní-
kov, poskytovateľov služieb 
vrátane ťažobnej, stavebnej 
a poľnohospodárskej čin-
nosti, výkon slobodných po-
volaní, duševnú tvorivú čin-
nosť, športovú činnosť (napr. 
podnikateľ - neplatiteľ dane, 
nezisková organizácia, ak vy-
konáva činnosť, z ktorej do-
sahuje príjmy z podnikania.)

Zdaniteľná osoba, ktorá nie 
je platiteľom dane, je v zmys-
le § 7a novely zákona o DPH 
povinná podať miestne prí-
slušnému daňovému úradu 
žiadosť o registráciu pre daň:

1. pred prijatím služby z 
iného členského štátu, pri 
ktorej jej vzniká daňová po-
vinnosť podľa § 69 ods. 3 
novely zákona o DPH alebo,

2. pred dodaním služby do 
iného členského štátu, pri 
ktorej sa určí miesto doda-
nia podľa § 15 ods.1 novely 
zákona o DPH. Medzi vyššie 
uvedené služby patria napr.: 
sprostredkovateľské služby, 
preprava tovaru, doplnkové 
služby pri preprave (nakla-
danie, vykladanie tovaru), 
ocenenie hnuteľného hmot-
ného majetku a práce na 
hnuteľnom hmotnom majet-
ku, nájom hnuteľného majet-
ku s výnimkou krátkodobého 
nájmu dopravných prostried-
kov, reklamné, poraden-
ské, inžinierske, technické 

právne, účtovné, audítorské 
prekladateľské a tlmočnícke 
služby, nájom zamestnan-
cov, telekomunikačné služ-
by, služby televízneho a roz-
hlasového vysielania, služby 
dodávané elektronicky.

Žiadosť o registráciu pre 
daň táto zdaniteľná osoba 
nepodáva, ak: - je už regis-
trovaná pre daň podľa § 7 
zákona o DPH alebo

- prijme službu oslobodenú 

od dane v tuzemsku, resp. 
dodá službu oslobodenú od 
dane v členskom štáte prí-
jemcu služby,

- je služba prijatá od po-
skytovateľa usadeného v 
treťom štáte alebo je dodaná 
príjemcovi usadenému v tre-
ťom štáte

- ak dodáva službu nezda-
niteľnej osobe z iného člen-
ského štátu (napr. občanovi).

Daňový úrad zaregistruje ta-
kúto zdaniteľnú osobu, vydá 
jej osvedčenie o registrácii a 
pridelí jej identifikačné číslo 
pre daň najneskôr do sied-
mich dní odo dňa doručenia 
žiadosti o registráciu pre daň. 
Následne bude používať pri-
delené IČ DPH pri nákupe 
tovaru ako aj pri objednávaní 
služieb z iných členských štá-
tov resp. pri dodaní služieb 
do iného členského štátu. 
Zdaniteľná osoba registrova-
ná podľa § 7a novely zákona 
o DPH sa nestáva platiteľom 
dane (nemôže si odpočítať 
daň v daňovom priznaní).

Určenie miesta dodania 
služby pre zdaniteľnú oso-
bu registrovanú podľa § 7a 
miestom zdaňovania slu-
žieb by malo byť v princípe 
miesto, kde dochádza ku 
skutočnej spotrebe dodanej 
služby. Podľa nových pravi-
diel premietnutých v novele 
zákona o DPH platia pri zda-
ňovaní služieb dve všeobec-
né pravidlá uvedené v § 15 
ods.1 a 2 a osobitné pravidlá 
uvedené v § 16 novely záko-
na o DPH.

Prvé všeobecné pravidlo 
je obsiahnuté v § 15 ods.1 
novely zákona o DPH, pod-
ľa ktorého sa za miesto do-
dania služby poskytnutej 
zdaniteľnej osobe považu-
je miesto, kde je príjemca 
služby usadený. Zdaniteľná 
osoba je usadená tam, kde 
má sídlo alebo miesto pod-
nikania, prevádzkareň, byd-
lisko alebo kde sa obvykle 
zdržiava. Ak sú poskytovateľ 
a príjemca služby usadení v 
rozdielnych členských štá-
toch, prenesie sa daňová po-
vinnosť na príjemcu služby. 
Podľa uvedeného pravidla 
bude postupovať aj zdaniteľ-
ná osoba registrovaná podľa 
§ 7a novely zákona o DPH.

Ostatné povinnosti zdaniteľ-
nej osoby registrovanej podľa 
§ 7a novely zákona o DPH:

 1. Každá zdaniteľná oso-

ba registrovaná podľa § 7a 
pri dodaní služby podľa § 15 
ods. 1 novely zákona o DPH 
je podľa § 80 ods. 3 novely 
zákona o DPH povinná po-
dať súhrnný výkaz za každý 
kalendárny štvrťrok, v kto-
rom dodala služby do iného 
členského štátu a daňová 
povinnosť prešla na príjem-
cu služby. Súhrnný výkaz sa 
podáva do 20 dní po skon-
čení obdobia elektronickými 

prostriedkami so 
zaručeným elek-
tronickým podpi-
som (ZEP), resp. 
bez ZEP na doho-

du uzavretú na elektronické 
doručovanie s daňovým úra-
dom. Zdaniteľná osoba re-
gistrovaná podľa § 7a záko-
na o DPH pri takomto dodaní 
služieb uvedie do súhrnného 
výkazu IČ pre daň príjemcu 
služby z iného členského 
štátu a do posledného stĺp-
ca súhrnného výkazu uvedie 
kód. číslo.

2. Zdaniteľná osoba regis-
trovaná podľa § 7a nove-
ly zákona o DPH, ktorá je 
príjemcom služby z iného 
členského štátu a prešla na 
ňu daňová povinnosť podľa 
§ 69 ods.3 novely zákona o 
DPH, je povinná podať da-
ňové priznanie do 25 dní po 
skončení kalendárneho me-
siaca, v ktorom vznikla da-
ňová povinnosť, a v tej istej 
lehote aj zaplatiť daň.

3. Každá osoba registrova-
ná podľa § 7a novely zákona 
o DPH je podľa § 69 ods. 6 
zákona o DPH pri nadobud-
nutí tovaru z iného členské-
ho štátu povinná platiť daň. 
Po skončení kalendárneho 
mesiaca, v ktorom jej vznikla 
daňová povinnosť, je povinná 
do 25 dní podať daňové pri-
znanie a v tej istej lehote aj 
zaplatiť daň.

4. Každá zdaniteľná oso-
ba registrovaná podľa § 7a 
novely zákona o DPH je pri 
dodaní služby, pri ktorej je 
miesto dodania podľa § 15 
ods. 1 v inom členskom štá-
te, povinná vyhotoviť faktúru 
s náležitosťami podľa § 73 
zákona o DPH. Rovnako je 
povinná vyhotoviť faktúru 
aj v prípade prijatia platby 
predtým, ako je poskytovanie 
služby skončené. Faktúru je 
povinná vyhotoviť najneskôr 
do 15 dní od dodania služby 
alebo prijatia platby.

5. Osoba registrovaná 
podľa § 7a je povinná viesť 
záznamy o

a/ nadobudnutých tovaroch 
z iného členského štátu

b/ dodaných službách s 
miestom dodania v inom 
členskom štáte podľa § 15 
ods. 1 zákona o DPH

c/ prijatých službách, pri 
ktorých je povinná platiť daň 
podľa § 69 ods. 3 zákona o 
DPH.

Vydalo: Daňové riaditeľ-
stvo SR Banská Bystrica, 
odbor služieb pre verejnosť, 
november 2009.

Daňové riaditeľstvo SR 
oznamuje



13

Spomienka na Vianoce 2009
Dedo Mráz, Dedo Mráz, podaruj nám 
zas z plných košov sladké dary, celý rok 
sme poslúchali...

Vrátnica Obchodnej akadémie v Se-
redi sa dňa 17. 12. v podvečer zaplnila 
detským džavotom a rozsvietila ne-
dočkavými detskými očkami. Do veľkej 
školy zavítali malé detičky z Detského 
domova v Seredi. „A naozaj príde Dedo 
Mráz? A niečo nám prinesie?“

Zvedavé otázky sa rozliehali chod-
bou, vedúcou k slávnostne vyzdobenej 
triede. Vianočné melódie ticho znejú-
cich piesní vítali malých i veľkých, aby si  

spoločne pozreli divadielko, ktoré si pre 
nich pripravili členovia Hevi - klubu. Usi-
lovná Maruška so svojimi nezbednými 
súrodencami naučili svojho malého bra-
ta Ruda  hovoriť „r“. Samozrejme, pomá-
hali im pri tom všetky deti. Za odmenu 
sa naučili „popletenú“ pieseň a pomohli 
starým rodičom vyzdobiť stromček. 
O dobrovoľníkov nebola núdza. Keď 
bolo všetko nachystané a všetci sa na-
učili krátku básničku, spoločne zavolali 
Deda Mráza s Kristulienkou. Plný kôš 
darčekov priťahoval pozornosť tých 
najmenších, mnohí  sa nenechali dlho 
prehovárať a sami prispeli milým vystú-
pením.  Sladké balíčky deťom prichys-
tali žiaci Aplikovanej ekonómie, ktorí sa 
postarali aj o vianočnú výzdobu triedy.

„Najväčším darom života je vidieť 
spokojné a šťastné detské tváričky“, 
s radosťou a dojatím v hlase hovoril 
Dedo Mráz a na záver príjemného ve-
čera zaželal všetkým krásne, pokojné, 
voňavé, veselé, radostné vianočné 
sviatky a veľa šťastných chvíľ v novom 
roku.            PaedDr. M. Kamenská

a Ing. J. Mlynárová

Šťastné viano-
ce? Dajte pokoj!

Jeseň sa mala k odcho-
du ako nečakaná návšte-
va. Avizovala, že priebeh 
tohtoročných Vianoc ne-
bude  taký romantický, ako 
to občanom tlačil do hláv 
mediálny reklamný cirkus. 
A veru ani nebol. U nás 
doma teda určite nie! 
Všetko začalo vyhlásením 
manželky, že na Štedrý 
deň má dennú dvanástku, 
čo znamenalo prevzatie 
prípravy večere na moje, 
od sedenia pri internete 
opadnuté plecia.  

Prvý zákon  chlapa 
znie: Nedať najavo pre-
kvapenie! Celé roky som 
sa predsa pozeral ako to 
robí, tak v čom by mal byť 
problém?  Aby bol aj ne-
jaký bonus, k mrazenému 
filé som ihneď navrhol aj 
kapríka, lebo sme ho kvô-
li prácnosti pri čistení, už 
pár rokov cielene odmie-
tali. Že to nebol dobrý ná-
pad, som zistil vtedy, keď 
kapor v  igelitke zavese-
nej na riadidlách bicykla 
pleskol chvostom  a vkĺzol 
medzi koleso a prednú 
vidlicu. Vzápätí som spo-
lu s bicyklom pleskol na 
asfalt aj ja. Dieťa, stojace 
obďaleč, môj krátky let 
vzduchom komentova-
lo otázkou adresovanou 
jeho mamičke: „Mamííí, 
ten ujo je opitý?“ Zbytok 
cesty sme odkrívali vedľa 
seba – ja a môj bicykel. Ja 
od bolesti a bicykel pre os-
mičku na kolese. Kaprovi 
sa nestalo nič. Vo vani mu 
tých pár strhnutých šupín 
vôbec nechýbalo. Čumel 
na mňa skleneným pohľa-
dom a občas otvoril hubu. 
Jediné, čo ma pri pohľade 
naňho držalo v relatívnom 
pokoji, bolo vedomie, že 
ho na druhý deň osobne 
zabijem. Prišiel deň „D“. 
Manželka v práci, celá 
kuchyňa k dispozícii, na 
stole otvorená kuchárska 
kniha, na predposled-
nom liste rukou napísaný 
recept na vianočnú ka-
pustnicu s hubami. No 
recept! Iba pracovný po-
stup to bol. Žiadna miera, 
žiadna váha - pokrájame, 
podusíme, upražíme, 
uvaríme, vložíme, zahus-
tíme, dochutíme. Taký 
múdry manuál som už 
dávno nečítal! Rozhodo-
vanie o množstve použi-
tých surovín prerušil syn 
otázkou: „Kto bude dnes 
variť?“  „Predsa ja!“ - od-
povedal som. Syn nie je 
veriaci, preto ma ním vy-
slovené „Ježiš – Mária!“ 
dosť prekvapilo. Pripísal 

som to ale  sviatočnej at-
mosfére dňa. Z vane sa 
ozvalo šplechnutie vody. 
Sviňa kapor čosi tušil. 
Kým som ho chytil pod krk 
cez žiabre, bola polovica 
vody na dlážke kúpeľne. 
Environmentalisti tvrdia, 
že treba nožom prerušiť 
miechu za hlavou a je po 
ňom. Pcha, teória! Trojki-
lový kapor má takú tvrdú 
krkovičku, že dostať nôž 
na miechu vyžaduje silu 
a zručnosť majstra kata. 
Po niekoľkých neúspeš-
ných  pokusoch vyzerala 
kuchyňa ako popravisko. 
Kapor sa upokojil, až keď 
rozkrájaný a posolený plá-
val v mlieku. 

Medzitým mi vyvrela 
voda z varených húb a tri-
krát vykypela kapustnica. 
Zápražky  sa mi  podarilo 
akosi viac, takže po zalia-
tí vývarom urobila hrčky. 
Žiadny problém keď máte 
mixér. A ten my máme! 
Stačí to riedko-husté 
šupnúť do mixéra. Chcel 
som to spraviť rýchlo. 
Z panvice mi zápražka 
zletela, žiaľ, nielen do ná-
doby, kam bolo treba, ale 
časť redšieho „sajrajtu“ 
pretiekla na rotor. Mixér 
chvíľu mixoval, potom mi-
xoval a chrčal a nakoniec 
- iba chrčal. Pre úplnosť 
musím dodať, že aj trocha 
zadymil. Znervóznel som 
a nadobúdal  pocit, že čo 
chytím do rúk, to sa pose-
rie.  Netušil som, že apo-
kalypsa ešte len nastane 
- pri vysmážaní. Nešet-
ril som olejom ani silou 
plameňa. Ryba sa pred-
sa usmaží za pár minút. 
Lenže toto boli sekundy. 
Prvá kotvička varovne za-
syčala v dymiacom oleji 
a začala prskať. Druhá 
celý proces urýchlila a už 
horelo nielen pod, ale aj 
nad panvicou... Horiaci 
olej nehasiť vodou! Dnes 
to už viem... Plameň, aký 
mi vyšľahol pri hasení asi 
litrom vody,  naše záclo-
ny ešte nevideli. A už ani 
neuvidia. No infarkt! Ku-
chyňa vyzerala ako po 
vojnovom nálete. Ani som 
sa manželke nečudoval, 
keď po príchode z práce 
pospomínala pána Boha 
v rôznych súvislostiach. 
Ale k štedrej večeri sme 
si všetci sadli uzmierení.

Dnes máme nové záclo-
ny a vymaľovanú kuchyňu. 
Budúcnosť je neistá..., no 
ak by  mala manželka na 
Štedrý deň službu opäť, na 
večeru pôjdeme k svokre. 
Nebudem predsa každý 
rok po Vianociach maľo-
vať kuchyňu...               ľv

Euroscola v Seredi
Na Obchodnej akadémii v Seredi sa 

16. 12. 2009 uskutočnila prezentácia 
spojená s diskusiou na tému Ľudské 
práva v Európe. Žiaci OA pod vedením 
Mgr. Z. Tóthovej sa zapojili do projektu 
EUROSCOLA, ktorý vyhlásila Informač-
ná kancelária Európskeho parlamentu. 
Najprv si museli vybrať tému a potom 
naplánovať a pripraviť samotné stretnu-
tie. Cieľom projektu bolo posilniť verej-
nú debatu o Európe a ľudských právach 
a vyhrať účasť na programe Eurosco-
la v Štrasburgu v roku 2010. Na poduja-
tie sa prišli pozrieť žiaci OA Sereď, žia-
ci ZŠ J. A. Komenského, riaditeľka OA 
Sereď, riaditeľka Gymnázia V. Mihálika, 
Mgr. Alena Krivošíková a p. Alena Hrubá 
z Detského domova Sereď. Všetkých pri-
vítal Michal Sečen a zároveň vyhodnotil 
dotazník, ktorý vyplnili žiaci jednotlivých 
ročníkov školy. Dotazník do podoby gra-
fov na nástenku spracovala Alexandra 
Plančíková. Bol zameraný na vedomos-
ti o Európskej únii a ľudských právach 
v Európe. Po prezentácii sa všetci pre-
sunuli k nástenkám. Nástenky vyhotovi-
li a prezentovali žiaci zapojení do pro-
jektu. Mário Heršel prezentoval násten-
ku o deportáciách židov do Auschwitzu, 

Patrícia Poláková vysvetlila, čo je to Sa-
charova cena a kto je jej držiteľom, Milan 
Gedeon rozdelil diskriminované skupiny 
ľudí na Židov, Rómov, utečencov a iné 
menšiny, Marcela Pospišová poukázala 
na historický vývoj ľudských práv, Ľuboš 
Ingeli charakterizoval jednotlivé inštitú-
cie a orgány Európskej únie a Barbara 
Ivanová objasnila obsah jednotlivých 
zmlúv o ľudských právach. Záverom ce-
lého stretnutia bola diskusia s hosťami 
a žiakmi základných a stredných škôl, 
ktorú viedol Slavomír Haberajter. Disku-
tovalo sa o aktuálnych témach na Slo-
vensku i v celej Európe, ako napríklad 
o sobáši homosexuálov, o tom, či by si 
mohli homosexuáli v Európe adoptovať 
deti, či Turecko môže patriť do Európ-
skej únie o diskriminácii na školách a 
v Seredi, o Švajčiarsku a minaretoch, 
alebo či môže byť Marián Kotleba kan-
didátom na župana v Banskobystrickom 
kraji. Okrem diskusie a dotazníka žiaci 
spolu s učiteľmi zorganizovali výmen-
ný pobyt so Švajčiarskom, zájazd do 
Osvienčimu, rozhovory s príslušníkmi 
vietnamskej, africkej a rómskej komuni-
ty na Slovensku a rôzne ďalšie aktivity, 
spojené s oboznamovaním tohto projek-
tu s verejnosťou.               ZT OA Sereď

Ovládame dobre slovenský 
jazyk?

Odpoveď na túto otázku sa zdá 
byť ľahká. Sme predsa Slováci a je 
to naša materinská reč. O tom, že to 
nie je také jednoduché, sa presvedčili  
súťažiaci na krajskom kole olympiády 
zo slovenského jazyka a literatúry. 

Dňa 3. 12. 2009 sa konal jej 2. roč-
ník na Gymnáziu Vojtecha Mihálika 
v Seredi. Stretlo sa tu 36 študentov 
z rôznych škôl Trnavského kraja, aby 
si zmerali svoje znalosti a schopnos-
ti. Podľa veku boli rozdelení do troch 
kategórii – A, B, C a každú hodnoti-
la trojčlenná porota.  Súťaž mala tri 
časti. Prvá bola zameraná na pocho-
penie literárneho textu a gramatic-

ké znalosti. V druhej časti bolo treba 
vytvoriť daný slohový útvar na istú 
tému. V poslednej časti súťažiaci pre-
zentovali svoje rečnícke schopnosti, 
keď museli spamäti predniesť svoje 
stanovisko k danej téme. 

V kategórii A vyhrala Frederika Ha-
zeová z Gymnázia A. Merici v Trnave, 
v kategórii B uspela Alexandra Bagio-
vá z Gymnázia J. Matúšku v Galan-
te. V C kategórii najviac bodov získa-
la Tatiana Kyselicová zo ZŠ K. Mahra 
v Trnave. Naše gymnázium úspeš-
ne zastupovali Mirka Hujová z VIII.C 
a Dominika Martinková z V.C triedy.

Myslím si, že význam takejto súťaže 
pre našu mládež netreba zdôrazňovať.

Mgr. A. Ujlacká

foto: archív školy
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Dňa 4. 
12. decem-
bra hliadka 
MsP ude-

lila blokovú 
po- kutu Helene H., 
ktorá pred potravi-
nami Lidl ponúkala 
na predaj drogériový  
tovar.

Dňa 4. 12. 2009 
sa pokúsil 34-ročný 
Štefan T. z Jelky od-
cudziť z potravín Lidl  
tovar. Bol prichytený 
a privolaná hliadka 
MsP mu udelila blo-
kovú pokutu.

Dňa 5. 12. 2009 pri 
kontrole v Hornom 
Čepeni hliadka zis-
tila, že vodič vozidla 
Tatra 815 vypúšťal 
do poľa neznámu te-
kutinu. Bolo zistené, 
že odpad pochádza 
z Leopoldova a ide 
o odpad z repky olej-
nej, ktorú firma vyu-
žíva na výrobu bio-
nafty. Bolo zistené, 
že do poľa vypustil 
cca 16 000 litrov, t. j. 

2 cisterny tejto teku-
tiny v úseku 150x5m. 
Vec bola odstúpená  
k doriešeniu na MsÚ 
v Seredi - odbor ži-
votného prostredia. 

Dňa 14. 12. bolo 
dvom slečnám, pre-
chádzajúcim sa po 
Bratislavskej ul. pri 
Milexe, preukázané 
znečistenie verejné-
ho priestranstva. Obe 
dostali za znečistenie 
blokové pokuty.

Dňa 18. 12. 2009  
prišlo v OD Jednota 
k poškodeniu vstup-
ných dverí, ktoré po-
škodil neznámy muž 
pri úteku z predajne 
po predchádzajú-
cej krádeži v potra-
vinách. Predavačky 
v potravinách po spo-
zorovaní zlodeja za-
tvorili dvere, ale ten 
násilne dvere otvoril 
rozbitím skla.

Na rešpektovanie 
VZN č.6/02, ktoré 
zakazuje požívať al-
koholické nápoje na 
verejnosti, pozabu-
dol 21-ročný mladík, 
ktorý 8. 1. 2010 na 

Garbiarskej ul. popí-
jal víno. Jeho kona-
nie bude prešetrovať 
Obvodný úrad v Ga-
lante.

Dňa 9. 1.boli za po-
rušenie VZN č. 2/06 
riešení 3 občania, kto-
rí nerešpektovali zá-
kaz požívania alkoho-
lu na verejnosti a pred 
miestnou trafikou pili 
alkohol. nápoj.

Dňa 12. 1. bola za 
krádež udelená blo-
ková pokuta 28-roč-
nému Vladimírovi 
B., ktorý sa pokúsil 
v nák. centre odcu-
dziť tovar.

Mestská polícia 
v roku 2009 zistila na-
sledovný počet prie-
stupkov:

Na úseku dopra-
vy 1504, na úseku 
verejného poriadku 
372. Blokové pokuty 
celkom za 21370 € 
(643 792 Sk). Prie-
stupky, zistené ka-
merovým systémom 
695, vlastnou činnos-
ťou 780, oznámené 
občanmi 401.

peso

V mesiaci december 
r. 2009 policajti OO PZ 
v Seredi zdržali vodič-
ské preukazy štyrom 
vodičom za jazdu pod 
vplyvom alkoholu. Pia-
tim cyklistom boli ude-
lené pokuty za jazdu 
na bicykli pod vplyvom 
alkoholu. 

V decembri policajti 
vykonali 12 mera-
ní rýchlosti jazdy na 
území mesta Sereď.

Boli zadokumen-
tované štyri prípady 
prechovávania podo-
zrivých látok (v dvoch 
prípadoch muži z okr. 
NR). Polícia zazna-
menala štyri neznáme 
prípady majetkovej tr. 
činnosti. Z toho jeden 
prípad krádeže vláma-
ním do rod. domu, kde 
páchateľ spôsobil ško-
du vo výške cca 1500 
€. Dva prípady kráde-
že vlámaním do osob-
ných mot. vozidiel.

Za krádež dámskej 
kabelky v nák. centre 
bola 28. 12. zadržaná 

maloletá osoba.
V decembri policaj-

ti vzniesli obvinenie 
páchateľom v piatich 
prípadoch majetkovej 
trest. činnosti.

Začiatkom mesiaca 
január 2010 došlo ku 
krádeži vlámaním do 
piatich mot. vozidiel 
v rôznych lokalitách 
mesta. Polícia má 
poznatky a pracu-
je na vyšetrení sérii  
krádeží.

Dňa 8. 1. bola zadr-
žaná žena za krádež 
na osobe. V nákup-
nom centre odcudzi-
la z voľne položenej 
kabelky v nákupnom 
vozíku peňaženku. 
Zlodejka bola z preči-
nu obvinená.

Dňa 9. 1. boli hliad-
kou OO PZ vo večer-
ných hodinách zadr-
žaní dvaja páchatelia 
pochádzajúci z okr. 
NR. Boli im preukáza-
né štyri skutky kráde-
že vlámaním do osob-
ných mot. vozidiel.

Dňa 11. 1. v den-
ných hodinách bolo 

z Ul. M. R. Štefánika 
odcudzené osobné 
mot. vozidlo zn. Peu-
geot 306.

V noci zo 16. 1. na 
17. 1. bolo na Kukučí-
novej ul. odcudzené 
osobné mot. vozidlo 
zn. BMW X6, spôso-
bená škoda cca 50 
tis. €.

V mesiaci január 
(do 20. 1.) boli zadrža-
ní celkom štyria muži 
za prechovávanie po-
dozrivých látok.

Ohlásená nezvest-
nosť občana z mesta 
Sereď sa skončila tra-
gicky. Muž bol nájde-
ný mŕtvy v rekreačnej 
oblasti Kaskády. Cu-
dzie zavinenie nebolo 
preukázané.

Dňa 17. 1. bola na-
hlásená nezvestnosť 
chovankyne detského 
domova. Dňa 18. 1. 
bola nájdená v obci u 

svojej mat-
ky v okr. 
Trenčín.

OO 
PZ 

Sereď

Z činnosti štátnej a mestskej polície december 2009 - január 2010
z činnosti 

OO PZ
z činnosti 

MsP

Koncom roka 2009 
uzatvorili manželstvo: 

Martin Sojka a Ivana Malovcová
Maroš Ščípa a Dana Forgáčová

Marek Kižnanský a Katarína Trnková
Ľuboš Ščipák a Eva Besedičová
Imrich Lancz a Ivana Kanalošová

Srdečne blahoželáme!

Významného životného  
jubilea sa dožili:
Alexander Vajdík

Márii Tóthová
Rozália Rožárová
Helena Polášová

Srdečne blahoželáme  
a želáme pevné zdravie !

Navždy nás opustili:
Štefánia Koborová

Viliam Holík
Jolana Štrbová

Margita Jurkovičová
Etela Kohýlová

Bohumil Novotný
Ing. Ľubomíra Holešová

Jozef Kobora
Česť ich pamiatke !

Zákon o rodičovskom príspevku a novela zákona o príspevku 
na starostlivosť o dieťa, účinná od 1. januára 2010 – zavádza iné, 
nové podmienky vyplácania uvedených príspevkov.

Bližšie informácie je možné získať osobne na Úrade práce, sociál 
-nych vecí a rodiny v Galante (odd. štátnych sociálnych dávok, 2. 
p.) a jeho vysunutých pracoviskách v Seredi a Sládkovičove, alebo 
telefonicky na telefónnych číslach: Galanta – 031/2444 550, 551, 
552, 553, 554, 555, Sereď – 031/2445 551, 552, 553, Sládkovičovo 
– 031/2446 551, 552. O zvýšený rodičovský príspevok treba požia-
dať v období od 1. 1. do 30. 6. 2010.

Mgr. V. Príbelský, riaditeľ ÚPSVaR v Galante

Privítali sme 
nových občiankov: 

Esther Hoferovú
a Ľubomíra Pekárka

Rodičom blahoželá-
me a prajeme, aby 
deti rástli pre ra-
dosť a šťastie! 

Dňa 27. 12. na Sviatok sv. ro-
diny sa konal v kostole sv. Jána 
Krstiteľa koncert speváckeho 
zboru GAUDETE. Dirigovala Mgr. 
A. Ruczová, moderoval M. Cehlá-
rik, na organ hral Bc. M. Pekár, 
sólo spievala A. Marešová, D. Ka-
pustová a M. Takáčová. Spevác-
ky zbor Gaudete spieva už šty-
ri roky hlavne pri bohoslužbách, 
na sviatky, ale koncertuje doma 
i v okolí. Dvakrát spieval v zahra-
ničí (Holandsko - Alblasserdam, 
Bosna a Hercegovina - Medžu-

gorije). Gaudete znamená v la-
tinčine „radujte sa”. Cieľom zbo-
ru je rozdávať radosť a oslavovať 
Boha. Repertoár koncertu tvorili 
vianočné piesne, koledy, gospely 
a iné duchovné piesne. Na záver 
zaznela známa vianočná kole-
da Tichá noc. Dňa 6. 1. 2010 na 
sviatok Troch kráľov mali koncert 
v kostole vo Voderadoch, súčas-
nom pôsobisku našho bývalého 
dekana J. Bučíka, a v plnom kos-
tole zožali veľký úspech.  

red

Si piatak, deviatak, alebo len zvedavý?
Príď si pozrieť našu školu...

Stojí to za to!

Dňa 18. 2. 2010 od 15.00 do 18.00 hod.
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď

Deň otvorených 
dverí
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Dom
kultúry 
Február

10. 2. o  8.15, 9.30, 
10.45 hod.

Rozprávka pre deti 
MŠ a ZŠ I. st.

Podľa legendárne-
ho ruského príbehu 

Mrázik
Rozosmejú vás 

Marfa a macocha.
(divadelná sála)
14. 2. o 15.00

Detský maškarný 
ples 

pre deti a rodičov s 
maskami i bez

Klauniáda so šašom 
a jeho veselými 

pesničkami. 
(estrádna sála)

25. 2. o 8.15, 9.30, 
10.45 hod.

Výchovno-vzdelávací 
program pre II. stu-

peň ZŠ s protidrogo-
vou tematikou

Schody do seba
profesionálne hudob-

né TRIO
(divadelná sála)
20. 2. o 19.00

Pre všetkých milovní-
kov tanca

tanečná zábava Nie-
len pre osamelých  
účinkuje hudobná 
skupina MINI MAX

(estrádna sála) 
K U R Z Y

16. 2. o 16.30 
Otvárame kurz 

Práca na počítači 
a zoznámenie sa 

s internetom
(učebňa č. 50)

Dom kultúry 
tel.: 031 789 51 04  

email: 
dk.sered@szm.sk

www.dk.sered.szm.
sk

Kultúrno-spoloč. 
život, objednávky 

vstupeniek: 
tel.: 031 789 20 27

Kurz. činnosť 
a práca  

s mládežou:
tel.: 031 789 51 04

Mestská 
knižnica 

Online katalóg mest-
skej knižnice - nová 
služba na internete. 
Aj pre nečlenov! Mô-
žete pozrieť všetky 
nové knihy, zakúpené 
do knižnice.
www.dk.sered.szm.
com/kniznica.html 

MESTSKÉ MÚZEUM 
– FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 1177/8
STÁLE EXPOZÍCIE:

Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava
VÝSTAVY:

Archeologický výskum hradu Šintava
Dobové fotografie Serede

NOVÁ VÝSTAVA:
NA HUSLIČKÁCH MAĽOVANÉ II.

putovná výstava 150 
slovenských výtvarníkov

(potrvá od 2. februára do 31. marca 2010)
ATRAKCIE:

Model kaštieľa s parkom – vízia budúcnosti
(v priestoroch mestského múzea)

Otvorené: 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

Dňa 5. 2. o 17.00 hod.
riešenie SUDOKU.

Chcete predať, darovať, vymeniť veci, kto-
ré vám už neslúžia, ale iných môžu pote-
šiť? Vaša príležitosť je tu! Týmto pozývame 

všetkých predajcov, ale i zberateľov na 
BURZU ZBERATEĽSKÝCH PREDMETOV 

A STAROŽITNOSTÍ.
Kde - vestibul kina NOVA, D. Štúra v Seredi 

Kedy - 6. 2. od 8.00-14.00 hod.
Objednávky stolov do vypredania stanove-
ného počtu, cena za predajné miesto je 5 €.

Kontakt: 031 789 20 46, 0908 684 130, 
email: ftc.nova@szm.com. 

Termíny na rok 2010: 6. 2., 6. 3., 10. 4., 8. 5., 
5. 6., 10. 7., 11. 9., 2. 10., 20. 11., ,11. 12.

Dňa 6. 2. o 17.00 hod.
ST. PETERSBURG a TIBET.

Dňa 9. 2. o 17.00 hod. 
Rez ovocných a okrasných drevín

- prednáška, vstupné: 1 €.
Dňa 19. 2. o 17.00 hod. 

riešenie SUDOKU
Dňa 20. 2. o 17.00 hod. 

ST. PETERSBURG a TIBET
Neváhaj a príď sa zahrať!

Otázky zavolaj na č.t. 0903 747 003
Kontakt: 031 789 20 46, 0908 684 130 

e-mail: ftc.nova@szm.com.
Kino NOVA pozýva deti, mládež, ale aj do-
spelých do svojho FREE TIME CLUBU, kde 
si môžu zahrať rôzne spoločenské hry, ako 
sú biliard, stolný tenis, človeče nehnevaj sa, 

scrabble, kartové hry a iné.  
Otváracia doba: streda, piatok, sobota 

od 17.00 – 21.00 hod.
Otázky a námety na č. t.: 0903 747 003

Zaujalo Ťa SUDOKU, ale nevieš ako na to? 
Vieš ako na to, ale chceš sa zlepšovať? Je 
riešenie SUDOKU pre teba koníčkom? Chceš 
sa pravidelne stretávať pri riešení úloh? Ak si 
aspoň raz odpovedal/a ÁNO, tak príď. Kde? 
FREE TIME CLUB v kine NOVA (vestibul I. 
poschodie) Kedy? Každý nepárny piatok 
o 17.00 hod. Vek? Od 5 do 98 rokov! Úlohy 
bude s vami riešiť Michaela Bieliková. Neza-
budni si zobrať ceruzku a dobrú gumu na gu-
movanie. Teším sa na vás 

Miška

KINO NOVA SEREĎ Február 2010
2. - 3. 2. ut -st o 19.00 h. BABYLON A.D. Mafia vydáva vy-
soko riskantný rozkaz eskortovať z Ruska priamo do New 
Yorku nebezpečnú ženu infikovanú geneticky vytvoreným 
vírusom, ktorý by mohol rozšírením spôsobiť vyhynutie 
ľudstva... Akčný sci-fi. H: Vin Diesel, G. Depardieu, R: M.  
Kassovitz, DS: INTERSONIC, USA/FR., ŠUP, 90 min., tit., 
MP 15, vst.: 2,50 €, www.intersonic.sk
4. - 5. 2. št - pi o 19.00 h. CTIHODNÝ OBČAN /Law Abi-
ding Citizen/ Zabili mu ženu aj dcérku a právny systém im 
dopomohol na slobodu... A on sa im chce pomstiť... Thriller/
dráma, H: G. Butler, J. Foxx, R: F. Gary Gray, DS: PALACE 
PICTURES, USA, ŠUP, 108 min., tit., MP 12, vst.: 2,50 €, 
www.palacepictures.net
6. - 7. 2. so - ne o 19.00 h. KLONY /Surrogates/ Mať svoju 
dokonalú kópiu! Čo by sa mohlo stať? Akčný sci-fi thriller. 
H: B. Willis, R. Mitchell R: J. Mostow, DS: SATURN, USA, 
ŠUP, 90 min., tit., MP 12, vst.: 2,50 €, www.saturn.sk
9. - 10. 2. ut - st o 19.00 h. HALLOWEEN II /H2/ Rodina 
je večná... Horor/thriller H: T. Mane, M. McDowell, R: R. 
Zombie, DS: PALACE PICTURES, USA ŠUP, 100 min., tit., 
MP 15, vst.: 2,50 €, www.palacepictures.net
11. - 12. 2. št - pi o 19.00 h. PARANORMAL ACTIVITY /
Paranormal Activity/ Premýšľali ste niekedy nad tým, čo 
sa v noci deje okolo vás, keď spíte? Tento horor svojou hrô-
zou privádza do šialenstva divákov po celom svete. A nie 
je vôbec potrebné, aby tiekla krv... H: K. Featherston, M. 
Fredrichs, R: O. Peli, DS: INTERSONIC, USA, 90 min., tit., 
MP 15, vst.: 2,50 €, www.intersonic.sk
13. - 14. 2. so - ne o 19.00 h. SHERLOCK HOLMES /
Sherock Holmes/ Musí bojovať ako nikdy predtým, pre-
tože proti sebe má nepriateľa, ktorý spriada hrozivé intrigy 
a pripravuje šialený plán na zničenie celej krajiny... Akč-
ný, dobrodružný. H: R. Downey, J. Law, R: G. Ritchie, DS: 
CONTINENTAL FILM, VB/Austrália/USA, 128 min., tit., MP 
12, vst.: 2,50 €, www.continental-film.sk
16. - 17. 2. ut - st o 19.00 h. ROLLERKY /Whip it/ Pridaj 
sa k rebelkám... Komédia. H: E. Page, J. Fallon, R: D. Bar-
rymore, DS: PALACE PICTURES, USA, ŠUP, 111 min., tit., 
MP 12, vst.: 2,50 €, www.palacepictures.net
18. - 19. 2. št - pi o 19.00 h. ŠTVRTÝ DRUH /The Fourth 
Kind/ Podľa skutočných udalostí v odľahlom meste na Al-
jaške, kde od šesťdesiatych rokov dochádza k záhadnému 
miznutiu ľudí... Sci-fi horor. H: M. Jovovich, W. Patton, R: 
O. Osunsanmi  DS: PALACE PICTURES, USA, ŠUP, 98 
min., tit., MP 15, vst.: 2,50 €, www.palacepictures.net
20. - 21. 2. so - ne o 19.00 h. ZOMBIELAND /Zombie-
land/ Akčná komédia sa zameriava na dvoch mužov, ktorí 
našli spôsob ako prežiť vo svete ovládanom zombíkmi... H: 
W. Harrelson, J. Eisenberg, R: R. Fleischer, DS: ITA FILM, 
USA, ŠUP, 90 min., tit., MP 12, vst.: 2,50 €, www.itafilm.sk
23. - 24. 2. ut - st  o 19.00 h. GALIMATIÁŠ /Micmacs 
a tire-larigot/ Najprv vybuchla mína, ktorá zabila jeho otca. 
Potom ho po rokoch trafila do hlavy stratená strela... Ba-
zil skrátka nemá na zbrane šťastie...   Krimi komédia. H: 
D. Boon, D. Pinon, R: J.-Pierre Jeunet, DS: CONTINEN-
TAL FILM, Franc., ŠUP, 104 min., tit., MP 15, vst.: 2,50 €,  
www.continental-film.sk
25. - 26. 2. št - pi o 17.00 h. DETSKÉ PREDSTAVENIE 
PLANÉTA 51 /Planet 51/ Niečo neznáme sa približuje 
k ich planéte... My! Animovaný. R: J. Blanco, M. Martínez, 
J. Abad, DS: INTERSONIC, VB/Španielsko, 91 min., slov.
dabing, MP, vst.: 2,50 €, www.intersonic.sk
27. - 28. 2. so - ne o 19.00 h. SAW VI /Saw VI/ Kulto-
vá hororová séria pokračuje v krvavom odkaze mento-
ra, ktorý pred rokmi celú túto zvrátenú hru odštartoval... 
Horor/thriller H: C. Mandylor, T. Howard, R: K. Greutert, 
DS: CONTINENTAL FILM, USA, 90 min., tit., MP 15, vst.: 
2,50 €, www.continental-film.sk

PRIPRAVUJEME NA MAREC 2010:
Fame: Cesta za slávou, Milujem ťa viac, Starí psi,

Morganovci, Avatar, Valentín
PROGRAM KINA NA : www.vidici.sk/nova, www.sered.

sk/kino-nova - Kontakt: POKLADŇA: 031/7892106, 
VEDÚCA KINA: 031/7892226,

e-mail: nova.sered@szm.sk
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!



Quo vadis? 
– naturálny 
športovec 

v kulturistike
PaedDr. Miloš 

Kabát
Asi pred rokom sme prinies-

li informáciu o športovej drá-
he úspešného reprezentanta 
v naturálnej kulturistike – vice-
majstra sveta z r. 2008 v kate-
górii masters – mužov od 40-
50 rokov. Stála pred ním veľ-
ká výzva – stať sa v kategórii 
masters v r. 2009 majstrom 
sveta, znelo to lákavo. 

Po úspešnom zavŕšení se-
zóny 2008 – II. miesto MS na 
Karibských ostrovoch Gaude-
loppe sa rozhodol vložiť do na-
sledujúcej sezóny maximum. 
Tvrdé tréningy, racionálna ži-
votospráva, regenerácia síl, 
získavanie sponzorov, orga-
nizovanie  pracovného, rodin-
ného a spoločenského živo-
ta fungovalo na 100%. Jarné 
súťaže vrátane ME 2009 ne-
absolvoval, všetky sily smero-
vali k jedinej méte – jesenné 
súťaže s vyvrcholením na MS 
v Juhoafrickej republike. Pri-
šiel prvý významný úspech 

– II. miesto na medzinárodnej 
súťaži v Dunajskej Strede, kde 
skončil tesne za absolútnym 
víťazom všetkých kategórii 
– majstrom Európy a sveta 
Ing. Petrom Winklerom. A tu 
sa dozvedel jednu nepríjem-
nú správu... Žiadny slovenský 
pretekár – naturálny kulturista 
z finančných dôvodov na MS 
2009 necestuje. S nádejou, 
že hádam si to niekto predsa 
rozmyslí, nájde si sponzora 
a poletí s ním do Afriky, pokra-
čoval v príprave. Jeho športo-
vá forma bola zo dňa na deň 
lepšia... a vtedy prišiel druhý 
„úder pod pás“ –  viróza tri dni 
pred MS! V príprave pokra-
čoval zmierený s tým, že MS 
2009 sú asi nedostižné, ale 
dosiahnutú športovú formu 
môže prezentovať aspoň na 
medzinárodnej súťaži v Ban-
skej Bystrici. No choroba zví-
ťazila a v deň súťaže vystúpila 
teplota na hodnotu, ktorá ne-
dovolila štartovať. 

Slová „človek mieni, Pán 
Boh mení“, sa potvrdili. Jedi-
né, čo zostalo, bolo zmieriť sa 
s osudom. So záujmom však 
sledoval na internete výsled-
ky pretekárov z iných štátov, 
ktorí sa MS v Afrike zúčastni-
li. V jeho kategórii neštartova-
li pretekári z Európy (zrejme 
z finančných dôvodov), takže 

zlatá medaila – tá najcennej-
šia - bola reálne dostihnuteľ-
ná. V jeho kategórii štartova-
li len dvaja pretekári z Afriky, 
nedosahujúci svetovú úroveň 
Európanov. A aká bude jeho 
cesta ďalej? Za svojím vytú-
ženým cieľom! 

Držme mu palce!
redakcia
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ŠKF Sereď - zmena 
vo vedení klubu

O tom, aká je momentálna situá- 
cia v ŠKF a jeho vedení, aké sú zá-
mery a čo sa udialo za poslené 
obdobie sme sa porozprávali s no-
vým prezidentom klubu, pánom  
Štefanom Pátrovičom.

Pán Pátrovič, čo je nového v ŠKF? 
Po dohode s bývalým vedením futbalu 
v Seredi som prijal funkciu prezidenta 
ŠKF. Spolu so mnou bol do správnej 
rady ako jej nový člen prijatý aj pán Miro-
slav Horka a iní sponzori. Potrebujeme 
čas, aby sme sa dôkladne oboznámili 
so situáciou a podmienkami. Myslím si, 
že ŠKF Sereď si zaslúži postúpiť a hrať 
druhú ligu, to je naša vízia. I menšie 
mestá na Slovensku hrajú v tejto súťaži. 
Sme ochotní investovať do seredského 
futbalu tak, aby v hre čo najskôr postúpil 
do vyššej ligy.

Kde ste pôsobili pred vstupom do ŠKF 
Sereď?   Pôsobil som vo futbale v ŠČK 
Nitra, predtým ŠKF Jarok a Rumanová.

ŠKF Sereď vychováva množstvo 
mladých futbalistov, má dve družstvá 
dospelých… Ako vidíte ich súčasnú 
situáciu a budúcnosť?   Naším záuj-
mom je zachovať všetky družstvá. Pod-
mienkou je aj dobrá spolupráca s primá-
torom a mestom. Dotácia z mesta bude 
nutná, jej výšku zatiaľ povedať neviem. 
Čakajú nás ešte dôležité rokovania, na 
ktorých sa dohodneme presne. Bol by 
som rád, keby sa do druhej ligy podarilo 
postúpiť aj starším žiakom.

Aké investície plánujete?   Štadión 
a jeho priestor je majetkom mesta. Pre-
budované veľké ihrisko je vynikajúce, má 
nadštandardné parametre. Okrem záme-
rov zlepšiť hru máme záujem v spoluprá-
ci s mestom vybudovať ešte tento rok na 
pôvodnom škvárovom ihrisku nové, veľ-
ké ihrisko s umelým trávnikom tak, aby 
bolo dostatok tréningových priestorov. 
Toto ihrisko by sme mohli po jeho vybu-
dovaní ponúknuť i futbalistom z okolitých 
obcí na ich tréningy, ale aj zápasy. Víziou 
je vybudovať mládežnícke centrum pre 
futbalové talenty, skvalitniť tréningy, aby 
sa v Seredi hral pekný futbal.

Uskutočníte aj zmeny na trénin-
gových postoch a v kádri?   Niekto-
ré zmeny už nastali. Novým trénerom 
staršieho dorastu je pán Juraj Vavro-
vič z Nitry. Vymenili sme maséra pre  
A-čko, ktorý bude masérom aj pre do-
rastencov. Je to pán Libor Chrenko, kto-
rý je zároveň šéftrénerom mládeže. Po-
stupne budeme obmieňať všetky posty, 
ktoré si to budú vyžadovať.

Mesto občas využíva štadión a ih-
risko na stretnutia občanov a niekto-
ré iné aktivity. Plánujete aj nejaké 
vlastné?   Áno, v auguste plánujeme 
uskutočniť koncert skupiny DESMOD. 
Plánujeme však aj množstvo men-
ších aktivít, ktoré majú priniesť ob-
čanom a milovníkom futbalu veľa  
príjemných zážitkov.                         

mk

Prázdninový 
stolnotenisový turnaj

Počas zimných prázdnin po novom roku dňa 
7. 1. 2010 boli pozvané všetky deti od 6 - 16 rokov 
do FTC, aby si zasúťažili v stolnom tenise. Zišli sa 
tu žiaci zo všetkých základných škôl i 8-ročného 
gymnázia. Súťažiaci boli rozdelení do troch kate-
górií. Zvlášť dievčatá a chlapci na kategórie mlad-
ších a starších žiakov. Hlavným rozhodcom bol p. 
V. Kristek, ktorému pomáhala Mgr. I. Bajzíková. 
Tu je konečné poradie víťazov: žiačky - 1. D. Ší-
pošová, 2. L. Lenčešová, 3. M. Lenčešová, mlad-
ší žiaci - 1. B. Lenčeš, 2. M. Lašák, 3. F. Urbánek, 
starší žiaci - 1. L. Šulák, 2. A. Ivančík, 3. T. Flei- 
schaker.  Víťazi si odniesli pekné ceny, za ktoré 
vďačíme DK Sereď, mestu Sereď, firme Stavinvent 
s. r. o. Sereď a firme Rucek. Dúfajme, že o rok sa 
stretneme znova a ešte vo väčšom počte.

G. Líšková

Majstrovstvá SR základných 
škôl vo florbale 

Za účasti 60 mužstiev, ktoré súťažili 
v štyroch kategóriách , sa v Košiciach 
dňa 17. - 18. 12 2009 uskutočnili Maj-
strovstvá SR základných škôl vo florbale  
- Florbal Exel ZŠ Cup 2009 v hale Cas-
sosport. Na týchto majstrovstvách mali 
zastúpenie aj dievčatá Základnej školy 
J. A. Komenského v Seredi v zostave: 
Bokorová, Bašová, Blašková, Kureková, 
Snopová, Krivosudská, Buranová, Mrvo-
vá, Práznovská a Pilová. Do celosloven-
ského kola postúpili ako víťazky  krajské-
ho kola v Trnave. Po veľkých bojoch sa 
umiestnili nakoniec na 6. mieste. Praje-
me im veľa ďalších úspechov.          JAK

foto: archív školy

S kolobežkou 
a bicyklom bezpečne
Základná škola J. A. Komenské-

ho v Seredi v spolupráci s AB Se-
reď - autosklo, bicykle a za účasti  
Ing. Rastislava Jurinu – znalca z odbo-
ru cestnej dopravy, uskutočnila doprav-
nú súťaž pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ. 
Súťaže sa zúčastnili štyri trojčlenné 
družstvá, ZŠ J. A. Komenského a po 
jednom družstve ZŠ Vlčkovce a ZŠ 
Dolná Streda. Súťaž sa uskutočnila  
16. decembra 2009.                   JAK

foto: archív športovca


