
Celé zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva sa tentokrát 
nieslo v nezvyčajne pokojnom 
a konštruktívnom duchu. Ne-
dochádzalo k žiadnym preruše-
niam alebo zbytočným „výme-
nám názorov”. Zásluhou pri-
mátora, ale aj disciplíny disku-
tujúcich poslancov, boli všetky 
body programu prerokované 
v riadnom „hracom” čase a po-
slanci sa rozišli pokojne.

Zasadanie zastupiteľstva otvo-
ril primátor mesta Mgr. V. Vrano-
vič správou o činnosti MsÚ. Po 
jeho úvode podávali poslanci in-
terpelácie. Poslanec Ľ. Veselic-
ký žiadal informáciu o postupe 
konania vo veci presunu závodu 
na spracovanie čriev na Trnav-
skej ulici. Primátor informoval, 
že boli vykonané rozbory tekutín 
z kanalizácie, ktoré zistili, že do-
chádza k porušovaniu normy ich 
zloženia. „Rozbor zistil, že lát-
ky, ktoré majú byť rozpustené, 
rozpustené nie sú..., Firme bola 
udelená finančná sankcia od Vo-
dohosp. spol.”. Ďalšou príčinou 
vzniku zápachu je aj slabý sklon 
odpadového potrubia kanalizácie. 
Firme bolo nariadené preplacho-
vanie kanalizácie vyšším množ-
stvom vody. K interpelácii poslan-
cov z minulých zasadnutí vo veci 
chovu koní pri Váhu uviedol, že 
ustajnenie nezodpovedá pred-
pisom. Exkrementy odtekajú do 
voľného toku Váhu a tie podpo-
rujú rast škodlivých siníc.  Vo veci 
bude mesto konať ďalšie kroky. 
Poslanec Ing. Ľ. Kyselý žiadal, 
aby sa na vybudovaný chodník 
do H. Čepeňa osadilo vodorovné 
a zvislé dopr. značenie pre ujas-
nenie  pravidiel chodcov a cyklis-
tov. Vedúci odd. invest. výstavby 

v odpovedi uviedol, že vodorov-
né značenie z tech. príčin nie je 
možné vykonať, ale zvislé áno. 
Poslankyňa A. Bánovská žia-
dala oplotenie detského ihriska 
na Fándlyho ulici. Svoju žiadosť 
zdôvodnila vysokým dopravným 
ruchom. K veci oplotenia ihris-
ka podpísalo petíciu asi 200 ob-
čanov. Poslankyňa B. Vydarená 
žiadala oplotenie objektu ZŠ P. 
O. Hviezdoslava a definitívne vy-
riešenie problému prechodu po 
chodníku v tesnej blízkosti školy, 
kde sa permanentne opakuje roz-
bíjanie sklených výplní vandalmi. 
V druhej časti svojej interpelácie 
žiadala riešenie odklonu prejazdu 
nákladnej dopravy po ulici SNP. 
Na tejto aj tak už veľmi zaťaže-
nej ulici došlo k ďalšiemu nárastu 
prejazdu ťažkých dopravných vo-
zidiel. Primátor mesta sľúbil tento 
problém riešiť prvým krokom vy-
konaním spočítania a na zákla-
de analýzy pokračovať v ďalšom 
riešení problému. Poslanec Ing. 
arch. R. Kráľ vyzval na prípravu 
projektov pre vnútrobloky medzi 
bytovými domami, na ktoré bude 
čoskoro vypísaná výzva podáva-
nia projektov a možnosť získať fi-
nancie na ich výstavbu. Upozornil 
na nutnosť zvýšenia kontroly pri-
búdajúcich charitatívnych organi-
zácií, ktoré na území mesta vybe-
rajú od občanov peniaze. „Mohlo 
by dôjsť k zenužívaniu ušľachti-
lých ľudských vlastností dobro-
činnosti  na podvodné, nezákon-
né obohacovanie sa.”

Poslanec Ing. M. Tomčányi 
žiadal vykonanie krokov k odstrá-
neniu vrakov motorových vozidiel 
z ulíc M. R. Štefánika a Fándlyho. 
Navrhoval zaviesť „logický sys-
tém” do budovania 
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Zľava – pred-
seda poroty 
a bývalý pre-
zident Výbo-
ru regiónov 
Luc Van den 
Brande, nový 
slovenský eu-
r o k o m i s á r 
Maroš Šefčo-
vič, predseda 
TTSK Tibor 
Mikuš, pod-

predseda TTSK József Kvarda a Ľubomír Parízek, primátor mesta 
Senica a predseda Regionálneho Združenia miest a obcí Záhor-
skej oblasti.             Fotografia Patrik Velšic

Po zaradení Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) medzi 
desať najatraktívnejších európskych regiónov na podnikanie spo-
medzi 1034 skúmaných európskych oblastí dostal 11. februára 
2010 TTSK ďalšie významné ocenenie. Predseda Trnavského sa-
mosprávneho kraja Tibor Mikuš prebral v Bruseli v rámci súťaže 
Podnikateľský región roka (EER – European Entrepreneurial Re-
gion), organizovanej Výborom regiónov Európskej komisie, ocene-
nie za jasnú víziu do budúcnosti pre rok 2012.         Ivan Krajčovič

Husličky v múzeu
Výstava Na husličkách maľo-

vané sa po dvoch rokoch opäť 
vrátila do Serede. V roku 2006 
autorka projektu p. B. Pachinge-
rová z nitrianskej Folk Slovakia 
predstavila verejnosti unikátnu 
zbierku maľovaných husličiek.

Slávnostnou vernisážou na 
BHS sa spustilo putovanie hus-
ličiek po domácej i zahraničnej 
pôde. Nestorom výstavy sa stal 
významný sochár a medailér, ná-
rodný umelec Tibor Bartfay, sú-
časťou zbierky je jeho Pohľad do 
21. storočia. Predstavitelia nášho 
výtvarného umenia, autori pochá-
dzajúci zo všetkých kútov Slo-
venska, prispeli svojím majstrov-
stvom do zbierky, ktorá žne za-
slúžený obdiv. Pozostáva zo 150 
diel, časť z nej  sme v seredskom 
múzeu predstavili už v roku 2008.

Od februára do konca mar-
ca 2010 je výstava umiestnená 
u nás – v Mestskom múzeu v Se-
redi, paralelne i v Kultúrnom stre-
disku Večierka v Šali a v Rene-
sančnom kaštieli v Galante. Vzni-
ká tak jedinečná príležitosť po-
zrieť si kompletnú zbierku. Maľo-
vané husličky od K. Fulierovej, I. 
Cvachu, S. Mydla, Š. Bubána, M. 
Cipára, J. Čuteka, Ľ. Hološku, Z. 
Hložníkovej, R. Krivoša, rod. Zim-
kovcov, Augustínovcov, Rudav-
ských, Bidelnicovcov, kompozície 
od J. Hoffstädtera, M. Krajču, M. 
Gwerkovej, L. Morávka a mnohé 

iné skombinované s textilom, dre-
vom, kovom, pieskom... Husličky 
reprezentujú kultúru bez bariér – 
rôznorodé žánre, techniky a fan-
tázie sú sústredené do jedného 
celku. Výstava prešla mnohými 
mestami na Slovensku: Trnava, 
Nitra, Bratislava, Prešov, Krem-

nica, Košice, Prievidza, Piešťany 
i zahraničím: Taliansko, Poľsko, 
Nemecko, Maďarsko, Rakúsko, 
Chorvátsko, Anglicko, Česká re-
publika, navštívila i europarla-
ment v belgickom Bruseli.

Na putovných miestach zane-
cháva nezmazateľné stopy, do-
voľte, aby obohatila i vás!

Zlatica Gregorová, 
Mestské múzeum v Seredi
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hrobových miest a chodníkov na no-
vom cintoríne. Upozornil, že sa treba 
venovať narastajúcim problémom 
v existujúcom priemyselnom parku 
a že počas snežných dní nebol na 
chodníku do H. Čepeňa dlho odhr-
nutý sneh a chodník bol neschodný 
a neprejazdný bicyklom. Žiadal tiež 
začať s prípravami na oplotenie od-
počinkového priestoru pri Váhu. 

Poslanec R. Šipka žiadal posú-
denie statiky nedokončenej stavby 
školy pri ZŠ P. O. Hviezdoslava a 
zaujatie stanoviska: „Čo s tou stav-
bou mienime robiť?” Nabádal vyho-
toviť ponuku a zverejniť ju na do-
statočnom množstve internetových 
portálov. (Na interpeláciu odpovedal 
primátor mesta informáciou, že uro-
bil ponuku Vysokej škole v Sládkovi-
čove.) Navrhoval vyhotovenie súčtu 
výtlkov na chodníkoch, ktoré vyža-
dujú opravu. V ďalšej časti svojej in-
terpelácie žiadal, aby sa vo veci vo-
lebných okrskov prihliadalo na oby-
vateľov domova dôchodcov, ktorí 
musia k voľbám chodiť pomerne ďa-
leko, zároveň žiadal o preregistrova-
nie Ulíc Sládkovičovej, Družstevnej 
a Tehelnej do iného obvodu. Posla-
nec upozornil na problém pri zatep-
ľovaní bytových domov, kde dochá-
dza k slobodnému výberu farieb. Ar-
chitektom mesta nekontrolovaný vý-
ber nevhodných odtieňov farieb spô-
sobuje zníženie estetického dojmu.

Hl. kontrolórka Mgr. Z. Horvátho-
vá v prednesenej správe o stave a 
plnení uznesení MsZ konštatovala, 
že od posledného riadneho zasada-
nia MsZ boli všetky uznesenia spl-
nené alebo sú v plnení. (Poslanec Ľ. 
Veselický upozornil, že zrozumiteľ-
nejším je používanie vyjadrenia „ter-
mín plnenia uznesenia neuplynul”.) 
Hl. kontrolórka predniesla správu 
o vykonanej kontrole dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych 
predpisov, dodržiavania hospodár-
nosti, efektívnosti a účinnosti pri 
hospodárení s verejnými prostried-
kami v CVČ. V správe informova-
la, že počet členov navštevujúcich 
viaceré ZÚ nie sú uvádzané pravdi-
vo. V závere svojej správy konšta-
tovala nehospodárne a neefektívne 
nakladanie s verejnými finančnými 
prostriedkami a navrhla prijať opat-
renia. Poslanec Ing. Ľ. Kyselý po-
znamenal, že pre podobné vážne 
nedostatky žiadal vykonať opatre-
nia už pred dvoma rokmi. „Maslo 
na hlave máme my 19-ti!” pozna-
menal poslanec P. Kurbel. Primá-
tor vyhlásil, že v rámci svojich kom-
petencií bude túto vec brať vážne a 
radikálne riešiť. Zástupca primátora 
a poslanec Mgr. P. Rampašek po-
dal poslancom informačnú správu o 
príprave a realizácií projektov mes-
ta a poďakoval informatikovi mesta 
Ing. M. Kubalovi za profesionálnu 
prípravu možnosti zverejňovania 
materiálov rokovania MsZ na inter-
netovej stránke www.sered.sk. Po-
slanec Bc. Ľ. Veselický apeloval 
na zriadenie domova pre seniorov, 
pochválil Ing. M. Kubalu za prípra-
vu stránok na zverejnenie preroko-
vávaných dokumentov, rovnako po-
chválil proj. manažéra Ing. B. Bíra 
za spracovanie prehľadnej doku-
mentácie o stave rozpracovanosti 
projektov. Poslanec Ing. B. Horváth 

upozornil, že výstavba domova se-
niorov by mesto stála 767 tis. €. Na 
túto sumu by si mesto muselo finan-
cie požičať. Poslanec Ing. Ľ. Kyse-
lý upozornil, že mesto nedisponuje 
žiadnym projektom rekonštrukcie 
kaštieľa. „V prípade možnosti bez 
riadneho projektu nebudeme môcť 
žiadať o financie.” Poslanec Ing. 
arch. R. Kráľ predniesol myšlienku 
spojenia dvoch vecí do jednej – re-
konštrukciu časti kaštieľa a umiest-
nenia domova seniorov v tomto 
objekte. Prednostka úradu Ing. E. 
Hanusová predniesla správu o po-
daných petíciách v r. 2009 a ich rie-
šení. Informovala poslancov o spô-
sobe ich riešenia a konštatovala, že 
všetky petície boli vyriešené  a pod-
ľa zákonných pravidiel. V bode ro-
kovania MsZ o návrhu určenia poč-
tu poslancov mestského zastupiteľ-
stva v Seredi a určenie volebných 
obvodov v meste Sereď na nové 
volebné obdobie rokov 2010 – 2014 
vystúpil pred poslancov občan mes-
ta (za m. č. H. Čepeň) pán Š. Ha-
bán, ktorý oboznámil poslancov 
s problémami občanov žijúcich v H. 
Čepeni a žiadal poslancov o schvá-
lenie H. Čepeňa ako samostatného 
volebného obvodu. Zást. primátora 
a poslanec Mgr. P. Rampašek spo-
menul už vykonané investičné akti-
vity v tomto volebnom období v H. 
Čepeni ako vybudovanie chodníka 
na cintoríne, rekonštruovaného pre-
chodu cez železnicu, vybudovanie 
chodníka z mesta, osadenie info-
tabúľ, rekonštrukciu vozovky pri za-
stávke autobusu, doplnenie prvkov 
detského ihriska a projekt rekon-
štrukcie zvonice. K žiadosti občana 
Habána vyjadrili niektorí poslanci 
svoje stanoviská. Poslanec P. Kur-
bel poznamenal, že ak poslanci za 
obvod vykonávajú svoje povinnos-
ti dobre, nevidí dôvod na stanove-
nie zvláštneho obvodu, jeho názor 
podporil poslanec JUDr. M. Irsák, 
ktorý konštatoval, že by takto do-
šlo do zásahu volebných práv ob-
čanov. „Právnym riešením pre vy-
tvorenie samostaného volebného 
obvodu v Hornom Čepeni je cesta 
miestneho referenda podľa zákona 
o obecnom zriadení.” Poslanec zá-
roveň predniesol svoj návrh zníže-
nia počtu na 15 alebo 17 budúcich 
poslancov, ktorý odôvodnil zvýše-
ním súťaživosti kandidátov na po-
slancov a politických strán v komu-
nálnych voľbách, zvýšením efek-
tívnosti rozhodovania mestského 
zastupiteľstva a úsporou značných 
finančných prostriedkov ako aj zní-
žením vynakladaných výdavkov na 
poslancov. Poukázal na nevyváže-
ný stav, keď o zvolení za poslanca 
v niektorom volebnom obvode stačí 
cca 100 hlasov. Odporučil aj prija-
tie zmeny štatútu mesta vo veci po-
slancami žiadaného zníženia počtu 
členov komisií pri MsZ.

Poslanec P. Kurbel navrhoval za-
chovať rovnaký počet poslancov, 
ako je dnešný stav (19). Upozornil 
na niektoré možnosti zvoliteľnosti za 
poslanca. Poukázal na nízku aktivi-
tu niektorých súčasných poslancov 
a na nezdravý stav, keď o dôležitých 
veciach rozhoduje päť ľudí... Posla-
nec Ing. B. Horváth navrhol stano-
viť iba tri volebné obvody, „tak by sa 

nemohlo stať, že poslancom sa sta-
ne občan, ktorý získa iba 100 hla-
sov...” Poslanec Bc. Ľ. Veselický 
konštatoval, že činnosť politických 
strán v meste sa na činnosti zastu-
piteľstva neodrazila: „Politické stra-
ny v meste asi konajú v podzemí, 
lebo ja ich činnosť nevidím!” Posla-
nec Ing. arch. R. Kráľ konštatoval, 
že ľudstvo zatiaľ nevymyslelo lepší 
spôsob vládnutia, ako je parlament-
ná demokracia. Poukázal na rôznu 
aktivitu poslancov zastupiteľstva: 
„Sami vidíme, kto a ako pracuje..., 
kto a koľko zo svojho času obetu-
je...” Zmienil sa i o výške odmien 
poslancov a uviedol, že hodinová 
sadzba aktívneho poslanca je niž-
šia, ako priemerná odmena manu-
álneho pracujúceho občana. Odpo-
ručil zvýšiť efektívnosť a odbornosť  
komisií, aby ich názor bol plnohod-
notným pre prijímanie opatrení a 
rozhodovanie. Vo svojom príspevku 
spochybnil nutnosť existencie mest-
skej rady. V nasledujúcom hlaso-
vaní poslanci schválili návrh troch 
volebných obvodov a rovnaký po-
čet poslancov - 19. V bode rokova-
nia Žiadosti fyzických a právnických 
osôb – prevody a nájmy majetku viď 
hlasovanie MsZ na http://www.se-
red.sk/data/2_samosprava/volene_
organy/hlasovanie_poslancov/

Zasadnutie MsZ pokračova-
lo vystúpením riaditeľa polikliniky 
Ing. R. Bagara a otázkami poslan-
cov. Najdôležitejšou bola správa o 
stave a riešení budúcej existencie 
LSPP v Seredi. Riaditeľ informoval 
poslancov o vykonaných krokoch 
a o efektívnosti LSPP (priemerne 8 
pacientov za jednu službu). „Od za-
čiatku roka až do súčasnosti oča-
kávame stanovisko 9-tich lekárov.” 
Problémom je malý obvod výkonu 
LSPP s počtom 4 - 5 povinných 
služieb mesačne, ktoré vychádza-
jú na jedného lekára, nedochvíľne 
uhrádzanie nákladov poisťovňami 
a následne poliklinikou lekárom. 
Sumy inkasované za výkon LSPP 
sú nízke a nepokrývajú dostatočne 
náklady. Počet služieb je pre leká-
rov vysoký, ich optimálny počet by 
bol tri alebo menej mesačne. Ak 
by došlo k ešte väčšiemu zníže-
niu počtu lekárov, tak podmienky 
pre ostatných by sa dostali na hra-
nicu znesiteľnosti. S poľutovaním 
konštatoval, že lekári s vedením 
polikliniky zatiaľ nekomunikujú. 
Vedenie polikliniky navrhlo leká-
rom, aby si výkon LSPP v Seredi 
riadili sami. Niektorí lekári uvažu-
jú o vykonávaní LSPP v Galante, 
ale miesto výkonu určuje TSK. Po-
slanec Bc. Ľ. Veselický reagoval, 
že konkrétne riešenie problémov s 
LSPP nepatrí na pôdu MsZ a na-
vrhoval riešiť vec mimo MsZ. Po-
slanec MUDr. T. Plézel konštato-
val, že z pohľadu lekárov je výkon 
LSPP v Seredi príjemnejší, ale vy-
bavenosť galantskej RZP je omno-
ho lepšia. Poslankyňa Mgr. M. Né-
methová kritizovala vyberanie po-
platkov za ADOS, poslanec Ing. Ľ. 
Kyselý sa informoval o spôsobe 
vyberania poplatku za prednosté 
objednanie sa u odborného leká-
ra. V ďalšej časti rokovania podal 
riaditeľ MsBp p. R. Áč správu o 
využívaní geotermál-

Slovo...
...je zrkadlom ľudskej 

odvekej skúsenosti, 
je záznamom životnej 
pravdy odskúšanej na 
vlastnej koži. Postupne, 
ako malé deti objavuje-
me svet, vesmír i vlastnú 
existenciu. Zažité emó-
cie a skúsenosti popisu-
jeme slovami a dávame 
im zmysel vyskladaný 
do mozaiky z viet.

Slová sú oblečené 
myšlienky. Obsahujú 
naše znalosti, sú infor-
mačným stelestnením 
nášho bytia a vedomia. 
Spisovatelia, básnici, 
bádatelia i my všetci 
ostatní „konzervuje-
me” do slov odkazy pre 
ďalšie generácie. Odo-
vzdávame im radosť, 
zármutok, poznanie, ale 
aj ešte neobjavené a 
nepopísané prázdno... 

Slová hovoríme, 
spievame, kričíme ale-
bo šepkáme. Slová si 
myslíme alebo píšeme 
na papier. Dávame im 
charakter. Slová sú naši 
sluhovia, slovami vlád-
neme alebo nám nimi 
vládnu iní. Jedno slovo 
môže zachrániť alebo aj 
zabiť.

Marec je mesiac kni-
hy. Kniha je duchovný 
pokrm, je „konzerva” 
životného poznania a 
skúsenosti, ktorú otvá-
ram a čítam s bázňou. 
Očakávam zážitok, 
emocionálne jedlo, prí-
beh, ktorý by som inak 
nikdy nezažil. 

K dobrému vínu sa 
musíš „prepiť” a k dob-
rej knihe prečítať! 

Ako všetko ľudské, aj 
knihy sú dobré a „ostat-
né”. Dobrú knihu nikdy 
nezahodím. Je v nej 
príbeh, ktorý som zažil, 
stal sa mojou súčasťou 
a ja jeho. Knižnice plné 
kníh sú tichým skladis-
kom ľudských životov, 
ideí spúšťajúcich dejiny, 
trhoviskom nádeje, pou-
čenia i zábavy. Škoda, 
že nestihnem „ochut-
nať” všetky.

Slová píšu myšlien-
ky. Na začiatku „knihy 
života” bolo slovo a to 
slovo bolo u Boha... Na 
začiatku každej knihy je 
Boh a ten je slovo.

Slovo je príbeh, ktorý 
píšete práve teraz aj Vy!

Veľkú zásobu dob-
rých slov vám praje 

Marcel Kováč

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva (23. 2. 2009)

pokr. na str. 7
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Naša túžba získať financie 
z eurofondov bola v tomto voleb-
nom období neskutočná. Deba-
ty o nich boli na zastupiteľstvách 
veľmi emotívne, podnetné, jalo-
vé i ubližujúce. 

Naraz prišla bomba. Firma Re-
bod, a. s., vlastniaca 220 ha po-
zemkov vyňatých z poľnohosp. 
pôdneho fondu, dlhú dobu ko-
munikujúca so Sariom o investo-
roch, nám v decembri oznamuje, 
že máme šancu podať projekt na 
nový priemyselný park. Výzva je 
adresovaná pre obce a mestá. 
Spoločnosť nám ponúkla spolu-
prácu pri vypracovaní projektu, 
v ktorom mesto môže čerpať až 
šesť miliónov eur z eurofondov. 
Dala nám nasledovnú ponuku: 
Rebod pripraví všetku dokumen-
táciu, zmeny a doplnky územné-
ho plánu a všetky úkony potreb-
né k podaniu projektu na vlastné 
náklady. Do Vianoc pripraví pre 
poslancov MsZ materiál, v kto-
rom ich oboznámi so zámerom 
projektu i podmienkami pre po-
danie projektu. Pozemok s veľ-
kosťou 10 ha na ľahkú priemysel-
nú výrobu a pozemky na výstav-
bu ciest a sietí poskytne mestu 
za sumu 10 % z dotácie 6 mil. € 
teda m2/ 6 € (180 Sk). Poslan-
ci, ktorí mali záujem zoznámiť 
sa s uvedeným zámerom, prišli 
na mimoriadne zastupiteľstvo 
konané dňa 15. 1. 2010. Dňa 
15. 1. 2010 sa zišlo mimoriadne 
zastupiteľstvo. Poslanci si vypo-
čuli návrh a uznesením dali šan-
cu pokračovať v projekte. Hla-
sovaním ustanovili komisiu po-
slancov, ktorá mala plniť porad-
nú úlohu pre MsZ v tejto otázke. 
Dala sa podmienka fi. Rebod 
pripraviť návrh zmlúv na úpravu 
našich vzťahov do troch dní. Re-
zonovala hlavne požiadavka na 
odstránenie rizík vrátenia časti či 
celej dotácie pri prípadnom ne-
splnení podmienok projektu. Ná-
vrhy zmlúv pripravila firma pod-
ľa uznesenia. Rebod požiadavky 
zastupiteľstva splnil.

Prvé zasadnutie komisie 
pre priemyselný park zvolilo za 
predsedu komisie poslanca Ky-
selého. Záver tohto zasadnutia 
znel: „Zmluvy sú nedostatočné 
a treba odstrániť riziká.” Z tohto 
záveru nebolo cítiť žiadnu prá-
cu komisie. Pre potreby zapoje-
nia všetkých poslancov do kon-
štruktívnej diskusie som zvolal 
pracovnú  poradu za účasti 
zástupcov fi. Rebod a všetkých 
poslancov. Porada bola zmesou 
konštruktívnych návrhov i ne-
vôľou konštruktívne diskutovať. 
Bola sprevádzaná nekorektný-
mi, ničím nepodloženými útokmi 
poslanca Kyselého proti možné-
mu zmluvnému partnerovi i proti 
vedeniu mesta. Bola ukončená 
nepekným útokom tohto tradič-
ne nedisciplinovaného poslanca 
proti kolegovi poslancovi Kova-
rovičovi po jeho diskusnom prí-
spevku. Nedal sa zastaviť ani 
predsedajúcim. Mnohí poslanci 
pri tejto úrovni konania nemali 
záujem ďalej pokračovať v roko-
vaní. Na protest proti arogancii 
vstali a odišli z pracovnej porady. 
Poradu som ukončil.

Zúčastnil som sa rokovania 
na druhom zasadnutí komi-
sie. Komisia odznela v podob-
nom duchu ako predchádzajú-
ca. Bola nekonštruktívna. Útoky 
proti budúcemu možnému part-
nerovi pokračovali. Jediná pod-
mienka komisie bola, aby fi. Re-
bod zablokovala v banke alebo 
u notára šesť miliónov eur asi na 
8 rokov ako záruku proti rizikám 
vrátenia dotácie. Zástupcovia fi. 
Rebod nepovedali nie, ale chce-
li hovoriť aj o ďalších zárukách, 
ktoré tiež ponúkali. Navrhovali 
ďalšie rokovania. Ich návrhy ne-
boli zo strany komisie akcepto-
vané. O zmluvách sa nehovorilo 
nič napriek tomu, že boli na nich 
zo strany fi. Rebod i mesta uro-
bené zmeny.

Na treťom zasadnutí komi-
sie som sa tiež zúčastnil. Znova 
nebol záujem pracovať na úpra-
ve zmlúv... Keď členovia chceli 
hovoriť o článkoch zmluvy, tak 
predsedajúci poslanec Kyselý ich 
zastavil. Poslanec Irsák, člen ko-
misie, ktorý chcel predniesť pri-
pomienky k zmluvám, nedostal 
slovo, preto odišiel zo zasadnutia 
a vzdal sa i práce v komisii. Dru-
hý člen, poslanec Horváth, tiež 
nedostal slovo k pripomienkam 
v zmluvách. Zápisnica z komisie 
sa mi do rúk nedostala. Pretože 
na návrhu zmlúv komisia ne-
urobila ani čiarku zmeny v 
zmluvách, rozhodli sme 
sa pred druhým, rozho-
dujúcim mimoriadnym 
zastupiteľstvom 10. 2. 
2010 vo vedení úradu 
uskutočniť v nich korek-
túry v prospech odstráne-
nia všetkých prípadných rizík 
i v prospech realizácie projektu. 
Zapracovali sme do nich i mož-
nosť výpovede zmlúv v hocikto-
rom čase do schválenia dotácie 
(obdobie asi štyroch mesiacov) 
bez udania dôvodu a akýchkoľ-
vek sankcií vyplývajúcich pre nás 
z vypovedania zmlúv. Na odstrá-
nenie rizík i zabezpečenia záruk 
by zostalo dosť času. Predpokla-
dali sme, že sa poslanci budú na 
mimoriadnom zasadnutí zmluva-
mi zaoberať. Fi. Rebod pripravi-
la podklady na podanie projek-
tu mesta Sereď na Priemyselný 
park – Nový Majer, za ktoré určite 
zaplatila desiatky tisíc eur agen-
túre i projektantom. Stačilo dopl-
niť zmluvy o pripomienky komi-
sie (tá nedala žiadne), prípadne 
poslancov zastupiteľstva. Podpi-
som zmlúv, by sme odštartovali 
proces zápisu na získanie euro-
fondov, o ktoré sa rečami faloš-
ne usiluje a vždy ho potom brzdí 
určitá skupina poslancov.

Mimoriadne zastupiteľstvo 
som zvolal na 10. 2. 2010. Po 
mojom krátkom komentári som 
dal slovo predsedovi legislatív-
noprávnej komisie, ktorá odpo-
ručila zmluvy k podpisu. Zmlu-
vy sa dali vypovedať bez udania 
dôvodu a bez sankcií. Záruky sa 
dali  hľadať ešte štyri mesiace 
a poistkou bola i možná výpo-

veď. Predseda komisie pre tento 
projekt, poslanec Kyselý, pokra-
čoval v útokoch proti zmluvným 
partnerom, proti zmluvám i proti 
vedeniu mesta urážlivými vyjad-
reniami. Nehľadal riešenia, ale 
vzťah odmietal tak, ako to pre-
zentoval od prvého stretnutia až 
doteraz. Obrat nastal, keď posla-
nec Horváth, člen komisie, ktorý 
bol umlčaný na treťom zasadnu-
tí komisie, navrhol, aby sme sa 
zaoberali zmluvami a dal i kon-
krétny návrh na úpravu článku v 
zmluve o spolupráci. Bolo to pr-
výkrát od vytvorenia komisie pre 
túto otázku. Jeho procedurálny 
návrh prešiel 12 hlasmi z 18 prí-
tomných poslancov. Veril som, 
že poslanci začali a chcú ko-
nečne konštruktívne pracovať. 
Nemusia, s tým súhlasím, ale 
povinnosť voči voličom im káže 
hľadať pre mesto východiská. 
Poslanec Kurbel vyzval ostat-
ných poslancov, aby zmluvu od-
poručili a poslali do druhého číta-
nia odsúhlasením zmluvy o spo-
lupráci. Veď sme mali dosť času 
rozmyslieť si záruky dokiaľ by bol 
projekt schválený. Potešil som 
sa začínajúcej konštruktívnosti. 
Potom to prišlo... Pán poslanec 
Tomčányi, ktorý tradične útočí 
a spochybňuje návrhy a konanie 
zamestnancov a vedenia mesta, 

zaútočil aj teraz, lebo sa zľa-
kol konštruktívnosti, ktorá 
sa objavila v konaní jeho 
kolegov poslancov. Vždy 
má plné ústa eurofondov 
(stáva sa, že v rozhodu-
júcich chvíľach nehlasu-
je, odchádza z rokovacej 

miestnosti, prípadne sa 
zdržiava hlasovania). Zástupcov 
fi. Rebod viackrát presviedčal, 
ako im drží palce. Reční o tom, 
aké to je  v iných mestách skve-
lé (Volal mi i primátor Galan-
ty s otázkou, že čo to robia po-
slanci, keď odmietajú túto šan-
cu?!). Poslanec Tomčányi, ako 
jediný, pôsobí už dvadsať rokov 
vo funkcii poslanca. Presadzo-
val i záujmy, ktoré s prosperitou 
mesta určite nesúviseli. Teraz 
sa zľakol konštruktívnosti, ktorú 
vyvolali traja poslanci pred ním. 
Nechcel, aby táto aktivita pokra-
čovala. Podal šikovne procedu-
rálny návrh na schválenie zmlu-
vy o spolupráci medzi mestom 
Sereď a fi. Rebod, ktorú práve 
poslanci začali pripomienkovať. 
Nepripravenú zmluvu poslanci 
ťažko mohli schváliť. Malo sa po-
kračovať v jej pripomienkovaní 
a to mu bolo proti srsti. Dôvody 
pozná len on. My si ich môžeme 
domyslieť. Ba aj to ťažko, lebo 
sa zdržal hlasovania. Asi nepo-
zná svoj názor.

Výsledok hlasovania bol na-
sledovný: 7 – 3 – 8, sedem po-
slancov za podpísanie zmluvy, 
traja poslanci proti a osem po-
slancov sa zdržalo hlasovania. 
Mnohí z nich, okrem poslanca 
Tomčányiho, počítali s tým, že 
bude pokračovať pripomienko-
vanie. Výsledok určite zaskočil 

mnohých, kto-
rí sa hlasova-
nia zdržali. 
Šanca získať 
šesť milió-
nov eur bola 
v tej chví-
li zahodená. 
Už sa 
n i k d y 
nevráti! 
Pý tam 
sa, pre-
čo sa 
n e p o -
zrieme 
na ostatné mestá, ktoré idú do 
projektu samy na vlastné riziko? 
Chceme sa im podobať? Ne-
chceme! Naše žabomyšie voj-
ny nám to nedovolia. Iné mes-
tá berú celé riziko na seba, my 
sme ho mohli rozložiť na partne-
ra. Druhá strana bola pripravená 
rokovať o podmienkach v zmlu-
vách a pritom nám ponúkala pri-
pravený projekt, ktorý sme mohli 
podať na ministerstve hospodár-
stva. Tento i v plnom rozsahu za-
financovala. Koniec, finito! Hla-
sovanie rozhodlo. Chceli sme ísť 
do súťaže, no niektorí poslanci 
nás vyhnali zo šatne ešte pred 
prvým tréningom. Na súťaž sme 
mali ešte štyri mesiace príprav 
a rozhodovania. Výsledok mohol 
totálne oživiť priestor budúceho 
220 ha priemyselného parku za 
diaľnicou a naštartovať túto zónu 
na účely, na ktoré ju poslanci 
predchádzajúcimi uzneseniami 
pri zmene územného plánu určili 
a investor pripravil. Určite by rea-
lizácia projektu pomohla i fi. Re-
bod, ale to je účel projektov cez 
implementačnú agentúru Sario – 
podporiť investície v regiónoch. 
Má tam byť priemysel a logistika. 
Jeho výstavba sa omešká o rok, 
dva, desať...? Pravda, niekomu 
to nevadí. Na budúcom zastupi-
teľstve tí, ktorí nepomohli disku-
siu o projekte podržať, budú na-
ďalej viesť plamenné reči o eu-
rofondoch. Zabudnú, že šancu 
usilovať sa o šesť miliónov eur 
z eurofondov zmárnili. Zmárni-
li i príležitosť pre podnikateľov 
v stavebníctve, v stravovaní, 
v ubytovaní i v ďalších desiat-
kach profesií v našom  regióne. 
Je to pravda. Hráme možno tre-
tiu ligu a na najvyššiu ligu nemá-
me, ale postúpiť do vyššej súťa-
že sme mohli. Tak ako postupujú 
a z takejto dotácie postúpia iné 
mestá. Využime v budúcnosti, 
prosím vás, každú možnosť na 
postup aj v jesenných komunál-
nych voľbách. 

Diskutovať vecne možno len 
vtedy, ak sa všetci dostanú k in-
formáciám k diskutovanej téme, 
ktorá je predstavená bez jedu 
v srdci a emócií v duši. Disku-
tovať s tými, ktorí vzorec svoj-
ho rozmýšľania nanucujú iným 
a dopĺňajú ho arogantnými útok-
mi a klamstvom, nemá zmysel. 
Preto sme predložili diskuté-
rom všetky relevantné podklady 
z rokovaní o danej téme a všet-
ku dostupnú dokumentáciu na 
seredonline.

Mgr. Vladimír Vranovič, 
primátor mesta

Poslanci rokovali o spolupráci 
a dotácii šesť miliónov eur
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Naozaj premrhaná 
šanca?

Čítať búrlivú diskusiu okolo návrhu 
zmluvy o spolupráci medzi mestom Se-
reď a spoločnosťou REBOD SK, a. s., 
na internetovej stránke seredonline.sk 
mala možnosť iba tá časť Seredčanov, 
ktorá má internet a stránku navštívila. 
Od pôvodného úmyslu napísať o uda-
losti fejtón som pre závažnosť témy rad-
šej upustil...

Treba však informovať aj tých, čo in-
ternet nemajú. Na začiatok si pomô-
žem titulkom z periodika Hlohovecko - 
Seredsko č. 6 z 12. 2. 2010, ktorý znel 
takto: „Poslanci sa obávali, aby mesto 
neskončilo v nútenej správe.“ – toľ-
ko titulok, ktorý vystihol podstatu veci.  
No a o čo vlastne išlo?

Spoločnosť REBOD SK, a. s., oslovi-
la mesto Sereď s ponukou predaja de-
siatich hektárov z ich pozemku, ktoré-
ho celková rozloha je cca 220 ha. Tie-
to pozemky sa nachádzajú v oblasti, 
v ktorej podľa pravidiel EÚ môže o ne-
návratný finančný príspevok na vybu-
dovanie infraštruktúry k tzv. zeleným 
parkom žiadať iba obec (dediny a mes-
tá). Maximálna výška príspevku bola 
v tomto prípade šesť miliónov eur (cca 
180 mil. Sk). Príjemcom dotácie by bolo 
mesto. Návrh firmy Rebod SK bol, aby 
mesto menšiu sumu z príspevku použi-
lo na nákup 10-tich hektárov pozemku 
od spoločnosti Rebod SK a zvyšok by 
použilo na financovanie výstavby inži-
nierskych sietí a komunikácie k tomu-
to pozemku. Mesto by to nič nestálo 
a malo by zadarmo infraštruktúru k svoj-
mu asi kilometer vzdialenému pozem-
ku. Takýto kšeft by bolo hriech odmiet-
nuť aj s vedomím, že by sa takto hod-
nota poľnohospodárskej pôdy – teda 
desiatich hektárov mestských a dve-
stodesiatich hektárov patriacich spo-
ločnosti REBOD SK, zdvihla (najmenej  
desaťnásobne).

Právne zastrešenie mali zaistiť:  
a, zmluva o spolupráci – b, zmluva o bu-
dúcej kúpnej zmluve 10 ha pozemku –  
c, zmluva o budúcej kúpnej zmluve 
o kúpe pozemku – d, zmluva o uzatvo-
rení budúcej zmluvy o nájme pozemku. 

Rozhodovaniu o budúcej spolupráci a 
uzatvorení týchto zmlúv dňa 10. 2. 2010 
predchádzalo jedno neverejné pracov-
né rokovanie poslancov a tri neverejné 
rokovania komisie vytvorenej pre tento 
účel. Predmetom rokovaní bolo hľada-
nie optimálneho (prijateľného pre obe 
strany) znenia zmluvy o spolupráci. 
Prostriedky EÚ totiž možno čerpať iba 
za presne určených podmienok. Žijeme 
v čase, keď hrozí povinnosť vrátenia prí-
spevkov na sociálne podniky. Poruše-
nie podmienok projektov  dnes pociťujú 
napr. mestá Prešov a Trebišov.

Nuž a aké boli podmienky v našom 
prípade? Mesto sa malo zaviazať, že 
na svojom pozemku nechá postaviť vý-
robný závod ľahkého priemyslu, ktorý 
bude zamestnávať najmenej päť rokov 
150 zamestnancov. Je pravdou, že zá-
stupcovia firmy REBOD SK sľúbili po-
moc a spomenuli investora z Holandska 
(meno ani konkrétnosti neboli uvede-
né). Ten vraj prejavil záujem takýto zá-
vod u nás postaviť. Bola to iba slovná 
informácia, ktorá väčšine poslancov 
nepostačovala. Poslanci chceli záruku 

a formulovali ju jasne 
viackrát. Podmienka 
záruky znela – ak 
v budúcnosti z aké-
hokoľvek dôvodu 
kontrolný orgán EÚ 
rozhodne, že mesto 
nesplnilo niektoré 
kritérium pre čer-
panie príspevku 
(a musí ho vrátiť 
späť), ten, kto 
vrátenie prí-
spevku mestu 
nahradí, bude firma REBOD SK, a. s. 

Ani po štyroch stretnutiach so zá-
stupcami spoločnosti sa takýto závä-
zok v zmluve o spolupráci neobjavil... 
Vo vzduchu visela aj iná otázka: Čo ak 
niekomu napadne, že mesto vybudova-
ním inžinierskych sietí k svojmu pozem-
ku zhodnotilo viac ako 200 ha pozemkov 
aj súkromnej spoločnosti? Nezanedba-
teľný bol zjavný rozpor medzi sľubom 
(získať v celom priestore budúceho ze-
leného parku investorov) a faktom, že 
niektorí investori, ktorí v už existujúcom 
priemyselnom parku pozemky majú, za-
tiaľ s výstavbou nezačali. Spoločnosť 
REBOD SK nepredložila žiadnu kvanti-
fikovateľnú analýzu, ktorá by v horizon-
te napr. desiatich rokov hovorila o rele-
vantných existujúcich investoroch, pri-
nášajúcich konkrétne pracovné miesta. 
Všetky úvahy o zahodenej šanci rozvo-
ja mesta v budúcnosti považujem iba 
za vízie na úrovni príbehu – Keď báčik 
z Chochoľova umrie. 

Kauza rozdelila poslancov na dva tá-
bory. Prvý tábor tvrdí, že zmluva o spo-
lupráci mala byť podpísaná, lebo do 
schválenia žiadosti o nenávratný finanč-
ný príspevok mestu žiadne riziká nevzni-
kajú a prípadný schválený príspevok by 
mesto nemuselo prijať. Taká podmien-
ka by bola dobrá, keby ju obsahoval aj 
návrh uznesenia, o ktorom bolo treba  
hlasovať.

Ale návrh uznesenia MsZ z 10. 2. 
2010 v bode 2 bol takýto: MsZ schvaľu-
je a/ Predloženie žiadosti o NFP v rám-
ci opatrenia 1.2 OP KaHR na realizáciu 
projektu Ľahká priemyselná výroba – 
Zelený park Sereď, ktorý je realizova-
ný mestom Sereď. b/ Zabezpečenie re-
alizácie projektu po schválení žiadosti 
o NFP.

Všimnite si! – Ani slovo o práve za-
stupiteľstva rozhodnúť po schválení žia-
dosti o NFP, či mesto príspevok prijme 
alebo nie... Žiaden časový priestor na 
dodatočné rokovania so spoločnosťou 
REBOD SK, a. s. Bod – b – hovoril jas-
ne o „realizácii“ projektu. O tom, či pred-
loženie návrhu tohto uznesenia poslan-
com tesne pred rokovaním bolo taktic-
kým ťahom nebudem špekulovať. Väč-
šina túto „nášľapnú mínu” zbadala. Isté 
je – ak by sme toto uznesenie schváli-
li, nebolo cesty späť a Damoklov meč 
by sa nad mestom Sereď vznášal nie-
koľko rokov. Bol som jeden z troch po-
slancov, ktorý bol proti prijatiu takého 
uznesenia. 

Clara pacta, bene amici! (Jasná zmlu-
va robí priateľov!) – hovorí latinské prí-
slovie. V tomto prípade to neboli jasné 
(dobré) zmluvy, preto sme sa so spoloč-
nosťou REBOD SK, a. s., nerozišli ako 
priatelia...

Ľubomír Veselický, poslanec MsZ

Zelené parky - 
- áno či nie?

V súvislosti s neschválením návrhu zmlu-
vy o budúcej spolupráci na vybudova-
ní nového zeleného parku v katastri mesta  
s fa. Rebod SK, a. s., na mimoriadnom zasad-
nutí MsZ dňa 10. 2. 2010 sme položili rovnaké 
otázky viacerým poslancom mesta. Prináša-
me ich odpovede tak, aby obsahovali argu-
menty oboch strán – za i proti.

V súvislosti s neschválením 
predloženej zmluvy využívam 
možnosť reagovať ako jeden 
z troch poslancov mestské-
ho zastupiteľstva v Seredi, 
ktorý boli proti predložené-
mu návrhu zmluvy s firmou  

Rebod SK, a. s. 
V prvom rade  

chcem povedať, že 
moje rozhodnutie hla-
sovať proti dozrelo už 
po prvom stretnutí so 
zástupcami tejto fir-

my. Firma sa nepredstavila (bola založená kon-
com min. roka), nepredložila požadované mate-
riály, poslanci nespoznali majiteľov firmy a pod., 
čo považujem za precedens. Takéto správanie 
som považoval za nedôstojné veľkosti zámeru. 
Zástupcovia firmy si nás prišli „odskúšať”. Dovo-
lím si povedať, že nás skúšal aj náš pán primá-
tor, ktorý vystupoval skôr ako hovorca uvedenej 
firmy a nie ako primátor, ktorý by mal chrániť zá-
ujmi Seredčanov. Neustále pripomínal nutnosť 
prijatia tejto zmluvy do 15. 2. 2010. Boli zvolané 
pracovné porady a mimoriadne zastupiteľstvo, 
čo sa v minulosti nikdy nedialo s takou intenzitou 
a naliehavosťou ako teraz. 

V Seredi máme aj iné mimoriadne záležitos-
ti, ktoré treba nutne riešiť, a nie sú vyriešené už 
roky (projekt na kaštieľ v parku, smrad z firmy 
LIBL na Trnavskej ceste, neústale pripomienky 
občanov k dopravnej situáci pri obchodnom re-
ťazci LIDL a mnohé iné).

Rozhodnúť o riziku v hodnote šesť miliónov 
eur (180 mil. Sk) nie je sranda a k tomu treba 
pristupovať skutočne opatrne a obozretne a nie 
štýlom „po mne potopa, či po nás potopa”. Veď 
žijeme v dobe hospodárskej a finančnej krízy! 
Čudujem sa poslancom, ktorí hlasovali za – ne-
ústale zdôrazňovali upravovanie zmluvy a tým 
otvárali priestor pre špekuláciu – ako pretlačiť 
zámer firmy na riziko mesta. Toto konanie pova-
žujem za nezodpovedné voči občanom. Lavíro-
vali aj poslanci, čo sa zdržali hlasovania, bolo ich 
až osem, pričom odporúčanie komisie bolo jas-
né NEPOKRAČOVAŤ (komisiu si poslanci zvolili 
sami). Z toho vyplýva, že viacerí poslanci neboli 
jednoznačne rozhodnutí, to je podľa mňa prejav 
veľkého alibizmu. 

Chcem apelovať na poslancov – poslanecký 
sľub, ktorý ste dali občanom tohto mesta, je, že 
budete chrániť ich záujmy a neurobíte nič, čo by 
poškodilo našich občanov (v tomto prípade napr. 
riziko povinnosti vrátenia finančných prostried-
kov z eurofondov). Tak sa nad tým zamyslite! V 
konečnom dôsledku si naši občania sami spravia 
svoj úsudok, a tak budú aj voliť v komunálnych 
voľbách. Nechcel by som byť v pozícii primáto-
ra alebo poslancov, ktorí by takéto bremeno dlhu 
mali niesť na svojich pleciach v budúcich voleb-
ných obdobiach. 

Na záver chcem povedať úplne jednoducho 
a ľudovo: „Nevesta sa chcela vydávať a zabu-
dla sa predstaviť ženíchovi – ženích ju preto  
odmietol!”

Stanislav Tvrdík, poslanec MsZ
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Oprava: V rámci tlačového zákona bola do redakcie SN do-
ručená žiadosť o opravu podľa § 7. 
V článku „Z rozhovoru s poslancom” v č. 1/2010 časopisu Seredské 
novinky  (Január – Február) bol uverejnený rozhovor s poslancom 
MsZ Ing. Ľ. Kyselým. Poslanec Ing. Kyselý vo svojich odpovediach 
uviedol niektoré informácie, ktorých skutková postata sa nezakladá 
na pravde:
Zákon nehovorí o funkcii zástupcu primátora a neexistuje predpis na 
jeho plat a odmeňovanie. Je to „vymyslená” funkcia... 
– overením tohto tvrdenia bolo zistené, že uvedenú funkciu rieši zá-
kon č. 369/1990 Zb. v § 13b – o postavení zástupcu starostu v obci a 
zároveň rieši aj odmeňovanie dlhodobo uvoľnených poslancov v § 25 
citovaného zákona. Do funkcie zástupcu primátora bol Mgr. P. Rampa-
šek uvoľnený ako poslanec MsZ na návrh primátora mesta uznesením 
MsZ č. 2/2007. 
– spôsob odmeňovania zástupcu primátora bol schválený uznesením 
MsZ v Seredi vo výške 65% platu primátora mesta. Výšku odmien zá-
stupcovi primátora a hl. kontrolórke schvaľovalo mestské zastupiteľ-
stvo. Výška odmien sa pohybovala na úrovni 20 %. 
– Zástupcovia primátora v mestách Galanta a Šaľa sú poslanci, kto-
rí nie sú dlhodobo 
uvoľnení a nepatrí 
im plat v zmysle 
zákona, ale iba 
odmena za výkon 
funkcie. 
– Zástupca primá-
tora mesta Mgr. P. 
Rampašek doručil 
do redakcie SN 
vlastnoručne pod-
písané vyhlásenie, 
že nie je a ani nebol 
členom žiadnej po-
litickej strany. Poli-
tické kluby v rámci 
MsZ neexistujú a 
on osobne sa stre-
táva so všetkými 
poslancami MsZ 
bez rozdielu. Hlaso-
vania poslancov sú 
menovite prístupné 
všetkým občanom. 
Zástupca primáto-
ra poskytol redak-
cii doklad o výške 
svojho príjmu za 
rok 2009: HP = 36 
371,57 €

redakcia

Ktoré z posledných aktivít 
a prijatých rozhodnutí vede-
nia mesta aj poslancov hod-
notíte kladne?

Poslanci odsúhlasili aj na 
tento rok ďalšie opravy ciest 
a budovanie parkovísk na síd-
liskách. Považujem to za dob-
rý krok, pretože otázka kvality 
ciest a problém s parkovaním 
vozidiel trápi mnohých obča-
nov. Dúfam, že sa nám po-
darí pohnúť aj v otázke rie-
šenia dopravnej situácie 
na križovatke pri mar-
kete Lidl. Občania by to  
ocenili.
S čím nie ste spokoj-
ný?

Nedostatočný 
záujem vedenia 
mesta riešiť prob-
lémy a otázky, 
ktoré trápia nás 
všetkých a ku 
ktorým mesto pri-
stupuje mnohokrát alibisticky, 
nekoncepčne a pomaly. Prob-
lémy sa horko-ťažko pomenujú 
a potom sa dlho len reční...

Aby Vaše kritické slová ne-
boli bez argumentov, môžete 
uviesť príklady?

Príkladov je plno: kaštieľ s 
amfiteátrom, kasárne pri Váhu, 
oddychová zóna, existujú-
ci mestský priemyselný park, 
bezpečnosť a kriminalita, úro-
veň kultúry, čistota mesta... 
Vadí mi aj úroveň rokovaní na 
MsZ. Nedodržiavanie rokova-
cieho poriadku, nevhodné a 
urážlivé slová medzi kolegami. 
Ak máte iný názor, ste zaška-
tuľkovaný ako nepriateľ. Mys-
lím, že to trápi viacerých kole-
gov poslancov. 

Prednedávnom rozbúrila 
hladinu verejnej mienky aj 
záležitosť okolo podpisu ná-
vrhu zmluvy o výstavbe no-
vého piemyselného parku...

Od počiatku rokovaní vo veci 
spolupráce s fi. Rebod SK, 
a. s., poslanci vyžadovali dosta-
točné záruky pre mesto. Z po-
núkaných ale nedostatočných 
záruk som nemal dobrý pocit a 
podobne aj viacerí moji kolego-
via v zastupiteľstve. Poslanci i 
komisia pri MsZ permanentne 
trvali na zapracovaní takých 
garancií do zmluvy o spoluprá-
ci, aby v prípade akýchkoľvek 
neskorších problémov (v sú-
vislosti s možným porušením 
podmienok výzvy a následným 
vrátením poskytnutej sumy) 
mestu nevznikli žiadne záväz-
ky. Išlo o dotáciu vo výške do 
šesť miliónov eur.

Uvádzam riziká: 
1. V prípade problémov by ri-

ziko nieslo v plnej výške mesto, 
nie firma Rebod SK, a. s. 

2. Zmluvný záväzok – tvr-
denie, že v prípade povinnosti 

sumu vráti fa. Rebod SK, bolo 
stanovisko so silou na úrovni 
ilúzie. Ponúkané ručenie po-
zemkami bolo pre väčšinu ne-
prijateľné.

3. Presvedčiť t. č. investorov, 
aby stavali výrobné závody na 
území vo veľkosti 220 hektárov, 
je vzhľadom na súčasný hos-
podársky stav Slovenska nere-

álne (o. i. neboli sme in-
formovaní o žiadnom 
konkrétnom investo-
rovi). 

4. Nátlak a argu-
mentácie o nutnos-
ti podpísať zmluvu 

s ohľadom blízkeho 
termínu na poda-

nie žiadosti 
“čo najskôr” 
a garancie 
“budeme rie-
šiť neskôr” 
n e p ô s o b i -
lo na mnoho 

poslancov vôbec dôveryhod-
ne... Výzva na podanie projek-
tu bola aktuálna od 12. októbra 
2009, počas decembra by ča-
sový priestor na rokovania bol. 
Ako nazvať podmienku, že od 
zmluvy môžeme kedykoľvek 
odstúpiť? Ak má mesto pove-
dať áno, tak to áno musí platiť 
aj o päť mesiacov, ak obe stra-
ny pristupujú k zmluve korektne  
a zodpovedne.

Zapracovanie garancií (do 
zmluvy o spolupráci) sa neu-
dialo po žiadnom z troch stret-
nutí (a jednej pracovnej pora-
de poslancov). Úplným “bon-
bónikom” bolo predloženie 
“čerstvo” upraveného znenia 
návrhu zmluvy o spolupráci 
a návrhu uznesenia (o zmluve 
o spolupráci) počas rokova-
nia mimoriadneho MsZ 10. 2. 
2010. Tieto znenia (uznesenie 
a návrh zmluvy) znova neob-
sahovali žiadnu zo zásadných 
požiadaviek – garancie. Návr-
hy mali byť po rozprave odsú-
hlasené poslancami. 

Skúste žiadať v banke o po-
skytnutie úveru a povedzte, že 
ručenie a garancie vyriešite 
neskôr inou zmluvou... Slušne 
sa vám ospravedlnia a poďa-
kujú za návštevu... Prečo toľ-
kokrát žiadané a presne špeci-
fikované garancie nemohla ob-
sahovať aj táto zmluva o spo-
lupráci? Čím je zmluva podrob-
nejšia, tým lepšie, nie? Dobré 
zmluvy robia dobré vzťahy.

Domnievam sa, že celý pro-
jekt a aktivita zo strany partnera 
a rovnako vedenia mesta bola 
neuveriteľne podcenená. Čím 
dôležitejší je projekt, tým lepšie 
musí byť pripravené predstave-
nie firmy a prezentácia zámeru 
s podrobnou analýzou všetkých 
kladných i záporných stránok.  
No nestalo sa.                mk

Z rozhovoru s poslancom...
Na otázky odpovedá poslanec 

MsZ Ing. Martin Tomčányi.

Oficiálne vyjadrenie
Mestského úradu v Seredi 
k informáciám, ktoré boli 
publikované v Seredských 
novinkách, ročník VIII., Ja-
nuár – Február 2010, č. 1, 
článok: Z rozhovoru s po-
slancom Ing. Ľ. Kyselým.

V uvedenom článku a odpo-
vediach na otázky týkajúce sa 
domu kultúry NOVA bola uvede-
ná odpoveď: „Zdroje na investí-
cie sa dajú získať z eurofondov“. 
Táto informácia bola Mestským 
úradom v Seredi zaslaná dňa 9. 
2. 2010 na preverenie Regionál-
nej rozvojovej agentúre Galan-
ta, ktorá je členom Integrovanej 
siete regionálnych agentúr (IS 
RRA) www.isrra.sk, ktorú pod-
poruje aj Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja Sloven-

skej republiky. Z uvedenej agen-
túry sme dňa 15. 2. 2010 dostali 
listom v elektronickej podobe ci-
tát: „V súčasnom období nie je 
vypísaná žiadna výzva v rámci 
operačných programov NSRR 
(Národný strategický referenčný 
rámec) na projekty zamerané na 
rekonštrukciu kultúrnych domov 
pre mestá a obce, z tohto dôvo-
du nie je možné na uvedenú akti-
vitu čerpať finančné prostriedky. 
Doposiaľ v rámci programového 
obdobia 2007 - 2013 ani neboli 
vypísané výzvy takéhoto charak-
teru.“ Pripomíname čitateľom Se-
redských noviniek, že o rozdiel-
nosti a pravdivosti týchto dvoch 
tvrdení si musí spraviť úsudok 
každý čitateľ sám.

Mestský úrad v Seredi,
kancelária prednostu

Poslanec MsZ nepozná zákon 
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
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Schválená novela zákona 
o obecnom zriadení

Národná rada SR na svojej 
schôdzi schválila návrh zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní. Platná právna úprava už nevy-
hovuje najmä z dôvodu, že staros-
ta obce ako správny orgán musí 
túto rozsiahlu pôsobnosť vykonávať 
osobne bez možnosti jej delego-
vania na odborného zamestnanca 
obce, preto sa navrhuje, aby správ-
nym orgánom bola obec ako práv-
nická osoba.

Novela obsahuje nový spôsob 
ustanovenia do funkcie zástup-
cu starostu obce vrátane možnosti 

dvoch zástupcov starostu vo väč-
ších obciach, sprísnenie podmie-
nok odvolania hlavného kontrolóra 
obce z funkcie pri hlasovaní v obec-
nom zastupiteľstve a tým posilnenie 
jeho postavenia pri výkone kontrol-
nej činnosti, spresnenie problemati-
ky spolupráce obcí formou združe-
nia obcí, zúženie podmienok zániku 
mandátu poslanca obecného za-
stupiteľstva, úprava mechanizmu 
poskytovania odmien poslancovi 
obecného zastupiteľstva s ohľadom 
na racionálnejšie vynakladanie ve-
rejných prostriedkov.

Novela zákona nadobudne účin-
nosť 1. apríla 2010. 
prevzaté a skrátené z www.epi.sk

V minulom čísle Seredských noviniek (č. 1, 
Január – Február) bol uverejnený rozhovor 
s mojím kolegom poslancom Ing. Ľ. Kyse-
lým. Vo svojich odpovediach na otázky hru-
bo klamal a tvrdil polopravdy. Zaujímavé je, 
že je to práve on, kto takmer pravidelne ob-
viňuje primátora, jeho zástupcu a vedúcich 
oddelení z klamstiev a obviňuje nielen 
ich... Priamo na rokovaní poslancov 
obvinil z klamstva aj predstaviteľa fir-
my, ktorá mala záujem spolupracovať 
s mestom na výstavbe nového priemyselné-
ho parku. Cítil som sa veľmi trápne. Doteraz 
som nezistil, že by ktokoľvek z „klamárov“ 
klamal, ale naopak, ukázalo sa už viackrát, 
že klamal práve pán poslanec. 

Okrem obvinení z klamstiev sa za uplynu-
lé roky dostalo množstvo urážok aj viacerým 
poslancom. Napríklad počas rokovania za-
stupiteľstva sa vyjadril na adresu jedného 
kolegu poslanca, že je hajzel len preto, lebo 
na prerokovávanú problematiku mal iný ná-
zor. Na porade k projektu nového priemy-
selného parku zasa verejne vyčítal kolegovi, 
že na poradu prišiel pod vplyvom alkoholu. 
Ten mu nezostal nič dĺžný a upozornil ho, 
že na rozdiel od neho jemu vodičský preu-
kaz za alkohol zadržaný nebol. Či bol kole-
ga pod vplyvom alkoholu, neviem, nikto mu 
totiž „nedal fúkať“, ale viem, že kolega mal 
vážny zdravotný problém. (Z osobných skú-
seností viem, že i užívanie niektorých liekov 
môže vyvolať podobné prejavy.)

Ale ku klamstvám pána kolegu... Vo svo-
jej odpovedi tvrdí: „zákon nehovorí o zá-
stupcovi primátora... Je to vymyslená funk-
cia..., je to tzv. kontrola primátora politický-
mi stranami... Zástupca primátora v podsta-
te za nič nezodpovedá.“  Tieto tvrdenia sú 
jedna veľká lož! Pán kolega nepozná zákon 
č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom 
znení. Uvedený zákon v § 24 odst. 4 doslov-
ne  hovorí: „Mestské zastupiteľstvo na návrh 
primátora zvolí najviac dvoch zástupcov pri-
mátora a na návrh primátora ustanoví rozde-
lenie úloh, okruhov úkonov a činností, ktoré 
zástupcovia primátora sú oprávnení vyko-
návať.“ Takže zákon hovorí nie o jednom, 
ale dokonca o dvoch zástupcoch primáto-
ra. Zato však vôbec nič nehovorí o kontro-
le primátora politickými stranami, ako tvrdí 
pán kolega. Zástupca primátora zodpovedá 
za oblasti, ktoré sú mu pridelené, takže tvr-
denie, že v podstate za nič nezodpovedá, je 
taktiež klamstvo. V odpovediach o príjme zá-
stupcu primátora pán kolega navodzuje do-
jem, akoby bral peniaze takmer za nič a ešte 
k tomu v porovnaní s inými nehorázne veľké.  
Mám dojem, že kolega chcel čitateľa uviesť 
do omylu, tak povedal  polopravdu a nie úpl-
nú lož, aby čitateľ ľahšie uveril.

Tvrdí totiž: „Situácia v iných mestách po-
tvrdzuje správnosť schválenia môjho návrhu. 
Napríklad v Galante zastupuje primátora je-
den z poslancov. Ohodnotený je sumou 700 € 
mesačne, v Šali je menovaný zástupca primá-

tora a jeho príjem je cca 800 €.”   (Odhlaso-
vaný príjem zást. primátora Serede je dnes v 
„hrubom“ 1200 €, v „čistom” asi 750 €) Prav-
dou je, že v Galante je zástupca odmeňovaný 
sumou 700 €, ale je tiež pravdou, že jeho jedi-
nou úlohou je zastupovať primátora len ak to 
sám primátor uzná za vhodné. To v praxi zna-

mená, že musí byť neustále „na telefóne“ a ak 
ho primátor zavolá, tak je povinný prísť na 
mestský úrad, alebo ísť tam, kam ho primátor 
vyšle. Podľa vyjadrenia vedúcich pracovníkov 
na mestskom úrade v Galante je bežné, že sa 
zástupca na mestskom úrade neukáže aj celý 
týždeň. Je to v poriadku, lebo nemá stanovenú 
pevnú pracovnú dobu a ani počet hodín, kto-
ré musí odpracovať. (Podľa vyjadrenia niekto-
rých obyvateľov Galanty, ich primátor hádam 
ani nespáva, lebo je vždy a všade tam, kde 
sa niečo deje.) Aby to tak mohlo byť, tak zá-
stupcom primátora je podnikateľ, ktorý nie je 
zamestnaný a môže byť „na telefóne“. A ako 
je to v Šali? Zástupca primátora Šale mal výš-
ku platu odvodenú od výšky platu primátora, 
a to 45%. Nedávno mu ho však poslanci zní-
žili na 35%, lebo vraj podľa nich nechodil do 
práce tak, ako mal, takže nemal odpracovaný 
potrebný počet hodín. Týchto 45% z platu pri-
mátora však dostával za polovičný pracovný 
úväzok. Ak dobre rátam, ak by mu neboli (vraj 
z jeho viny) znížili plat a pracoval by na plný 
úväzok, mal by plat takmer 2060 €, takže 800  
a 2060 € je veľmi veľký rozdiel. Stačí povedať 
len polovicu pravdy a čo to spraví! 

Ďalším zaujímavým tvrdením pána kolegu 
je, že zást. primátora Mgr. P. Rampašek je čle-
nom klubu KDH. Je to nezmysel a sprostá lož.  
Pán Rampašek nie je a ani nikdy nebol v žiad-
nej politickej strane. Pán kolega Ing. Ľ. Kyselý 
si na záver svojej odpovede v SN asi potre-
boval „kopnúť“ do poslancov za KDH, veď sa 
blížia voľby... Prečo si to myslím? Preto, lebo 
ďalej píše o odhlasovanej odmene zást. pri-
mátora „tentokrát došlo k veľkému navýšeniu 
odmeny za druhý polrok 2009 zástupcovi pri-
mátora - až na 27% z hrubého príjmu... Hlaso-
vanie bolo tajné a o tom, kto mu navrhol naj-
vyššie percentá odmeny, sa iba domnievam... 
Percentá odmeny mu pravdepodobne navýši-
li jeho kolegovia z KDH...“ Pán Ing. Ľ. Kyselý 
tu podsúva čitateľovi myšlienku, že poslanci 
za KDH nedodržujú zákon, že poslanci KDH 
povyšujú kamarátstvo a príslušnosť k strane 
nad zákon, keď rozhadzujú prostriedky mes-
ta, keď prihrávajú odmenu zástupcovi pimáto-
ra. V poslaneckom zbore sú v súčasnosti traja 
poslanci zvolení za koalíciu SDKÚ-KDH. Čest-
ne prehlasujem, že som zást. primátora ne-
navrhol ani o jedno percento vyššiu odmenu 
ako v minulosti. Takže ostávajú nanajvýš dva-
ja poslanci, ktorí mohli zvýšiť percento. Výška 
odmeny môže byť od 0 do 50%. V minulosti 
zást. primátora dostával odmenu okolo 20%. 

Keby si pán kolega sadol ku kalkulačke, zistil 
by, že ak by aj dvaja zvyšní poslanci zvolení 
za koalíciu SDKU-KDH navrhli 50% - nú od-
menu, musel by tam ešte prirátať tzv. bulhar-
skú konštantu, aby títo dvaja poslanci zdvihli 
priemer o 7%. (Pre čitateľov SN uvádzam, že 
bulharská konštanta je také číslo, aké práve 

potrebujeme prirátať či odrátať, ktorým 
musíme deliť či násobiť, aby sme do-
stali požadovaný výsledok.) Myslím si, 
že zást. primátora dostal vyššiu odme-

nu preto, lebo si asi viacerí poslanci uvedomili 
úder pod pás, ktorý utŕžil, a zvážili jeho prácu 
a prínos pre mesto, preto mu naposledy na-
vrhli vyššie percento odmeny. Inak to totiž ma-
tematicky nie je možné. Zást. primátora Mgr. 
P. Rampašek mimo povinností, ktoré sme mu 
schválili na začiatku volebného obdobia, asi   
rok vykonával aj úlohy projektového manažé-
ra, ktorý z miesta odišiel. Za toto obdobie boli 
pripravené, dopracované alebo prepracova-
né a úspešne podané viaceré projekty, napr. 
rekonštrukcia Komenského a Fándlyho školy 
v sume asi 2 mil. € (60 mil. korún). Pán Ky-
selý ďalej hovorí: „Náklady aj s odvodmi činili 
cca 47 667 € (1,43 mil. Sk) ročne z rozpočtu 
mesta.“ Ako sugestívne vyjadrené! Ak by zást. 
primátora nič nerobil, škoda by bolo na jeho 
plat vynaložiť čo i len jedno euro. Ak však svoj 
post zastáva tak, ako má (asi áno, keď sme 
mu pravidelne schvaľovali odmeny), tak mu 
plat patrí. A prečo píšem, že sugestívne vyjad-
rené? No preto, lebo ak sa ľudia medzi sebou 
rozprávajú o tom, aký majú plat, tak hovoria, 
koľko dostanú „na ruku“. Nikdy nie, koľko do-
stávajú v hrubom, to znamená spolu so zapla-
tenou daňou a odvodmi. A už vôbec nikoho 
nenapadne hovoriť výšku svojho zárobku ešte 
aj so sumou, ktorú zaň platí zamestnávateľ. 
Takto by to kolegom povedal iba samovrah 
a masochista, alebo aby mu závideli, hlavne 
ak kolegovia nevedia, koľko ešte zamestná-
vateľ platí za zamestnanca v odvodoch. Pri-
bližne je to tak, že ak zamestnanec dostane 
„na ruku“ 1000 €, tak jeho plat zamestnávate-
ľa vyjde asi na 1800 €, teda na takmer dvojná-
sobok. A pán poslanec Kyselý spomína práve 
toto číslo, aby to „lepšie vyzeralo“.

Mrzí ma, že som musel napísať tento člá-
nok, lebo nie je o pekných veciach. Nemô-
žem však mlčať, keď klamstvo sa snaží mať 
navrch. Dúfam, že tento pohľad do kuchyne 
zastupiteľstva neznechutí občanov nášho 
mesta a že práve naopak, koncom roka prí-
du k volebným urnám, aby zvolili tých naj-
lepších spomedzi seba. A pevne verím, že 
budú lepší ako sme boli my!

Možno si niekto povie: Práve  začala 
predvolebná kampaň. Možno začala, ale 
zo strany kolegu. Mne to nevadí, nech si 
ju len robí... Ale nie na úkor nás, poslancov 
za KDH. Nikto nesmie bezdôvodne kopať 
do poslancov za KDH a ak áno, musí rátať 
s tým, že sa budú brániť. 

Pavol Kurbel, poslanec MsZ

O klamstvách a polopravdách 
jedného kolegu...

Jedna zmluva...
O názor k riešeniu situá- 

cie vo veci spolupráce s fi. 
Rebod SK, a. s., sme požia-
dali dvoch poslancov, R. 
Šipku a Ing. B. Horvátha, 
ktorí hlasovali za schválenie 
zmluvy o spolupráci a boli za 
pokračovanie v rokovaniach. 
Ich názory boli takmer iden-
tické.

Poslanec R. Šipka sa pre re-
dakciu SN vyjadril, že považu-
je neschválenie návrhu zmlu-
vy za nesprávny a predčasný 
krok mestského zastupiteľstva. 
„Bola to šanca, mohli sme sa 

posunúť.” Z podnikateľského 
hľadiska je nutné zabezpe-
čovať rast priemyslu v meste 
všetkými prijateľnými cestami. 
„Potrebujeme zamestnaných 
ľudí...” Uviedol, že návrh fi. Re-
bod bol zbytočne spochybňo-
vaný a požiadavka záruk pred-
časná. Chybou na strane firmy 
bola „slabá prezentácia firmy a 
projektu...” Rovnaký nezávisle 
vyslovený názor vyjadril v roz-
hovore aj poslanec Ing. B. 
Horváth, ktorý o. i. dodal, že 
„bolo dostatok priestoru v roko-
vaniach pokračovať, takto sme 
možnosť nájdenia cesty pre 
záruky zmarili”.          redakcia
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nych vôd na vykurovanie mesta Sereď (http://
www.mz.sered.sk/materialy/). K poslancom 
prehovoril aj predseda SZZP v Seredi p. Edu-
ard Šúry. Predniesol poslancom požiadavku 
na úhradu energií v prenajatej budove klubu 
na Novomestskej ulici. K žiadosti sa vyjadrili 
viacerí poslanci a pracovníci MsÚ. Poslanec 
Bc. Ľ. Veselický v dotácii na spotrebu energií 
prenajatého objektu Klubu zdravotne postih-
nutých nevidí riešenie. Navrhol rekonštrukciu 
zastaralého gamatkového vykurovania za etá-
žové a upozornil, že organizácia SZZP nepod-
lieha kontrole mesta. Poslankyňa B. Vydare-
ná podotkla, že by muselo dôjsť k zmene zne-
nia zmluvy, poslanec Ing. Ľ. Kyselý upozornil, 
že členovia klubu sú občania mesta odkázaní 
na pomoc, a budovu (majetok mesta) zveľadili 
za vlastné peniaze (preinvestovaných 580 tis. 
Sk), hl. kontrolórka Mgr. Z. Horváthová upo-
zornila, že zmluva o prenájme budovy za sym-
bolický poplatok bola práve preto stanovená 
tak nízko – nájomca sa zaviazal všetky úhra-
dy spojené s užívaním budovy platiť z vlast-
ných zdrojov, poslanec Mgr. M. Tóth upozor-
nil, že uvoľnenie financií takýmto spôsobom 
by bol precedens a ostatné inštitúcie by mohli 
v budúcnosti žiadať finančnú pomoc rovnako. 
Poslanec Ing. B. Horváth navrhol čiastočnú 
výpomoc a riešiť problém kúrenia komplexne, 
poslanec Ing. M. Tomčányi navrhol prispieť 
sumou 1500 €. V ďalšej časti rokovania pred-
niesla prednostka úradu Ing. E. Hanusová 
správu o realizácii a financovaní havarijných 
stavov všetkých budov vo vlastníctve mesta 
(http://www.mz.sered.sk/materialy/). K pripra-
venému materiálu – správe sa vyjadrili viacerí 
poslanci, ako prvý ho komentoval poslanec 
Ing. arch. R. Kráľ, ktorý materiál pochválil pre 
jeho komplexnosť a nabádal všetkých pracov-
níkov oddelení MsÚ, aby k príprave materiálov 
na rokovanie MsZ pristupovali rovnako zod-
povedne. Navrhol, aby sa vytváral „havarijný 
fond”, z ktorého by sa financovali nutné ne-
plánované opravy budov. Pripravený materiál 
ocenil aj poslanec Ing. Ľ. Kyselý, pripomenul, 
že je treba vykonať audit majetku mesta pre 
plánovanie budúcich výdavkov na údržbu, ur-
čiť zodpovedné osoby a vykonávať pravidelnú 
kontrolu skutkového stavu budov. V programe 
rokovania Rôzne primátor mesta informoval 
poslancov o situácii s bývalým objektom ka-
sární, kde Vodohospodárska výstavba plánuje 
výstavbu vodného diela. Územné rozhodnutie 
bolo napadnuté mestom Hlohovec a konanie 
bolo až do vyriešenia problému pozastavené. 
Poslanci komentovali terajšiu ponuku minis-
terstva obrany. Poslanec Bc. Ľ. Veselický ko-
mentoval ponuku objektu (kým nebude vyrie-
šená situácia okolo výstavby VD) Danajským 
darom, poslanec Ing. B. Horváth prirovnal 
prípadnú kúpu objektu mestom k samovražde, 
poslanec Ing. arch. R. Kráľ upozornil, že v 
priestore je „stavebná úzávera” a viazanosť na 
výstavbu vodného diela, poslanec Ing. Ľ. Ky-
selý žiadal primátora, aby zistil, „či sa s výstav-
bou vodného diela počíta ešte v tomto tisícro-
čí...” ponúkanú cenu ohodnotil ako nezmysel 
a vyjadril poľutovanie nad situáciou – „mohla 
tam vzniknúť pekná rekreačná oblasť”. V ďal-
šej časti poslanci odvolali doterajšieho kroni-
kára mesta Mgr. arch. R. Petroviča a zvoli-
li novú kronikárku Mgr. R. Scherhauferovú. 
Vedúca odd. správy majetku mesta JUDr. Z. 
Pastuchová podala poslancom ústnu správu 
o konaných súdnych sporoch mesta. V závere 
rokovania MsZ podal ústnu správu o situácii v 
klube ŠKF jeho (po mesiaci) nový prezident, 
poslanec R. Stareček. Poslanec P. Kurbel 
žiadal poslancov o podporu jeho návrhu zria-
denia priameho internetového vysielania zo 
zasadaní mestského zastupiteľstva, ale jeho 
návrh nebol poslancami schválený.

Zaznamenal Marcel Kováč

Materiály Mest-
ského zastupiteľ-

stva Seredi  
na internete

Vedenie mesta Sereď na 
jednej z januárových pracov-
ných porád rozhodlo, že ma-
teriály, určené poslancom 
mestského zastupiteľstva, 
budú zverejňované na inter-
netovej stránke mesta. Ta-
kýmto spôsobom sa obsah 
materiálov dostáva občanom 
mesta a záujemcom ešte 
pred zasadnutím poslancov 
MSZ. Občan bude mať mož-
nosť oboznámiť sa v predsti-
hu niekoľko dní, (minimálne 
tri) o čom budú poslanci dis-
kutovať a rozhodovať. Na in-
ternetovej stránke mesta, na 
adrese www.mz.sered.sk/
materialy, je možno nájsť ma-
teriály zo všetkých zasadnu-
tí mestského zastupiteľstva 
v roku 2010, sú spracované 
v štruktúre, ako ich dostávajú 
poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Seredi. Každú časť 
materiálu je možné  otvoriť 
samostatne, čo je výhodou, 
že nie je potrebné otvárať 
celý, často obsiahly doku-
ment. Každú časť dokumen-
tov si môžete uložiť (stiahnuť) 
do svojho počítača. Okrem 
možnosti prezrieť si materi-
ál každého bodu zasadnu-
tia po jednotlivých častiach 
je možné  prezrieť si materi-
ál aj ako celok. Stačí kliknúť 
na ikonku malej zelenej šípky 
pred číslom materiálu v jeho 
hlavičke. Takisto je možné 
takýmto spôsobom stiahnuť 
celý materiál do svojho počí-
tača. Uložiť si všetky materi-
ály naraz je možné kliknutím 
na veľké zelené tlačidlo na 
konci stránky. Všetky súbory 
sú dostupné v PDF formáte, 
takže je potrebné mať v po-
čítači nainštalovaný program 
na prezeranie tohto typu sú-
boru. 

Neprístupné časti textu ob-
sahujú informácie, ktoré sú 
chránené v súlade so záko-
nom č. 428/2002 Z. z. v zne-
ní neskorších predpisov.

Pri tvorbe štruktúry materi-
álov sa zohľadnili okrem po-
trieb poslancov mestského 
zastupiteľstva aj názory ob-
čanov. Internetová stránka 
je riešená jednoducho, pre-
hľadne s intuitívnym ovláda-
ním. Internetová stránka je aj 
vo verzii blind friendly, stačí 
ju prepnúť takto nazvaným 
tlačidlom vľavo hore na za-
čiatku stránky. Tento spôsob  
umožňuje oboznámiť sa s jej 
obsahom aj slabozrakým.

Samozrejme, je to prvá 
verzia a na prvýkrát nič nie je 
dokonalé a iste bude čo vy-
lepšovať. Pripomienky k zo-
radeniu  materiálov, k ovláda-
niu (ale nie k obsahu informá-
cií) môžete posielať na adre-
su informatik@sered.sk

Ing. Michal Kubala,
informatik MsÚ

Kto klame občanov?
Stanovisko komisie MsZ , ktorá podľa uznese-
nia MsZ z 15. 1. 2010 bola poverená hodnote-
ním návrhu zmluvy o spolupráci medzi mes-
tom Sereď a spoločnosťou REBOD SK, a. s.
Výstup z komisie z 25. 1. 2010, bod 3:
a) Komisia odporúča primátorovi mesta Sereď uzatvo-
riť zmluvu o spolupráci s Ign. Branislavom Urbanom 
(spoločnost Paladium & Partners, s.r.o.), ktorý sa bude 
zúčastňovať na rokovaniach komisie a na rokovaniach 
so spoločnosťou REBOD SK, a.s., ako poradca.
b) Komisia po preštudovaní zmluvy o spolupráci kon-
štatuje, že predložený návrh zmluvy o spolupráci je 
nedostatočný pre účely posúdenia predloženého 
projektu.
c) Komisia odporúča primátorovi mesta Sereď a MsZ 
vyžiadať od spoločnosti REBOD SK, a.s., nový pro-
jekt (komplexný podnikateľský zámer) so všetkými 
štandardnými informáciami, potrebnými k analýze 
projektu Zelený priemyselný park – Nový majer.
d) Komisia odporúča zmluvu o spolupráci medzi 
mestom Sereď a spoločnosťou REBOD SK, a.s., do-
plniť tak, aby pre mesto Sereď z uvedenej zmluvy 
nevyplývali žiadne riziká.
Výstup z komisie z 8. 2. 2010, bod 3:
-Komisia konštatuje, že ani na treťom zasadnutí ko-
misie so zástupcami spoločnosti REBOD SK, a.s., 
nebol predložený požadovaný materiál (vlastnícka 
štruktúra a profil spoločnosti).
- Spoločnosť REBOD SK, a.s., nezadefinovala poža-
dovanú garanciu (vinkuláciu alebo bankovú záruku) 
do výšky schválenej dotácie počas trvania podmie-
nok projektu.
- Podnikateľský zámer zaslaný v elektronickej podo-
be spoločnosťou REBOD SK, a.s., považuje komisia 
za nedostatočný.
- Z vyššie uvedených vážnych dôvodov a s nimi sú-
visiaceho rizika pre mesto Sereď, možnosti vzniku 
povinnosti mesta vrátiť poskytnuté prostriedky do 
eurofondov, komisia mestskému zastupiteľstvu ne-
odporúča odsúhlasiť návrh zmluvy o spolupráci pri 
príprave projektu na získanie prostriedkov na pod-
poru budovania zeleného priemyselného parku GF-
SEREĎ so spoločnosťou REBOD SK, a.s., so sídlom 
Hlavná 483/90, Nová Dedinka.

Takto prezentované výsledky komisie hodnotí pán 
primátor slovami – „Komisia bola nekonštruktívna.“
Podľa pána primátora mala komisia tvoriť zmluvu. 
Touto úlohou MsZ komisiu nepoverilo! Zodpoved-
ne mohla tvorbu zmluvy zabezpečiť iba renomova-
ná právna kancelária – špecializovaná na obchodné 
právo. Tento názor bol členmi komisie prednesený 
počas rokovania komisie.

Je hrubým klamstvom tvrdenie, že JUDr. M. Ir-
sák z rokovania komisie odišiel, lebo nedostal slovo. 
Pravdou je, že na rokovaniach komisie vystúpil nie-
koľkokrát a nikdy jemu, ani žiadnemu inému členovi 
nebolo odňaté slovo. Dňa 8. 2. 2010 sa emailom odo-
slaným predsedovi komisie Ing. Ľ. Kyselému vzdal 
členstva v komisii z osobných dôvodov s tým, že sa 
k návrhu zmluvy o spolupráci medzi mestom Sereď 
a spoločnosťou REBOD SK, a.s., vyjadrí na riad-
nom rokovaní MsZ. Ing. B. Horváth mal ako jediný 
člen komisie názor, že komisia má dotvoriť a dopra-
covať návrh zmluvy o spolupráci medzi mestom Se-
reď a spoločnosťou REBOD SK, a.s. Umlčaný nebol. 
Odpoveď na otázku „Kto klame občanov?“ si môže 
nájsť každý sám.

Podpísaní členovia komisie: Ing. Ľ.Kyselý, 
Ing. B. Horváth, Mgr. M. Tóth, Ing. M. Tomčányi, 

Ing. Arch. R. Kráľ, Bc. Ľ. Veselický

Zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva (23. 2. 2009)
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Nové knihy v mestskej
knižnici

Stratený symbol – Dan 
Brown
Vydavateľstvo Slovart, 2010, 
preklad Marián Pochylý. V 
románe nič nie je také, ako 
sa na prvý pohľad zdá. Prí-
beh tejto knihy sa odohráva 
počas dvanástich hodín. Od prvej strany 
čitatelia pocítia hrôzu pri tom, ako budú 
sledovať suverénneho Roberta Langdo-
na pri jeho novom objave v nečakanom, 
novom prostredí. Stratený symbol je plný 
prekvapení.
Mucha – Dominik Dán
Vydavateľstvo Slovart, 2009. 
Rok po nežnej revolúcii bolo 
v Našom Meste založené sa-
mostatné oddelenie vrážd, 
ale vraždilo sa aj dovtedy, aj za socí-
ku, aj v prechodnom období roku 1990. 
Kriminalisti zápoliaci so starým počtom 
vrážd, až päť ročne, si odrazu museli 
zvykať na prídel dvadsiatich, po niekto-
ré roky až tridsiatich prípadov. Jedným 
z nich bola aj vražda mladého dievčaťa. 
Nebola dcérou žiadneho skorumpova-
ného politika, žiadneho multimiliónového 
otecka, nebola ničím zvláštna, iba taká 
obyčka. Telo sa už začalo rozkladať a 
všetky stopy zmizli. Niečo ale predsa len 
ostalo, malá, takmer nepostrehnuteľná 
stopa, ktorú po sebe zanechala mucha. 
Uvidíme, či to bude stačiť na vyriešenie 
tejto záhady.
Domček jedným ťahom 
– Veronika Šikulová
Vydavateľstvo Slovart, 2009. 
Autorka tejto knižky má rada, 
keď pri čítaní cíti, že napísa-
ný text má „ťah“ ako dobrý komín. O čosi 
podobné sa pokúsila vo svojej knižke. 
Nie komín, ona nám pod nos strká rovno 
dom. Poviedky o detstve, dospievaní, aj 
o tom, čo bolo potom – v časti Je mi leto... 
V druhej a časti Spoviedky sa spovedá 
zo života – niekedy sama seba, inokedy 
ľudí, ktorí ju obklopujú... Rada rozpráva a 
okrem toho by bola rada, keby jej radosť 
z rozprávania bola nákazlivá, aby jej či-
tatelia mali rovnakú radosť z čítania, akú 
ona pociťovala pri písaní, aby jej „komín“ 
dobre ťahal a zohrieval, aby jej poviedky 
mali nielen ten komínový ťah, ale aj ťah 
na bránu...
Múr – Jean-Paul Sartre
Vydavateľstvo Spolku sloven. 
spisovateľov, 2009. Jean 
Paul Sartre bez pochýb pat-
rí medzi najvýznamnejších 
mysliteľov 20. storočia. Jeho 
prítomnosť v slovenskom literárnom a 
prekladovom prostredí bola a je hlboko 
neadekvátna. Vydaním zbierky poviedok 
Múr sa tento dlh začne aspoň čiastočne 
splácať. Okrem Cesty k Slobode je to 
jediný do slovenčiny preložený autorov 
text za posledných viac než 40 rokov. 
Slovenská spoločnosť má pri tomto au-
torovi čo doháňať. Zbierka Sartrových 
poviedok Múr je z hľadiska propagácie 
(či znovuobjavienia?) tohto autora tou 
najlepšou cestou. Témou je extrém-
ne vypätá životná situácia v priebehu 
2. svetovej vojny, ale aj pocity hlbokej 

Špecifické prostredie knižnice je predur-
čené k tomu, aby sa tu ľudia stretávali nie-
len pre knihy... Chodia k nám deti aj študenti 
z blízkych škôl, keď majú voľnú hodinu, príp. 
pred ich odchodom na autobus (cezpoľní). 
Knižnicu v popoludňajších hodinách navšte-
vujú skupinky žiakov s vychovávateľkami, 
len tak popozerať, 
čo je v knižnici nové. 
Žiaci často využívajú 
čitáreň aj na svoju prípravu do školy. Študen-
ti stredných skôl v rámci vyučovania u nás 
absolvujú literárne semináre a bibliografic-
ko-informačné prípravy. Pre najmenších 
sme rozšírili fond o leporelá, obrázkové kni-
hy, deti z materskych škôl sa môžu zúčastniť 
rozprávkového dopoludnia a pod. V priesto-
roch knižnice je dlhodobo inštalovaná vý-
stava výtvarných prác žiakov seredských 
škôl. Pre čitateľov knižnice sme sprístupnili 
internet. Samozrejme, veľa aktivít závisí od 

dostatku financií. Keď bol v knižnici väčší 
počet knihovníkov, vykonávali sme ďaleko 
viac podobných akcií, napr. stretnutí so spi-
sovateľmi... Každá akcia si vyžaduje kvalitnú 
odbornú prípravu. T. č. je v každom oddelení 
(pre deti aj dospelých) len jedna pracovníč-
ka, ktorá poskytuje hlavne základné kniž-
ničné služby. Pripravovať spomenuté akcie 
je teraz mimoriadne náročné. Naším cieľom 
je dosiahnuť, aby sa knižnica 
stala komunitným centrom pre 
rôzne skupiny obyvateľstva. 
Na takú činnost sú potrebné 
adekvátne priestory a v súčas-
nosti ich v rámci našeho mesta 
skôr poskytuje Free time club, 
kde sa podobná činnosť už  
vykonáva.

Pre znížený rozpočet kniž-
nice ostali v oddelení služieb 
z pôvodného počtu štyroch 
pracovníčok iba dve, po jednej 
v každom oddelení. Museli sme 
pristúpiť aj k úprave otvaracích 
hodín. V dopoludňajších hodi-
nách je knižnica otvorená iba vo 
štvrtok a v sobotu (od 8.00 hod.). Keďže deti 
sú dopoludnia v škole, úprava zrejme najviac 
postihla dospelých čitateľov, hlavne pracujú-
cich (aj študenti navštevujú knižnicu viac v 
popoludnajších hodinách). Štyri dni v týždni 
je knižnica otvorená do 18.00 hod., čo je po-
stačujúce. Počas letných prázdninových me-
siacov júl a august je knižnica otvorená už 
od ôsmej hodiny rána počas celého týždňa, 
nastávajúce leto bude otvorená aj v sobotu. 
Tri týždne v roku je knižnica zatvorená (celo-
závodná dovolenka). Tento režim otváracích 
hodín bude fungovať, ak nedôjde k zmenám 
pre prípadné choroby pracovníkov, dlhodo-
bejším dovolenkám a pod. Platné otváracie 
hodiny sú na naše pomery celkom veľko-

rysé riešenie, hlavne so súčasným počtom  
zamestnancov.

Najväčším problémom knižnice je nevra-
canie zapožičaných kníh.Celkovo máme 
nedostatok nových kníh, hlavne z odbornej 
literatúry, ktorá je pre nás čoraz viac finanč-
ne nedostupná. Ak čitateľ takúto knihu drží 

doma neúmerný 
čas, je to prob-
lém... Posiela-

me upomienky poštou, emailom, telefonic-
ky, dokonca – knihy požičané problémovými 
čitateľmi riešime aj osobnými návštevami, 
ale so striedavým úspechom. Pri zápise sa 
čitateľ zaväzuje dodržiavať výpožičný poria-
dok, súčasťou ktorého je aj výpožičná doba. 
Spoliehame sa aj na jeho základnú slušnosť 
a poctivosť, že keď si niečo pozičia, mal 
by to aj načas vrátiť. Zvlášť keď vie, že na 
knihu čaká niekto ďaľší. Zrejme bude treba 
pristúpiť k ráznejším opatreniam, aké sa vy-

užívajú aj v iných 
krajinách. Treba si 
uvedomiť, že tento 
problém má nielen 
naša knižnica, ale 
všetky knižnice na 
Slovensku. Zvlášt-
na úloha, ktorej sa 
asi nevyhneme, 
je aj elektronická 
ochrana knižného 
fondu pred krá-
dežami. Chceli 
by sme inštalo-
vať bezpečnostný 
elektromagnetický 
systém, problé-

mom je zase – nedostatok financií.
Na úseku informovania verejnosti o kniž-

nici a jej aktivitách sme sa rozhodli vypustiť 
formu prostredníctvom tlačeného mesač-
níka, ten už nebol efektívny a zaujímavý. 
Prispôsobíme sa dobe, a tak budeme klásť 
väčší dôraz na elektronickú formu propagá-
cie aj prostrednictvom sociálnych sietí. Napr. 
nová služba Buzz sa nám zdá na tento účel 

veľmi vhodná. Prostredníctvom nej budeme 
môcť informovať o nových knihách, o pripra-
vovaných aktivitách, o tom, čo sa v knižnici 
práve teraz robí a hneď pridať aj fotografiu... 
A najzaujímavejšie je to, že čitatelia môžu 
spätne hneď reagovať a vznášať svoje po-
žiadavky. Vzájomná komunikácia bude 
atraktívna, živá a tým aj efektívna. Očakáva-
me, že bude veľkým prínosom, takto vlastne 
budeme môcť propagovať nielen nové knihy, 
ale celú našu činnosť. Samozrejme, využi-
jeme aj ostatné formy propagácie (mestský 
rozhlas, tlač, webová stránka mesta a pod.), 
ktoré sme využívali aj doteraz.

Yveta Kayserová, 
vedúca mestskej knižnice

Mestská knižnica v Seredi
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dezilúzie meštiakov žijúcich v akoby absurdnom svete. Svojím 
majstrovským zvládnutím majú šancu osloviť stále nové a nové 
generácie premýšľavých čitateľov. Napriek nárokom na intelekt 
čitateľa je Múr pravdepodobne najdostupnejšia a aj najatraktív-
nejšia časť Sartrovej tvorby pre širokú čitateľskú verejnosť. Múr 
si môže oprávnene robiť ambície na širšiu rezonanciu, a to nielen 
u odbornej čitateľskej verejnosti.
Bodka 2 – Milan Lasica 
Fejtóny 2007 - 2009, vydavateľstvo Forza Music, 
2009. Po úspechu knihy Bodka prichádza Milan La-
sica s novými fejtónmi z rokov 2007 až 2009 tentoraz 
s názvom Bodka 2. Vtipne a s nadhľadom v nej ko-
mentuje udalosti z nášho spoločenského a politické-
ho života s občasnými digresiami do minulosti a to všetko zaba-
lené do typicky lasicovskej podoby plnej bonmotov a jedinečných 
postrehov. 
Čauko, bengoši! –Ján Navrátil
Vydavateľstvo Mladé letá, 2009. Neviete, kto sú ben-
goši a kde bývajú? Ani hrdina tohto vzrušujúceho 
príbehu Jojo Hruška, prezývaný Maslovka, to neve-
del, kým nerozbil otcov vzácny vianočný zvonček. 
Zostalo z neho iba zvončekové srdce a keď si ho Jojo priložil k 
oku, uvidel, čo nenájdete ani v scifíčku – striebrovlasé dievčatko. 
Cengálka mu vysvetlila, že každá vec má svojho bengoša, ktorý 
zvoní, vŕzga, trieska, píska... a podľa toho sa aj volá. Odvtedy sa 
život nášho hrdinu načisto zmení. Pomocou bengošov dokáže 
urobiť aj to, čo predtým vôbec nevedel. S kamarátkou Danou, 
ktorá býva v tom istom dome, vyvolajú medzi spolužiakmi po-
riadny rozruch.

Po dlhšom čase som opäť 
navštívil spisovateľa – občana 
nášho mesta – pána Jána Na-
vrátila. Pohľad na hodinky mi 
prezradil, že sme sa rozpráva-
li takmer tri hodiny... Aký pek-
ný deň to bol... aj vďaka Vám, 
pán Navrátil!

Nedávno Vám vyšla nová 
knižka...   Knižka Čauko, ben-
goši! vyšla vlani pred Vianoca-
mi. Je to realisticko-fantastická 
próza zo života súčasných detí. 

Hlavné postavy, desaťroční spo-
lužiaci Jojo a Dana, pochádza-
jú z neúplných rodín. Joja jeho 
mama zverila otcovi, keď mal pol 
roka a viac o nej nemajú správu. 
Danina mama sa rozviedla, lebo 
otec dcéru 
týral. Utrpe-
né duševné 
traumy zľah-
čujú deťom 
fantázia a spoločné tajomstvo 
– bengoši. Bengoši sú tajomné 
bytosti bývajúce vo veciach od 
Bigbengu, čosi ako duše vecí, či 
stelesnené zvuky. Vďaka sklíčku 
stredovekého alchymistu možno 
s nimi komunikovať a využívať 
ich nevídané schopnosti. Ben-
goši prechádzajú cez steny, číta-
jú ľuďom myšlienky, v škole Jojo-
vi a Dane našepkávajú, slúžia im 
ako špióni, ochrancovia, pomsti-
telia... Robia z nich hrdinov, ktorí 
si poradia v každej situácii. Prí-
beh je vyrozprávaný s nadhľa-
dom a humorom, využíva vese-
lé, často až groteskné situácie, 
čím môže čitateľa záujať. 

Ako ste „prišli” k písaniu...?   
Psychológovia tvrdia, že človeka 
formuje jeho rané detstvo. Zdá 
sa, že je to naozaj tak, v mo-
jom prípade tuším aj súvislosti 
a prepojenia, no ako to presne 
funguje, neviem. Isté je, že mi 
knihy učarili. Rád som čítal, ne-
skôr som skúšal ukladať vlastné 
zážitky na papier, až som získal 
odvahu poslať prvý rukopis do 
vydavateľstva a na moje prekva-
penie ho vydali. Po niekoľkých 
ďalších úspešných knihách mi 
ľudia začali hovoriť spisovateľ. 
Dodávam, že som sa o to ve-
dome neusiloval. Písanie bolo 
aj zostalo mojím koníčkom. Pri-
padá mi ako hra. Možno preto 
rád píšem o deťoch a pre deti, 

lebo práve u nich sa hra stotož-
ňuje s prácou. Mojou životnou 
témou sú problémy mládeže 
v čase dospievania a pri vstu-
pe do života. Toto zrejme súvisí 
s mojím pôvodným povolaním – 
pôsobil som ako učiteľ na gym-
náziu a vedel som so študentmi 
nadviazať dôverný kontakt. Učil 
som ich a súčasne oni učili mňa. 
Záujem o mladú generáciu ma 
neopustil, to sú moje okuliare, 
cez ktoré pozerám na svet. 

Knihy sú z písmen a slov... 
Čím je slovo pre Vás?

Môj otec bol tesár. Svoju se-
keru nazýval tesársky chlebí-
ček. Pomocou nej staval ľuďom 
strechy nad hlavou, no hocikedy 

mohol trafiť 
vedľa, zaťať 
si do kolena, 
alebo poraniť 
iného. Podľa 

otca nazývam slovo spisovateľ-
ský chlebíček. Hoci je nehmotné, 
aj ním možno udrieť vedľa, za-
vše zámerne, zlomyseľne a nie-
koho zmrzačiť. Príkladov pozná-
me nespočetne, preto sa usilu-
jem narábať so slovom zodpo-
vedne ako so sekerou. Toto však 
platí nielen pre spisovateľa...  
Slovo je ľudský chlebíček. 

V knihe je slovo dominantné, 
má tu najširší priestor na rozlet. 
Často nadobúda netušený ma-
gický význam, okrem sprostred-
kovania informácie pôsobí na či-
tateľa emocionálne, vzrušuje ho, 
nadchýna, znepokojuje, teší... 
Vďaka týmto svojim možnostiam 
kniha čitateľa nenápadne ovplyv-
ňuje, dynamizuje v ňom mys-
lenie, podieľa sa na formovaní 
jeho osobného rebríčka hodnôt 
i svetonázoru. Často vytyčuje aj 
smer jeho záujmov. V tejto sú-
vislosti sa vrátim k spomínanej 
knižke Čauko, bengoši! Jedným 
z dôvodov, prečo som ju napísal, 
bolo úsilie prebudiť záujem detí 
o vedeckú fantáziu, zodpoveda-
júcu poznatkom na začiatku tre-
tieho tisícročia. Či sú bengoši 
zaujímavejší, atraktívnejší ako 
tajomné stredoveké rekvizity: je-
žibaby, lietajúce metly či kraľu-
júci Herry Potter, musia posúdiť 
čitatelia.

Ďakujem za rozhovor. 
Marcel Kováč

Kniha života HEVI-klubu 
Kamienky pri OA Sereď sa 
začala písať v roku 2005. Ná-
zov Kamienky si zakladajúci 
študenti vymysleli podľa mena 
svojej pani profesorky – slo-
venčinárky Mariany Kamen-
skej. Vraj sú jej deti – kamien-
ky a s kamienkami sa dajú 
tvoriť zaujímavé veci: skladať 
slová, stavať zámky, tvoriť 
mozaiku života a snov… 

Zaujímavých vecí sa im po-
darilo za uplynulých päť rokov 
naozaj dosť. V Seredi zalo-
žili tradíciu Knižných hodov, 
zúčastnili sa Pochodu živých 
– medzinárodného stretnutia 
mladých ľudí v Osvienčime, 
v Seredi organizovali Svetový 
deň srdca, pre deti z detské-
ho domova naštudovali diva-
dielko, z radov Hevi-klubákov 
vyrástli mladí umelci, spisova-
telia, žurnalisti, filozofi, recitá-
tori, ktorí sa umiestňujú na po-
predných miestach v umelec-
kých, literárnych a odborných 
súťažiach…

Hlavným cieľom HEVI-klu-
bu je CESTA KU KNIHE. 
Program stretnutí členov HE-
VI-klubu vychádza zo spo-
ločného čítania, z ktorého sa 

odvíjajú  kreatívne diskusie, 
zážitkové  hry, tvorivé dielne, 
netradičné stretnutia so zaují-
mavými osobnosťami. Jednou 
z nich je Daniel Hevier. Hlav-
nou náplňou je tvorivé písa-
nie a otvorené vnímanie sveta 
okolo nás.

Klub pomáha študentom 
aktívne a zmysluplne využiť 
voľný čas, pomáha pri tvor-
be pozitívnej životnej orien-
tácie, pri tvorbe hodnotového 
rebríčka, pomáha získať dob-
rý vzťah k čítaniu a vzdeláva-
niu, rozširovaniu si kultúrneho 
a umeleckého obzoru. Čle-
novia Hevi – klubu reprezen-
tujú OA Sereď, mesto Sereď 
a TTSK v rôznych kultúrnych 
podujatiach, v umeleckej čin-
nosti, v literárnych  a vo vedo-
mostných súťažiach

Činnosť členov Hevi – klu-
bu sa zameriava aj na preven-
tívnu osvetu a informovanosť 
mladých ľudí o škodlivosti 
nezdravého životného štýlu, 
o škodlivosti fajčenia, o škod-
livosti drogovej závislosti. 

Stránka knihy života  Hevi-
klubákov  nezostáva čistá, je 
pestrá, zaujímavá, krásne fa-
rebná…                    redakcia 

Stretnutie 
s majstrom slova 

Jánom Navrátilom

Povedala stránka sneho-
bieleho papiera...

Stránka snehobieleho papie-
ra povedala: „Ako čistá som 
sa zrodila a čistou zostanem 
navždy. 
Radšej zhorím a premením 
sa v biely popol, než by sa ma 
dotkla temnota, alebo sa ku 
mne priblížil ktosi nečistý.“

Kalamár počul, čo stránka 
hovorí a jeho temné srdce sa 
smialo, no nikdy sa k nej 
neodvážil priblížiť.
Farbičky ju tiež počuli
a nikdy neprišli bližšie.
A snehobiela stránka papiera 
zostala čistá a počestná 
navždy – čistá a počestná – 
a prázdna...

Kahlil Gibran

HEVI-klub – Kamienky

ilustr. foto: archív knižnice
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Keď sa sen stane 
skutočnosťou...

Má len 25 rokov a už sa mu splnil jeho 
dlhoročný sen. V práci zodpovedá za 
stovky ľudských životov – Ing. Peter Him-
pán je pilotom...

Už ako malý chlapec sa zaujímal o všetko, 
čo sa týkalo techniky. Prvotnú inšpiráciu na-
šiel v knihe o letectve, ktorú dostal na svoje 
12. narodeniny. O dva roky neskôr sa zúčast-
nil leteckého dňa v Bratislave. Tento deň mu 
úplne zmenil 
jeho nasle-
dujúci život. 
V 3. ročníku 
na strednej 
škole sa roz-
hodol pre Vo-
jenskú školu 
v Košiciach. 
B o h u ž i a ľ , 
v tom čase 
prestali otvá-
rať na košic-
kej škole roč-
níky, a tak 
sa rozhodol, 
že svoj sen 
skúsi zrea-
lizovať na 
inej škole, na 
Žilinskej univerzite – katedre leteckej do-
pravy. Absolvovanie školy však nebolo je-
dinou podmienkou, ktorá mu stála v ceste 
na dosiahnutie svojho cieľa. Okrem nej mu-
sel podstúpiť náročnú zdravotnú prehliad-
ku. Pretože nikdy predtým nelietal, vybral si 
prehliadku v Košiciach, ktorá bola prísnej-
šia ako ostatné. Potreboval sa uistiť, či má 
zmysel prekonávať aj ďalšie prekážky, ale-
bo nie. Okrem prehliadky bolo treba dosta-
tok finančných prostriedkov a potrebný po-
čet nalietaných hodín. Vtedy ich bolo treba 
okolo 220. Po splnení všetkých kritérií sa Pe-
ter mohol uchádzať o miesto druhého pilota. 
Práca pilota naplnila jeho očakávania. Nie-
lenže spoznal veľa nových ľudí, ale bol spo-
kojný aj s finančným ohodnotením. Peniaze 
pre neho nie sú najdôležitejšie a jedným dy-
chom dodáva: ,,Väčšina pilotov nepracuje 
pre peniaze, ale preto, že ich táto práca na-
pĺňa. Väčšine z nich ide naozaj o to lietanie  
a o radosť z neho.“

Peter na vlastnej koži zistil, že povolanie 
pilota nenesie len pozitíva. Presvedčil sa 
o tom najmä počas letnej sezóny: ,,Človek 
príde domov vyspať sa a opäť odchádza do 
práce. Je to naozaj vyčerpávajúce, ale ak 
máte dobré rodinné zázemie, tak sa to dá 
zvládnuť.“ Napriek všetkým svetlým aj tie-
nistým stránkam pilotovho života Peter by sa 
pre toto povolanie rozhodol ešte raz. Prizná-
va však, že v niektorých prípadoch by  svoje 
rozhodnutia zmenil. Vie, že by sa nestal pilo-
tom, ak by nemal morálnu a finančnú odporu 
u svojich rodičov. Vďačný je aj svojej priateľ-
ke. Pre svojich budúcich kolegov, ktorí by sa 
chceli vybrať tou istou cestou ako on, má iba 
jeden odkaz: ,,Hlavná je seriózna príprava. 
Viem, že sa to ľahko hovorí, ale dôležité je 
sa dostať cez všetky tie skúšky a pohovory. 
Musíte byť však naozaj odhodlaný, pretože 
nikdy neviete, čo sa stane...“

Po úspešnom zvládnutí všetkých prekážok 
sa Petrovi jeho sen stal skutočnosťou. Sú-
časná hospodárska kríza zasiahla aj leteckú 
dopravu. Peter sa musel načas svojho sna 
nedobrovoľne vzdať. Svoju budúcnosť si už 
bez lietania však nedokáže predstaviť. 

Monika Himpánová

Škola má vyjsť za brány, 
do života...

A práve to sa v našej Základnej škole 
Jana Amosa Komenského ako prvej v na-
šom meste podarilo vďaka realizovaniu 
projektu Comenius s témou: Rozprávky 
z hračkového lesa. Projekt je podporova-
ný SAAIC – Národnou agentúrou Progra-
mu celoživotného vzdelávania. Do aktivít 
sú zapojení žiaci aj  učitelia, ktorí počas 
dvoch rokov trvania projektu majú mož-
nosť stretávať sa s rovesníkmi z viacerých 
európskych štátov – Česka, Poľska, Ru-
munska a Nemecka. Čaká nás vymieňanie 
si skúseností medzi sebou v materinskom 
jazyku, ale najmä komunikácia pri jednotli-
vých aktivitách v nemeckom jazyku.

Už Jan Amos Komenský povedal „škola 
hrou“. Naša škola sa tomuto heslu nebrá-
ni. Hra je to, čo je našim deťom najbližšie. 
Prostredníctvom činností v projekte Roz-
právky z hračkového lesa chceme deťom 
umožniť hľadanie múdrosti života, ktoré sú 

ukryté práve v rozprávkach. Deti budú mať 
možnosť rozvíjať nielen svoj výtvarný ta-
lent, ale aj jazykový prejav spojený s tvori-
vosťou, fantáziou, kreativitou a transferom 
do cudzieho jazyka. Zároveň chceme, aby 
sa vytvorili nové priateľstvá a šírila sa kul-
túra jednotlivých krajín Európy. V dňoch 
1. - 6. novembra 2009 sa uskutočnilo 
v Žatci v Českej republike prvé stretnutie 
pracovných tímov zo všetkých spomenu-
tých štátov. Na tomto stretnutí si učitelia 
rozdelili úlohy a pripravili deťom zaujímavé 
činnosti, ktoré sú  spojené aj s mobilitami, 
teda viacdňovými návštevami ostatných 
partnerských škôl. V dňoch 19. – 23. apríla 
2010 privíta naša škola pedagógov s deť-
mi z Poľska, Nemecka a Česka. Súčasťou 
projektu sú aktivity, ktoré v škole prebeh-
li: súťaž v tvorbe rozprávky, resp. scenára 
k rozprávke na tému Príbeh z hračkového 
lesa, výtvarná súťaž Moja najobľúbenej-
šia hračka. Pripravujeme výstavu hračiek 
starých rodičov a rodičov, ktorá bude sprí-
stupnená verejnosti.                     ZŠ JAK

Projekt Tvorivé, zážitko-
vé učenie – Škola hrou

Poúčanie vedie k úspechu dlhou cestou, 
príklady krátkou a vlastný zážitok najúčin-
nejšou. – Seneca

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy 
EÚ v rámci operačného programu Vzdelá-
vanie ponúkla školám šancu premeniť tra-
dičnú školu na modernú vzdelávaciu inštitú-
ciu poskytnutím nenávratného finančného 
príspevku. Inovácia vyučovacieho procesu, 
zavádzanie kreatívnych foriem a metód prá-
ce prepájajúcich školu so životom sú priori-
tou pre pedagógov Obchodnej  akadémie 
v Seredi. Využili sme výzvu a od novembra 
2008 realizujeme projekt: Tvorivé, zážitko-
vé učenie – Škola hrou.

Cieľom projektu je inovácia obsahu a me-
tód vyučovacieho procesu, a tým skvalitne-
nie výstupov vzdelávania. Predmetom pro-
jektu je inovovanie učebných osnov vše-
obecnovzdelávacích a odborných predme-
tov. Jednou z možností, ako prispieť k roz-
víjaniu tvorivosti žiakov vo vyučovacom pro-
cese, je tvorivé vyučovanie, ktoré, samo-
zrejme, závisí od tvorivej osobnosti učiteľa, 
od tvorivej osobnosti žiaka a od podmienok 
súvisiacich s tvorivým prostredím. V štádiu 
prípravy nových vyučovacích metód zážit-
kovou formou prebiehajú hlavné aktivity 
najmä v prvom ročníku. Realizácia projektu 
začala kreatívnymi seminármi, počas kto-
rých sa rovnakým spôsobom učili učitelia 
ako tvorivo a zážitkovo učiť. Priebežným 
výstupom seminárov bolo presnejšie identi-
fikovať potreby školy a otestovať v pedago-
gickej praxi konkrétne metodickoorganizač-
né formy a stratégie vyučovania. Postrehy 
pedagógov vypovedajú o dojmoch z úvod-
ných seminárov: výborne spracovaný úvod 
do problematiky tvorivého učenia; výborne 
zvolené aktivity na pochopenie zážitkového 
učenia; konkrétne postupy ako pochopiť te-
oretické vedomosti; iný pohľad na možnosti 
vyučovania; je to zábavný a aktívny spôsob 
vyučovania, žiaci si viac zapamätajú, ak sa 
sami zapoja do vyučovania; všetko, čo vy-
budí žiaka k aktívnemu prístupu k učivu, je 
dobré, inšpiratívne, nápadité, užitočné; som 
plná energie, už teraz mám veľa nápadov...

Už takmer rok realizujeme projektom 
Škola hrou odkaz J. A. Komenského: ...len 

to, čo študenti zažijú, budú cítiť a chápať.  
To, čo sa sami naučia, budú trvalo ovládať... 
Učitelia môžu byť spokojní len vtedy, keď 
vidia výsledky svojho snaženia. Uvádzam 
niekoľko postrehov, teraz zo školských la-
víc: učili sme sa hrou; bolo to zaujímavé, 
iné ako ostatné; aj keď sme mali najskôr vý-
hrady, že to nevieme, predsa sme to zvládli; 
pohoda, nemuseli sme sa učiť z kníh, ale 
zábavnou formou;  každý vyjadril svoje ná-
zory – kladné, i záporné; niečo nové  a inou 
formou; veľa vedomostí, ktoré využijem aj 
v živote; učil som sa tvorivo myslieť a spolu-
pracovať s ostatnými... 

Ďalším cieľom projektu je zabezpečenie 
nových moderných učebných pomôcok a di-
daktickej techniky nákupom, ale i tvorbou 
samotnými pedagógmi a študentmi. Projekt 
podporí u študentov záujem o rozvíjanie zá-
kladných kľúčových kompetencií,  získava-
nie nových vedomostí, informácií, podporí 
odvahu a ochotu riskovať, neuspokojovať 
sa s prvým riešením, vnímať život komplex-
ne. Naučí ich rozvíjať vytrvalosť, zvedavosť 
samostatnosť v rozhodovaní a v zapájaní 
sa do života spoločnosti. 

Aby sme žili tvorivým životom, musíme 
sa prestať báť robiť chyby. – Joseph Chil-
ton Pearce

PaedDr. Mariana Kamenská, 
lektorka projektu

Foto: Študenti 1. E OA v Seredi sa učia me-
tódou farebného myslenia. Autorom metó-
dy Šesť mysliacich klobúkov je Dr. Edward 
De Bono, kreatológ, autor koncepcie late-
rárneho myslenia (laterárny – bočný, po-
stranný). Laterárne myslenie sa definuje 
ako spôsob hľadania riešenia problému 
neobvyklou alebo čiastočne nelogickou 
cestou, je to spôsob, ako sa dá na prob-
lém pozerať z viacerých strán, z viacerých 
zorných uhlov, rôznymi spôsobmi... 

foto: archív školyfoto: archív autora
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Gymnazisti opäť na medzinárodných 
projektových stretnutiach

Tento projekt je realizova-
ný s podporou Európskeho 
spoločenstva v rámci progra-
mu Celoživotného vzdeláva-
nia, podprogram Comenius - 
Školské partnerstvá. 

V posledných mesiacoch 
sa vybrané študentky nášho 
Gymnázia v sprievode s pe-
dagogickým dozorom  zúčast-
nili  ďalších dvoch Medziná-
rodných projektových  stret-
nutí Comenius, ktoré sa kona-

li v poľskom Rzeszówe a maďarskom Kisteleku. Na projekte s našou 
školou spolupracujú školy z Česka, Maďarska, Poľska a Rumunska. 
Téma projektu: „Ľudová výroba, ľudové remeslá v Európe – včera 
a dnes“ bola  naplnená v každom bode programu projektových stret-
nutí, ktoré boli bohaté na zážitky, nové poznania a zručnosti, plné  
dobrosrdečnosti, pohody a dobrej nálady. 

V oboch krajinách sme si mohli vyskúšať  zaujímavé remeslá, ako 
napríklad pletenie košíkov, maľovanie na sklo, výroba brošní z vlny, 
výroba prsteňov z korálok, hrnčiarstvo, výroba figúrok zo šúpolia 
a mnohé iné. Nezabudnuteľné boli pre nás skanzen v Kolbuzsowej, 
zámok v Lancut, výroba salámy v Segedíne či historická Budapešť.   
Vďaka projektu sme sa zdokonalili v nemeckom jazyku, ktorý je ko-
munikačným jazykom projektu a prínosom bola i konverzácia v poľ-
skom a maďarskom  jazyku. Aj toto projektové stretnutie nám ukáza-
lo, že kultúry krajín participujúcich na projekte majú veľa spoločného 
– tradície, zvyky, odievanie, architektúra, ľudové remeslá. 

Veľmi sa nám páčilo a tešíme sa na najbližšie stretnutie, ktoré 
ukončí tento projekt a zavŕšený bude v Českej republike.  

Kristína Kolláriková – VI.C, Mgr. Karin Macháčová, 
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď

V posledných desaťročiach vý-
razne narástol záujem ľudí o mi-
nulosť, jej objavovanie sa stáva 
námetom mnohých filmov a kníh. 
Odborníci sa snažia zvyšovať 
vedomie ľudí o vlastnom regió-
ne, pretože sa potom zlepšuje aj 
vzťah k priestoru, v ktorom žijeme 
teraz. Mnoho ľudí si vyhľadáva 
mená svojich predkov a zostavu-
je rodostrom vlastnej rodiny. Ne-
raz cestujeme na miesta, odkiaľ 
pochádzajú naši 
predkovia... a vra-
cajú sa nám aj 
témy či myšlienky 
starých myslite-
ľov, starých náboženstiev... 

Mnoho vecí, ktoré sa zdali, že 
sú už prekonané, neraz dostáva-
jú novú silu, ukážu sa v novom 
svetle. Zdá sa, že takýto feno-
mén prežil aj pôst. Ten si hájili ľu-
dia všetkých náboženstiev a pre-
šiel až do našich čias. Prešiel, 
ale tak, že sa už čiastočne zdal 
ako prežitá vec. Akoby sme ho 
nepotrebovali, akoby nám to pri-
pomínalo zbytočné trýznenie sa, 
akoby sme si chceli užiť možnos-
ti, ktoré nám dnešná doba dáva. 
Ale napriek tomu sa jeho posol-
stvo vrátilo. A vrátilo sa okľukou – 
teda predovšetkým cez modernú 
medicínu a moderné očisťovacie 
techniky. Veľmi často a takmer 
pri všetkých diagnózach poču-
jeme lekárov, že by bolo dobré 
podporiť liečbu správnou životo-
správou. Veľmi často sa stretá-
me s tým, ako si niekto naordi-
nuje ozdravujúcu kúru spočíva-
júcu predovšetkým v nastavení 
stravy. Nie je výnimkou, že člo-
vek, ktorému diagnostikujú váž-
nu chorobu, sa pokúsi o jej zvrá-
tenie tvrdou diétou... Medicína 
nám vlastne vrátila ozdravujú-
ci prínos pôstu. Podobne sa to 
deje v mnohých profesiách, kde 

záleží na tom, ako človek vyze-
rá. Podobne sa to deje tam, kde 
sa majú podávať výkony – všade 
tam ide o veľmi prísnu sebadis-
ciplínu. Tieto profesie nám opäť 
vrátili dôležitosť zvládnutia svoj-
ho tela. A tak sa „staručký pôst“ 
postupne stáva modernou, aj 
keď nie celkom príjemnou súčas-
ťou dnešného človeka. V nábo-
ženskom pochopení pôstu však 
nešlo a nejde len o ozdravenie 

a očistenie tela. 
A už vôbec nie len 
o jeho výzor. Vždy 
je to prepojené na 
myseľ, na vnút-

ro človeka. Vychádza to vlastne 
z prirodzenosti človeka, ak sa 
napríklad trápime, samotné naše 
telo odmieta nadbytok potravy. 
Ak sa o niečo úporne snažíme, 
je to podobné. 

V náboženskom vnímaní pôs-
tu išlo vždy aj o nastavenie mys-
le – napríklad očakávanie sviat-
ku, uvedomenie si svojich vín, 
prinútenie sa k novým spôso-
bom života, ovládnutie svojich 
pudov... Pôst bol a neraz aj je 
prosbou za ľudí a za veci, na kto-
rých nám záleží. Ak človek niečo 
myslí vážne, vkladá sa tam celý 
– teda tam vkladá aj svojho du-
cha, ale aj svoje telo. Pôst teda 
bol a je pozdvihnutím celého člo-
veka. „Staručkému pôstu“ vždy 
išlo o skvalitnenie života. Nie je 
ťažké domyslieť si, že sa posti-
li ľudia, ktorí mali toho omnoho 
menej ako my, a nie je ťažké vi-
dieť, že celkové ozdravenie živo-
ta, vzťahov, postojov... potrebu-
jeme aj dnes. 

Je to návrat starej témy, pomo-
cou ktorej naši predkovia dvíha-
li svoju životnú silu, svoju myseľ 
a tým aj svoje životy. Pôst patrí ku 
koreňom našej civilizácie.

Peter Cibira

Rozhovor s predsedom ob-
čianskeho združenia Vod-
ný Hrad v Seredi Mgr. Rasti-
slavom Petrovičom o stave 
a osude seredského kaštieľa.
Aký je Váš názor na súdny 
spor, ktorý t. č. vedie cirkev 
s mestom Sereď o kaštieľ?

Seredský kaštieľ nebol nikdy 
cirkevným majetkom. Pôvodne 
to bol Šintavský vodný hrad, kto-
rý patril najprv uhorskému krá-
ľovi, neskôr súkromným vlastní-
kom. V roku 1942 ho Slovenská 
republika vtedajšiemu majiteľovi 
barónovi Ohrensteinovi zoštát-
nila (účelovým zákonom zha-
bala) a následne predala Štu-
dijnej základine. Študijná zákla-
dina (fond) vznikla ako štátna 
organizácia 
z majetku 
zrušených 
rádov ešte 
za vlády cisárovnej Márie Teré-
zie a výnosy zo základiny slú-
žili na vydržiavanie katolíckeho 
školstva. Od roku 1945 bol opäť 
poštátnený a teraz je majetkom 
mesta Sereď. Kaštieľ s parkom 
bol súčasťou panstva Sereď, 
ktoré tvorili nehnuteľnosti: poľ-
nohospodárske a lesné pozem-
ky a stavby. Tieto nehnuteľnosti 
vytvárali zisk, z ktorého časť sa 
používala na údržbu a obnovu 
kaštieľa a parku. Celé desaťro-
čia až podnes výnosy z majetku 
bývalého seredského panstva 
využíval štát. Spravodlivé by 
bolo, ak by štát všetky tieto ne-
hnuteľnosti previedol na mesto 
alebo aby každoročne finančne 
prispieval na kaštieľ. Toto dedič-
stvo zostalo po funkcionároch 
bývalého režimu, ktorí chceli 
všetko vlastniť a o všetko sa sta-
rať. A dnes znášame výsledky 
ich vlády a zákonov. Narušené 
vlastnícke vzťahy a väzby sa do-
dnes nenapravili!   
Ako ďalej s kaštieľom?

Občianske združenie Vodný 
Hrad navrhuje mestu, aby sa 
ako vlastník kaštieľa pustil do 
postupnej obnovy tejto národ-
nej kultúrnej pamiatky. Dvadsať 
rokov sa oň mesto nestaralo, 
a tak sa stav historickej budovy 
výrazne zhoršil. Snaha mesta 
odpredať kaštieľ sa ukázala ako 
chyba. Nikto ho nekúpil a ani 
nekúpi, čakať na kupca, kto-
rý aj tak nepríde, je nezmysel. 
Všetci záujemcovia po obhliad-
ke kaštieľa a zistení podmie-
nok stratili o kúpu záujem. Ako 
sa niektorí z nich vyjadrili: ak by 
bol kaštieľ v dobrom stave, s kú-
pou by neváhali. Vážny záujem 
mal len jeden, ktorý sa nechal 
titulovať „knieža“. Vedel presne, 
ako by kaštieľ po obnove využí-
val. No ukázalo sa, že na obno-
vu nemá peniaze. Ozval sa ešte 
jeden austrálsky developer, ale 
ten svoj vážny záujem doteraz 
nepreukázal ničím konkrétnym. 
Ak by bolo mesto do kaštieľa 
každoročne niečo investovalo, 
tak dnes mohla byť časť objek-
tu funkčná a využívaná v pro-
spech obyvateľov mesta Sereď 
a neslúžila by bezdomovcom. 
Kaštieľ by mohol slúžiť na repre-

zentačné účely mesta, napr. nie-
len ako galéria a malé múzeum, 
ale aj ako hudobná škola či reš-
taurácia.
Akú hodnotu má kaštieľ?

Nevyčísliteľnú! Táto historická 
ikona sa stala súčasťou mest-
ského erbu. Sereď vznikla ako 
osada strážcov vodného hradu 
a onedlho oslávi 700-té výročie 
prvej písomnej zmienky (v roku 
2013). Ak by sa dovtedy podari-
lo obnoviť aspoň časť kaštieľa – 
bývalého hradu, určite by to bol 
vhodný darček pre obyvateľov 
mesta. Samozrejme, že to bez 
snahy predstaviteľov mesta a cu-
dzej pomoci nepôjde. Myslím na 
využitie finančných prostriedkov 
z tzv. eurofondov. Od minulého 

roka vedeli 
predstavitelia 
nášho mesta 
o možnosti 
získať nená-

vratný finančný príspevok z regi-
onálneho operačného programu 
– opatrenia 3.1.b intervencia do 
nehnuteľných kultúrnych pamia-
tok, obnova schátralých a ne-
využívaných pamiatok na kul-
túrno-spoločenské a osvetové 
účely. Sereď zatiaľ váha?! Taká-
to možnosť tu teraz je a bolo by 
škoda, keby sa nevyužila. Dnes 
už máme aj príklady z iných obcí 
na Slovensku. Obec Jelenec ne-
dávno obnovila kaštieľ za európ-
ske peniaze. Mesto Snina kúpilo 
od súkromníka schátralý kaštieľ 
za 10,5 milióna Sk (350 000 
EUR), aby ho obnovilo pre obča-
nov mesta za financie z eurofon-
dov, z ktorých získali 70 mil. Sk 
(2 311 000 EUR). Obec Čachti-
ce ide obnovovať ruiny hradu za 
71 miliónov Sk (2 360 000 EUR). 
Aj v meste Galanta predávali 
kaštieľ asi 20 rokov. Keď sa do-
zvedeli o možnosti čerpať penia-
ze na schátralé kultúrne pamiat-
ky z eurofondov, rozhodli sa, že 
nebudú pasívne čakať na kup-
ca, ale pripravili projekt a dnes 
už chystajú výberové konanie 
na obnovu parku a časti kaštie-
ľa, získali takmer 2 mil. eur. Spo-
meniem ešte mesto Hlohovec, 
ktoré má pripravené dva projek-
ty na eurofondy, projekt obnovy 
zámku a Empírového divadla. 
Obnovený seredský kaštieľ by 
určite prilákal turistov, a tým by 
bol prínosom aj pre ekonomiku 
mesta, pre rozvoj obchodu a slu-
žieb (ubytovanie a stravovanie). 
V súčasnosti sa v Seredi v býva-
lých kasárňach, ktoré cez vojnu 
slúžili ako židovský pracovný a 
koncentračný tábor, pripravuje 
otvorenie celoslovenského mú-
zea holokaustu. Toto múzeum 
bude pripomínať neslávnu minu-
losť Serede, ako aj slovenských 
dejín. Dúfame, že inú slávnu, 
oveľa staršiu históriu v podobe 
niekdajšieho hradu – dnešné-
ho kaštieľa, si mesto nenechá 
vlastnou nečinnosťou zničiť. 
Veď aká budúcnosť čaká mesto, 
ktoré si neváži vlastnú minulosť? 
Keby nebolo hradu, tak by tu ani 
mesto nevzniklo. Zostaneme 
bezvýznamným mestom, ktoré 
obchádzajú významné doprav-
né komunikácie?                   mk

História a osud 
kaštieľa v Seredi

Návrat 
starých tém

foto: archív školy
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Občianske združenie Fotoklub Váh oznamuje všetkým 
fotografom, nadšencom fotografie a občanom, že si môžu 
prezrieť množstvo fotografií členov na internetových strán-
kach www.fotoklubvah.sk. Ponúkame riadne členstvo, 
ale i neviazanú možnosť porovnávať či prispievať vašimi 
fotografiami alebo postrehmi v diskusii. Členovia fotoklubu 

si kladú za cieľ dopĺňať svoj archív umeleckých fotografií, ale i dokumentačných snímok nášho 
mesta tak, aby si návštevník stránok mohol prezrieť mesto z rôznych uhlov pohľadu. Ďakujeme 
kultúrnej komisii pri MsZ za porozumenie a finančný príspevok.

členovia OZ Fotoklub Váh

Dňa 7. 3. 1893 sa v Seredi narodil 
robotnícky funkcionár Rudolf Ada-
mec (zomrel 16. 7. 1979). Počas 
I. svetovej vojny ako vojak rakúsko-
uhorskej armády prebehol v r. 1915 
k ruskej armáde. Bol účastníkom 
útoku na Zimný palác. Do rodiska 
sa vrátil v r. 1920 a v r. 1921 vstú-
pil do KSČ. Počas prvej Slovenskej 
republiky bol účastníkom ilegálneho 
protifašistického odboja. V Seredi 
bol spoluzakladateľom miestnej or-
ganizácie Zväzu priateľov ZSSR.

Dňa 11. 3. 1941 sa v Seredi naro-
dil bábkoherec, dramaturg, dramatik 
a prekladateľ doc. Jozef Mokoš, 
výnimočný umelec a medzinárod-
ne uznávaná osobnosť bábkového 
divadla a poézie na Slovensku. Ab-
solvoval bábkoherectvo v r. 1962 
na Divadelnej akadémii múzických 
umení v Prahe. Do r. 1969 pôsobil 
ako bábkoherec, v r. 1969 – 1981 
ako dramaturg, v r. 1973 – 1981 aj 
umelecký šéf Štátneho bábkového 
divadla v Bratislave a v Žiline, potom 
umelecký šéf Štátneho bábkového 
divadla v Bratislave, v súčasnosti 
docent na Divadelnej fakulte VŠMU 
Bratislava. Významne sa prejavil 
v tvorbe pre deti a mládež, autor 
bábkových hier, adaptácií a prekla-
dov pre súbory, mnohých zhudob-
nených textov s jasne formulovaným 
morálnym akcentom.

Dňa 28. 3. 1864 sa v Seredi na-
rodil spevák, herec Martin Klein 
(zomrel 3. 11. 1924 v Berlíne). Od 
r. 1884 pôsobil ako spevák vo Wie-
ner Neustadte a iných mestách Ra-
kúska, ďalej v Budapešti, Karlových 
Varoch, Wroclawi, Gdaňsku, Kolíne 
nad Rýnom, Stuttgarte, ako šéfre-
žisér v Mníchove, neskôr vedúci 
letného divadla v Baden-Badene, 
Mestského divadla v Černoviciach 
a Luisen – Theater v Kráľovci.

Dňa 5. marca 1909 bola vypísaná 
súťaž na stavbu Obecného domu 
v Seredi (dnes stará budova mest-
ského úradu). Projekt realizoval sta-
viteľ Ján Tomaschek mladší z Nitry 
(jeho otec Ján Tomaschek a starí 
rodičia Jozef a Alžbeta sú pocho-
vaní v Seredi). Budova slúži už sto 
rokov. Do užívania ju odovzdali 14. 
februára 1910 po tom, ako ju po-
svätil vtedajší seredský farár Ernest 
Polatsek.

Pred dvestoštyridsiatimi rokmi, 
v roku 1770 začali stavať Cisár-
sko-kráľovský soľný úrad v Seredi. 
Areál soľného úradu sa nachádzal 
na Šintavskej ulici pri ceste na most. 
Po presťahovaní soľného úradu do 
Komárna od roku 1855 sa priestory 
používali na uskladňovanie tabaku 
a nakoniec ako sklady dreva píly, 
ktorá sa tu nachádzala až do posta-
venia nového cestného mosta cez 
Váh. Areál tvorilo šesť budov: domy 
patriace váhmajstrovi, vyberačovi 
poplatkov, obsluhovačovi váhy a 
hajdúchom a tri budovy na sklado-
vanie soli. Z pôvodných budov do-
dnes stoja len dve, prestavané sú 
na rodinné domy.

md

História Serede 
osobnosti - udalosti

Marec

Vox populi, 
Vox Dei -  
- Práca 

Poslancov
V posledných dňoch se-

redskú verejnosť dosť rozde-
lila kauza Priemyselný park 
– Nový Majer. Kým sa viedli 
až emotívne debaty alebo sa 
písali stanoviská o tom, či si 
vedenie mesta (primátor a po-
slanci) plnia svoj mandát zod-
povedne alebo nie, venoval 
som čas študovaniu zázna-
mov zo všetkých zverejnených 
hlasovaní poslancov uverejne-
ných na webovej stránke mes-
ta. Tie mi prezradili niekoľko 
prekvapivých zistení. 

Spomínané výsledky, žiaľ, 
nie sú kompletné, teda za celé 
funkčné obdobie, ktoré začalo  
v januári 2007. Začínajú za-
sadaním č. 200703 (z 30. 10. 
2007) a končia zasadaním č. 
201001 (z 10. 2. 2010). K dis-
pozícii nie sú výsledky hlaso-
vania z druhej časti zasadania 
č. 200806 z 26.6.08 a z mimo-
riadneho zasadania zo dňa 7. 
7. 2008. Tie neboli elektronic-
ky zaznamenané a spracova-
né. Pri prezeraní záznamov 
o hlasovaniach ma upútali 
údaje, ktoré sú zaznamená-
vané elektronicky. Hlasuje sa 
jednotlivo ku každému bodu 
rokovania vrátane pozmeňo-
vacích návrhov poslancov. 
Pred každým hlasovaním po-

slanci zapínajú svoje hlasova-
cie zariadenie pomocou mag-
net. kartičky v elektronickom 
systéme. Rokovací poriadok 
umožňuje zaujať jednu z troch 
možností: ZA, PROTI alebo 
ZDRŽAL SA.

Takmer v každom zázname 
z hlasovania sa objaví nová 
formulácia (podotýkam, že 
nemá oporu v rokovacom po-
riadku), a to: „NEHLASOVAL“. 
Tento stav nastane, keď sa 
poslanec prezentuje v elektro-
nickom hlasovacom systéme, 
ale potom nezaujme k dané-
mu problému žiadne stanovis-
ko. Nenapadá mi nič racionál-
ne, čo by mohlo vysvetliť za-
ujatie onoho postoja. Pritom 
poslaním našich mandantov 
je, aby ROZHODOVALI a nie 
naopak. Nutne to zvádza 
k myšlienke o alibizme. Bolo 
by isto zaujímavé poznať ná-
zor poslancov, čo ich k také-
muto postoju vedie. Potom je 
na mieste otázka, NA ČO tam 
pán poslanec(kyňa) je? V sle-
dovanom období bol tento ali-
bistický postoj vyjadrený cel-
kovo až 149 krát! Vyjadrené 
v percentách je to tesne nad 
1%, avšak v reči absolútnych 
čísiel je to veľa! Aj toto ziste-
nie poskytuje isté, nie veľmi 
dobré vysvedčenie o práci na-
šich poslancov.

Už samotné hlasovanie 
„ZDRŽAL SA“ by sa malo po-
užívať len výnimočne. Práve 
ním totiž poslanec nevyjadruje 
žiaden názor. Táto forma hla-
sovania by mala byť ojedinelá, 

ba až výnimočná. Domnievam 
sa, že je určená pre prípa-
dy, keď ide o konflikt záujmov 
(napr. ak sa hlasuje o osobe 
blízkej poslancovi, alebo veci 
na riešení, ktorej má priamy 
záujem). Všetky ostatné alter-
natívy je možno vyriešiť posto-
jom ZA alebo PROTI. Rokova-
cí poriadok totiž dáva poslan-
covi možnosť napadnúť návrh 
uznesenia (ak má na to racio-
nálne dôvody) a vynútiť si roz-
pravu k jeho protinávrhu. 

Moju niekoľkohodinovú 
prácu o hlasovaní MsZ som 
zhutnil do tabuľky. V tabuľke 
som spojil do jedného údaja 
postoje poslancov „ZDRŽAL 
SA“ a „NEHLASOVAL“ , lebo 
ich vecný prínos je v hlasova-
ní v podstate rovnaký. Celko-
vý počet hlasovaní „ZDRŽAL 
SA“ a „NEHLASOVAL“ je úc-
tyhodných 1124! Ak odráta-
me 149 x „NEHLASOVAL“, 
z toho vychádza, že až 975 x 
mali (skutočne mali?) poslan-
ci dôvod zdržať sa hlasovania. 
Naozaj až v toľkých prípadoch 
išlo o ich osobné dôvody, ale-
bo o osoby im blízke? Kedy je 
etické zdržať sa hlasovania? 

Údaje v tabuľke sú zozbiera-
né z 25 zasadnutí MsZ. Detai-
ly si môžete pozrieť na www.
sered.sk/zastupitelstvo/hla-
sovania. Musíte však počítať 
s tým, že miniete dosť času. 
Sumarizované údaje o hlaso-
vaniach sú zamerané na  cel-
kovú účasť na zasadnutiach 
MsZ, na neúčasť poslancov 
počas jednotlivých hlasovaní  

a vyhýbavý postoj k roz-
hodovaniu (ZDRŽAL SA 
alebo NEHLASOVAL).

Štatistika sa zvykne 
označovať aj ako jedna 
z vedných disciplín ma-
tematiky. Tá zásadne na-
rába s exaktnými údajmi 
a podľa logiky, ktorú ne-
možno prispôsobovať 
niekoho potrebám. Šta-
tistika je o suchých čís-
lach, ktoré dokážu vše-
ličo prezradiť aj o práci 
poslancov v zbore MsZ 
v Seredi. 

Cieľom tohto príspev-
ku nieje hodnotenie prá-
ce poslancov, to nech si 
urobí každý čitateľ sám. 
Cieľom bolo v kompakt-
nej a prehľadnej forme 
poskytnúť sumár o poč-
te a spôsobe hlasovania 
a zároveň aj prehľad pre 
samotných poslancov, 
ktorý ich chráni pred ne-
opodstatnenými útokmi 
a podozreniami.

Ivan Sklenár

Prehľad účasti a spôsobu hlasovaní poslancov mestského 
zastupiteľstva v Seredi.

A = 25, účasť na zasadaní MsZ v r. 2007 až 2010, B - počet 
hlasovaní, C - počet nehlasoval / D - %, E - počet nehlasoval 
alebo zdržal sa / F - %.
 A B C D E F
A. Bánovská 25 746 75 10,05 48 7,15
Ing. B. Horváth 25 742 56 7,54 44 6,41
JUDr. M. Irsák 25 746 199 26,67 78 14,25
M. Koričanský 25 746 22 2,94 57 7,84
RSDr. J. Kovarovič 24 683 44 6,44 57 8,92
Ing.arch. R. Kráľ 24 692 188 27,16 68 13,49
P. Kurbel 24 694 178 25,64 46 8,91
Ing. Ľ. Kyselý 24 742 117 15,76 30 4,78
Mgr. M. Némethová 25 746 103 13,80 48 7,46
MUDr. T. Plézel 25 746 254 34,04 52 10,56
Ing. J. Prívozník 24 740 152 20,54 94 15,98
Mgr. P. Rampášek 25 746 37 4,95 102 14,38
R. Stareček  25 746 46 6,16 41 5,85
Ing. M. Tomčányi 25 746 187 25,06 75 13,41
Mgr. M. Tóth 24 740 75 10,13 112 16,84
S. Tvrdík  25 746 147 19,70 57 9,51
Bc. Ľ. Veselický 24 742 48 6,46 26 3,74
B. Vydarená 25 746 43 5,76 81 11,52
R. Šipka   246 103 41,86 8 5,59
výkon mandátu od 6/2009
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Dve percentá zaplatenej 
dane na osobitné účely 

v roku 2010
Daňovník – fyzická osoba ale-

bo právnická osoba sú oprávnené 
uviesť v daňovom priznaní alebo v 
osobitnom vyhlásení, že podiel za-
platenej dane do výšky 2 % sa má 
poukázať nimi určenej právnickej 
osobe (ďalej len „prijímateľ“). Po-
diel zaplatenej dane nie je možné 
poskytnúť fyzickej osobe. Zoznam 
prijímateľov 2 % zaplatenej dane na 
osobitné účely na rok 2010 zverejni-
la Notárska komora SR a je uvedený 
na internetovej stránke www.notar.
sk. Aby prijímateľovi mohol byť pou-
kázaný 2 % podiel zaplatenej dane, 
musí byť prijímateľ uvedený v tomto 
zozname. Fyzická osoba alebo práv-
nická osoba nemôže mať do leho-
ty na podanie daňového priznania 
resp. do lehoty na podanie vyhláse-
nia nedoplatok na dani, ani povolený 
odklad platenia dane a ani povolenie 
platenia dane v splátkach. 

Fyzická osoba, ktorá podáva da-
ňové priznanie k dani z príjmov fy-
zickej osoby za rok 2009, je opráv-
nená uviesť vo vyhlásení, ktoré je 
súčasťou daňového priznania (typ A 
VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Od-
diel priznania), v lehote na podanie 
daňového priznania, že podiel zapla-
tenej dane do výšky 2 % sa má po-
ukázať ňou určenému prijímateľovi. 
Zamestnanec, ktorému zamestnáva-
teľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal 
ročné zúčtovanie preddavkov na daň 
z príjmov fyzických osôb zo závislej 
činnosti za rok 2009, je oprávnený 
predložiť daňovému úradu vyhláse-

nie, v ktorom uvedie, že suma do 
výšky 2 % sa má poukázať ním ur-
čenému prijímateľovi. Vyhlásenie je 
osobitným tlačivom, ktorého vzor ako 
odporúčané tlačivo je zverejnené aj 
na internetovej stránke www.drsr.sk 
v ponuke Daňové tlačivá. Zamestna-
nec môže použiť aj iné tlačivo, ktoré 
však musí obsahovať všetky náleži-
tosti vyhlásenia uvedené v § 50 ods. 
3 zákona o dani z príjmov. Ak vyhlá-
senie podáva zamestnanec, ktorý si 
uplatňuje nárok na daňový bonus, za 
zaplatenú daň sa považuje zaplate-
ná daň znížená o daňový bonus. Vy-
hlásenie zamestnanec predkladá do 
30. apríla 2010 miestne príslušnému 
daňovému úradu podľa jeho trvalého 
pobytu. Prílohou vyhlásenia je potvr-
denie od zamestnávateľa. Podiel za-
platenej dane určenému prijímateľo-
vi môže byť u fyzickej osoby najme-
nej 3,32 eura. Fyzická osoba môže 
určiť len jedného prijímateľa s uve-
dením príslušnej sumy. 

Právnická osoba, ktorá podáva da-
ňové priznanie k dani z príjmov práv-
nickej osoby za rok 2009, je opráv-
nená uviesť vo vyhlásení, ktoré je 
súčasťou daňového priznania (IV. 
časť priznania), v lehote na podanie 
daňového priznania, že podiel zapla-
tenej dane do výšky 2 % sa má po-
ukázať ňou určenému prijímateľovi, 
alebo viacerým prijímateľom. Podiel 
zaplatenej dane určenému prijíma-
teľovi môže byť u právnickej osoby 
najmenej 8,30 eura pre jedného prijí-
mateľa. Právnická osoba môže určiť 
jedného alebo viacerých prijímateľov 
s uvedením príslušných súm. 

DR SR, B. Bystrica, január 2010

Podávanie sú-
hrnných výkazov 

k DPH po 1. 1. 2010
Systém výmeny informá-

cií medzi členskými štátmi 
na základe doteraz platné-
ho spôsobu podávania sú-
hrnných výkazov sa ukázal 
ako nepostačujúci, a preto 
bolo potrebné dosiahnuť, 
aby daňová správa člen-
ského štátu, v ktorom je daň 
z pridanej hodnoty splatná, 
mala k dispozícii informácie 
o dodaniach v rámci spolo-
čenstva čo možno najskôr 
a mohla ich využiť na účin-
ný boj proti daňovým podvo-
dom. Z uvedeného dôvodu 
dochádza od 1. 1. 2010 k 
zmene lehoty na podáva-
nie súhrnného výkazu ako 
aj spôsobu jeho podania. 
Zmeny súvisiace s podáva-
ním súhrnných výkazov boli 
premietnuté do zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pri-
danej hodnoty v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len 
zákon o DPH).

Kto je povinný podať 
súhrnný výkaz k DPH 
a v akej lehote? – Platiteľ 
DPH ak dodal alebo pre-
miestnil tovar oslobodený 
od DPH z tuzemska do iné-
ho členského štátu; ak sa 
zúčastnil na trojstrannom 
obchodne ako prvý odbera-
teľ; ak dodal službu s mies-
tom dodania v inom člen-
skom štáte podľa § 15 ods. 
1 zákona o DPH osobe, kto-
rá je povinná platiť DPH. Le-
hota: Platiteľ dane podáva 
súhrnný výkaz za kalendár-
ny mesiac alebo kalendárny 
štvrťrok v závislosti od pod-
mienok stanovených v § 80 
odst.1 a 2 novelizovaného 
zákona o DPH, pričom le-
hota je od 1. 1. 2010 stano-
vená do 20 dní po skončení 
obdobia, za ktoré táto povin-
nosť vzniká. Zdaniteľná oso-
ba, ktorá je registrovaná pre 
DPH podľa §7 alebo §7a) 
ak dodala službu s miestom 
dodania v inom členskom 
štáte podľa §15 ods. 1 zá-
kona o DPH osobe, ktorá je 
povinná platiť DPH. Lehota: 
Takáto zdaniteľná osoba po-
dáva súhrnný výkaz len za 
kalendárny štvrťrok, pričom 
prvýkrát tak urobí v termíne 
do 20. 4. 2010

Ako podať súhrnný výkaz 
k DPH? – Súhrnný výkaz sa 
po 1. 1. 2010 podáva len 
elektronickými prostried-
kami, to znamená, že bude 
realizované prostredníctvom 
portálu daňovej správy SR 
www.drsr.sk v časti, ktorá sa 
nazýva eTAX, pričom platiteľ 
dane sa musí stať autorizo-
vaným používateľom elek-
tronických služieb. V praxi 
to vyžaduje realizáciu na-
sledovných krokov.

1. Registrácia na portá-
li daňovej správy. V prvom 
kroku je potrebné si zo svojej 
počítačovej stanice vyplniť 

formulár pre registráciu po-
užívateľa pre autorizované 
služby, ktorý spolu s vyge-
nerovaným ID je treba vytla-
čiť a priniesť na miestne prí-
slušný daňový úrad za úče-
lom autorizácie používateľa. 
Pred tým, ako platiteľ nav-
štívi DÚ, sa musí rozhod-
núť pre formu podpisu elek-
tronicky doručovaných do-
kumentov, teda súhrnného 
výkazu. Zo zákona o DPH 
vyplýva, že súhrnný výkaz 
musí byť podpísaný zaru-
čeným elektronickým podpi-
som (ZEP) alebo pokiaľ oso-
ba, ktorá podáva súhrnný 
výkaz má uzavretú písomnú 
dohodu s daňovým úradom, 
ktorá obsahuje najmä nále-
žitosti elektronického doru-
čovania s použitím tzv. elek-
tronickej značky EZ, použije 
EZ. Upozorňujeme však, že 
pri použití EZ má osoba po-
vinnosť do piatich pracov-
ných dní odo dňa elektronic-
kého podania súhrnného vý-
kazu doručiť správcovi dane 
v písomnej forme jeho prvú 
stranu a vyhlásenie o poda-
ní písomnosti elektronickou 
formou. 

2. Autorizácia používa-
teľa na miestne príslušnom 
daňovom úrade (DÚ) je 
nevyhnutnou podmienkou 
na získanie prístupu k au-
torizovaným elektronickým 
službám konkrétneho da-
ňového subjektu. V procese 
autorizácie sú registrované-
mu používateľovi pridelené 
prístupové práva k dátam 
daňového subjektu, kto-
ré sú evidované v daňo-
vom informačnom systéme. 
Podrobný postup regis-
trácie a autorizácie je zve-
rejnený na portáli daňovej 
správy SR v časti aktuality 
a elektronická komunikácia, 
kde je k dispozícii aj použí-
vateľská príručka pre auto-
rizované elektronické služ-
by a podrobné podmienky 
využívania autorizovaných 
elektronických služieb vrá-
tane nutných technických 
predpokladov na strane po-
užívateľa.

3. Podanie súhrnné-
ho výkazu elektronickými 
prostriedkami. Po úspešnej 
registrácii a autorizácii má 
používateľ autorizovaných 
elektronických služieb mož-
nosť podať súhrnný výkaz 
elektronickými prostried-
kami podpísaný buď ZEP 
alebo elektronickou znač-
kou. Upozorňujeme, že je 
potrebné dodržať lehotu na 
podanie súhrnného výka-
zu, ktorá je s účinnosťou od 
1. 1. 2010 najneskôr do 20 
dní po skončení obdobia, 
za ktoré je povinnosť podať 
súhrnný výkaz. 

Bližšie informácie k povin-
nosti podávania súhrnného 
výkazu elektronickou formou 
získate na web stránke www.
drsr.sk v časti aktuality.

DR SR, Banská Bystrica

Prenájom časti nehnuteľnos-
ti a registračná povinnosť 

na daňovom úrade
Prenajímatelia bytov, nebytových 
priestorov a nehnuteľností okrem po-
zemkov na území SR si už v roku 2009 
plnili povinnosť registrovať sa alebo 
splnili oznamovaciu povinnosť v prípa-
de, ak prenajali celé uvedené nehnu-
teľnosti. Táto povinnosť, ktorá vyplýva 
z ustanovenia §31 zákona č. 511/1992 
Zb. o správe daní a poplatkov v znp., aj 
naďalej trvá, t. j. do 30 dní po uplynutí 
mesiaca, v ktorom vznikol nájomný po-
mer, je občan povinný správcovi dane 
(daňovému úradu) nahlásiť vznik nájmu 
formou registrácie alebo oznámenia. Ak 
nájomný pomer vznikol napr. 1. 1. 2010, 
povinnosť je potrebné splniť najneskôr 
2. 3. 2010. Od 1. 1. 2010 platí aj nová 
povinnosť, že registračnú alebo ozna-
movaciu povinnosť si plnia aj tie fyzic-
ké osoby,  občania, ktorí prenajímali 
iba časť bytu, nebytového priestoru 
alebo nehnuteľnosti, napríklad jednu 
izbu v trojizbovom byte, časť rodinné-
ho domu, časť garáže na uskladnenie 
materiálu, plochu múru na upevnenie 
reklamného pútača, časť nebytového 
priestoru pre obchodnú jednotku atď. 
Fyzická osoba – podnikateľ (má pride-
lené DIČ), ktorý už je registrovaný na 
daňovom úrade podľa svojho trvalého 
pobytu k nejakej dani, daňovému úra-
du do 28. 2. 2010, resp. do pondelka 
1. 3. 2010 iba oznámi, že prenajímal 
časť bytu, nebytového priestoru a ne-
hnuteľnosti okrem pozemkov už pred 
1. 1. 2010. Ak fyzická osoba – nepod-
nikateľ ešte nie je registrovaná na da-
ňovom úrade a prenajímala časť bytu, 
nebytového priestoru a nehnuteľnosti 

okrem pozemkov pred 1. 1. 2010, za-
registruje sa na daňovom úrade podľa 
svojho trvalého pobytu najneskôr 28. 
2. 2010, resp. 1. 3. 2010. Nie je pritom 
rozhodujúce, kde, na ktorom mieste SR 
sa nehnuteľnosť nachádza. Ak má pre-
najímateľ s tr. pobytom v Trnave chatu 
v T. Lomnici, ktorú prenajíma, bude sa 
registrovať v DÚ Trnava. Ak občan Ra-
kúska prenajíma obchodné priestory 
v rodinnom dome v Trnave, bude plniť 
registračnú povinnosť v DÚ Bratislava 
I. Povinnosť bude plniť fyzická oso-
ba, ktorá nájomný pomer uzavrela pí-
somne alebo ústne, pričom to nemu-
sí byť vlastník. Pri manželoch to bude 
ten, ktorý je uvedený v zmluve o nájme, 
pri prenajímateľovi ten, kto byt má sám 
v nájme a prenajal ho ďalšej osobe. Po-
vinnosť sa plní len pri prvom nájme. Da-
ňovému úradu sa predloží k nahliadnu-
tiu originál nájomnej zmluvy, v prípade 
ústne dohodnutého nájmu daňový úrad 
spíše zápisnicu o náležitostiach náj-
mu. Osobitne a nezávisle od registrač-
nej a oznamovacej povinnosti je rieše-
né platenie dane z príjmov dosiahnu-
tých z nájmu nehnuteľnosti. Registrač-
nú a oznamovaciu povinnosť si môžete 
splniť aj bez toho, aby ste museli osob-
ne navštíviť daňový úrad. Tlačivo k re-
gistrácii nájdete na internetovej strán-
ke www.drsr.sk v ponuke daňové tlači-
vá/daňové priznania – Vzor prihlášky 
k registrácii – fyzická osoba. Vyplnené 
tlačivo, doplnené o zmluvu o nájme, za-
šlete poštovým doručením na príslušný 
daňový úrad. Oznamovacia povinnosť 
bude splnená písomným oznámením 
(listom) o začatí nájmu, zaslaným spolu 
so zmluvou. 

DR SR, pracovisko Trnava
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Dňa 5. 2. 2010 odovzdala MsP žiačka 
ZŠ J. Fándlyho Dominika Forgáčová pe-
ňaženku, ktorú našla na zastávke SAD 
na Cukrovarskej ul. V peňaženke sa 
nachádzali rôzne platobné karty a pe-

ňažná hotovosť 177,50 €.  Hliadka zisti-
la majiteľku peňaženky, ktorá si nájdené 

veci prevzala. V uvedenom prípade je na 
zamyslenie, že majiteľka dokladov a peňazí ne-
prejavila žiadnu vďaku a vôbec ju nezaujímalo, kto 
jej pomohol späť k svojím peniazom a dokladom. 
Prinajmenšom by sa patrilo nálezkyni aspoň poďa-
kovať, keď ju už nie odmeniť, ale ľudia sme rôzni...

V nák. centre Kaufland sa napriek vlastníctvu 
dostatočnej finančnej hotovosti pokúsil Vladimír B. 
z Trnavy odcudziť tovar v hodnote 1,95 €. Za sku-
tok mu bola udelená pokuta 20 € !

Dňa 27. 1. v potravinách Jednota bola prichyte-
ná 25-ročná Lucia H., ktorá sa pokúsila odcudziť 
tovar. Za svoje konanie zaplatila pokutu. 

Dňa 28. 1. 2010 boli na Dolnomajerskej ul. nájde-
né vyhodené skrinky a garniže vedľa kontajnerov. 
Pôvodcovi odpadu bola udelená bloková pokuta. 
Všetci  občania by si mali uvedomiť, že mesto Se-
reď má vlastný Zberný dvor, kam občania môžu 
nosiť všetok nadrozmerný odpad, ktorý nepatrí do 
smetných nádob. Ukladanie odpadu vedľa kontaj-
nerov je zakázané a pokutovateľné.

Bloková pokuta bola udelená majiteľovi re-
klamnej tabule typu „A“, ktorý  nemal vybavené 
povolenie na umiestnenie tabule na verejnom 
priestranstve.

V mesiaci február boli zistené v priestoroch za-
stávok na SAD štyri prípady protizákonného fajče-
nia. Priestupcom boli udelené blokové pokuty.

Dňa 1. 2. 2010 požiadalo OO PZ Sereď hliadku 
MsP o pomoc pri pátraní po podozrivých osobách, 
ktoré majú po meste ponúkať na predaj motorové 
píly. Hliadka MsP jednu podozrivú osobu s moto-
rovou pílou v ruke spozorovala na Podzámskej ul. 
a druhú osobu na Ul. Š. Moyzesa.  Hliadka ne-
skôr spozorovala na parkovisku pred poliklinikou 
vozidlo s rumunskou EČV a s dvojčlennou posád-
kou. Na miesto sa dostavila hliadka OOPZ, ktorá 
vykonala prehliadku vozidla, kde v batožinovom 
priestore bolo nájdených ešte 20 kusov benzíno-
vých motorových píl zn. Stihl s dĺžkou lišty 16”. 
Hliadky MsP a OOPZ uvedené osoby predviedli 
na OOPZ Sereď, lebo osoby nemali hodnoverné 
doklady o nadobudnutí tovaru. Vec rieši OOPZ.

Dňa 15. 2. prijala MsP  z operačného strediska 
OOPZ Galanta oznam, že v Galante prišlo k odcu-
dzeniu OMV Škoda Felícia. Podozrivý z krádeže 
by sa mal s vozidlom pohybovať v Seredi. Hliadka 
MsP vozidlo našla na Mlynárskej ul. pri kolkárni. 
Na mieste bol zároveň zadržaný i pách. podozrivý 
z krádeže, ktorého hliadka predviedla na OOPZ. 
Vec rieši OOPZ.

Dňa 20. 2. hliadka MsP zistila na Fándlyho sídlis-
ku na detskom ihrisku  popíjanie alkoholu mladis-
tvými. Pri kontrole bolo zistené, že dvaja 15-roční 
mládenci mali pri sebe načatú fľašu alkoholu 0,5 
litra 42%. Pri dychovej skúške jeden z mladíkov 
nafúkal 1,94 promile a druhý 0,46 promile.  Hliad-
ka mladíkov odviezla do miesta tr. bydliska, kde 
boli o skutočnosti vyrozumení rodičia. Pri výpove-
di bolo zistené, že fľašu im predali v blízkom nák. 
centre, takže za nedovolený predaj bude riešený 
aj predavač. Zistené skutočnosti boli oznámené 
na MsÚ, kde budú predvolaní rodičia menovaných 
na doriešenie previnenia. 

Dňa 22. 2. v čase 16.10 hod. pristavil hliadku 
MsP občan Miloš Kucej a oznámil, že naháňal ne-
známeho muža, ktorý odcudzil predavačke zo ze-
leninového stánku kabelku. Kabelku sa mu poda-
rilo získať, ale páchateľ unikol. Hliadka sa ihneď 
presunula na označené miesto, kde na parkovis-
ku spozorovala podozrivú osobu, ktorú zadržala 
a predviedla na MsP. Jednalo sa o Dávida K. z Tr-
navy, ktorý sa ku skutku priznal a zaplatil blokovú 
pokutu. V tomto prípade rýchlym reagovaním  ob-
čana nevznikla majiteľke kabelky žiadna škoda.

Dňa 30. 
1. 2010 
n a h l á s i -
la staršia 

o b č i a n k a 
krádež ka-

belky, ktorej sa dopustil 
páchateľ mužského po-
hlavia na Vojanskej ul. vo 
večerných hodinách. Bolo 
mu vznesené obvinenie z 
prečinu. Páchateľa zo Šo-
porne (nar. 1982) zdržal 
príslušník OOPZ v čase 
služobného voľna.

V noci z 1. na 2. 2. ne-
známy páchateľ odcudzil 
v Seredi na Mierovej ulici 
m. v. Peugeot Boxer. Vo-
zidlo bolo nájdené o nie-
koľko hodín odstavené na 
inej ulici v Seredi.

V noci z 2. na 3. 2. ne-
známy páchateľ odcudzil 
z Krížnej ul. elektronikou 
naložené nákl. m. v. zn. 
Iveco Daily v celk. hod-
note 40 tis. €.

Dňa 5. 2. pre sneho-
vú kalamitu príslušníci 
OOPZ zabezpečovali 
v priebehu celého dňa 
odklon dopravy mimo  
mesta.

Dňa 11. 2. bola nahlá-
sená nezvestnosť celkom 
troch mladých dievčat vo 
veku od 15 do 19 rokov. 
Bolo po nich vyhlásené 
miestne pátranie. Po ne-
úspešnom pátraní boli o 
pomoc požiadaní mobilní 
operátori, ktorých infor-
mácie pomohli nezvestné 
osoby lokalizovať. Diev-
čatá boli po dvoch dňoch 
nájdené u priateľa jednej 
z nich v meste Trnava.

Dňa 15. 2. odišli dvaja 
občania po návšteve „kol-
kárne” na Novomestkej ul. 
spolu vo vozidle. Počas 
jazdy spolujazdec z Ga-
lanty (nar. 1951) napadol 
vodiča (nar. 1978), vy-
mohol od neho finančnú 
hotovosť a vodiča násilím 
vytlačil z vozidla. Z miesta 
činu ušiel na uvedenom 
vozidle. Hliadkou polície 
bol zadržaný v obci H. 
Saliby. Bolo mu vznese-
né obvinenie za zločin  
lúpeže.

V noci z 22. na 23. 2. 
neznámy páchateľ bez 
násilia po otvorení brány 
odcudzil z dvora rodinné-
ho domu na Čepenskej 

ulici  tri m. v.: Opel Vivaro, 
Audi A6 a Audi A8. Ško-
da odhadovaná na 130 
tis. €.

Dňa 23. 2. bol zadr-
žaný páchateľ krádeže 
v byte. Muž (nar. 1974) 
najprv odcudzil majiteľovi 
kľúče a z bytu odcudzil 
hotovosť 100 €. Bol zadr-
žaný a bolo mu vznesené 
obvinenie  za prečin krá-
deže vlámaním a porušo-
vanie domovej slobody.

V prvých dvoch týž-
dňoch februára bolo 
vznesené obvinenie za 
zločin opakovaných krá-
deží v nák. centrách cel-
kom piatim osobám.

Za nedolvolené pre-
chovávanie omamných 
a psychotropných látok  
boli do 23. 2. zadržané tri 
osoby  mužského pohl. 
pochádzajúce z okr. HC 
a NR.

Za jazdu pod vplyvom 
alkoholu boli zadržané 
vodičské oprávnenia 
celkom šiestim vodičom 
a štyrom cyklistom boli 
udelené blokové pokuty.

OO PZ Sereď

Z činnosti mestskej a štátnej polície február 2010

Manželstvá vo februári uzatvorili: 
Miroslav Staník a Antónia Lašáková
Ing. M. Dudáš a Mgr. R. Laurincová 

Bc. R. Vančo a Bc. Lenka Chynoradská 
Roman Krivošík a Marta Hagoňová

Srdečne blahoželáme !

K významnému životnému jubileu  
srdečne blahoželáme
pani Elene Martincovej
Srdečne blahoželáme  

a želáme pevné zdravie !

Navždy nás opustili:
Mária Irsáková, Katarína Krajčírová,
Emília Tóthová, Irena Lukačovičová, 

Margita Jurčegová, Anna Borová, 
Veronika Horváthová a Jaroslav Daňhel

Česť ich pamiatke !

MC MAMAklub na marec 
Cvičenie pre matky a deti Zahraj-

me sa na škôlku (pohybové cvičenia 
pre matky a deti na detské piesne 
a riekanky). Každý štvrtok od 16.00 
hod. Priniesť si treba papučky a po-
hodlné oblečenie na cvičenie

Dňa 10. 3. 2010 od 10 - 12.00 hod. 
pozývame všetkých rodičov na be-
sedu Správna výživa detí a dospe-
lých s Ing. Danielou Habovou. Do-
zviete sa všetko výžive detí, pitnom 
režime detí aj dospelých. Odpovie-
me na všetky vaše otázky. Súčasťou 
besedy bude aj možnosť zmerať si 
množstvo telesného tuku.

Chcete vedieť, aký typ pleti máte 
a ako sa o ňu správne starať? Ako 
byť stále atraktívna a nalíčená podľa 
najnovších trendov? Dozviete sa to 
dňa 17. 3. 2010 od 16 - 18.00 hod. 
na besede so známou kozmetickou 
spoločnosťou.

O najnovších knižných novinkách 
pre deti aj dospelých sa dozviete na 
besede Marec mesiac knihy s pracov-
níčkami mestskej knižnice dňa 24. 3. 
2010 od 10 - 12.00 hod. Dozviete sa 
aj, odkedy je vhodné čítať deťom kni-
hy a tiež o novinkách z knižnice.

Na 9. 3. 2010 o 10.30 hod. sme 
pre deti pripravili bábkové  divadiel-
ko O troch prasiatkach.

ADAMKO hravo-zdravo – diva-
dielko pre najmenších, veselá bábka 
ADAMKO deti zoznamuje s tradícia-
mi a zvykmi, tentoraz na tému Veľká 
noc. Príďte sa aj vy zabaviť a niečo sa 
i naučiť dňa 23. 3. 2010 o 10.30 hod.

Tvorivé dielne pre deti dňa 16. 
3. od 10 - 12.00 hod. od. a od 16 - 
18.00 hod., dňa 30. 3. od 10 - 12.00 
hod. a od 16 - 18.00 hod. 

Info: www.mamaklub.sk, www.se-
red.sk, tel. č.: 0905 733 822, 

0918 900 009

Pri príležitosti Dňa učiteľov vás Ob-
čianske združenie Koménium pozý-
va na stretnutie učiteľov – seniorov dňa 
29. marca 2010 (v pondelok) o 15.00 hod. 
do Pizzérie AB v Seredi. Svoju účasť po-
tvrďte do 22. marca 2010 na telefónnych 
číslach: Elena Bučková 031 789 20 80  

a Gabriela Vyhlídalová 0915 71 96 25.

DK - KINO NOVA PONÚKA NA PRENÁ-
JOM NEBYTOVÉ PRIESTORY V NÁ-
KUPNOM CENTRE NA UL. D. ŠTÚRA 
759/35 V SEREDI s rozlohou 10 m2, 
40 m2 a 52 m2, vhodné na obchodné  

alebo skladové priestory.
Info na: 0903 / 726 266, 0905 / 828 148, 

nova.sered@szm.sk

Privítali sme nového občianka
Nikolasa Buchača

Rodičom srdečne gratulujeme ! 
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K I N O  N O VA  S E R E Ď 
m a r e c  2 0 1 0

FAME – CESTA ZA SLÁVOU (Fame) 
– 5. - 6. - 7. 3. pi - ne o 19.00 hod. Remake slávne-
ho oscarového muzikálu o mladých telentovaných ľuďoch, kto-
rí túžia stať sa hviezdami. Tanečno-hudobný film. H: A. Book, K. 
Panabaker, R: K. Tancharoen  DS: SPI INTERNATIONAL, USA, 
ŠUP, tit., 107 min., MP 12, vstupné: 2,50 €,         www.spi-film.sk
COCO CHANEL (Coco Avant Chanel) 
– 9. - 10. 3. ut - st o 19.00 hod. Skutočný príbeh Gabrielle Coco 
Chanel, modernej ženy, ktorá vyvolala revolúciu nielen vo svete módy, 
ale aj v myslení a postavení ženy v spoločnosti... Životopisno-romantic-
ký. H: A. Tautou, A. Nivola R: Anne Fontaine DS: SPI INTERNATIONAL, 
Franc., ŠUP, titi., 105 min., MP 12, vstupné: 2,20 €,         www.spi-film.sk
LIETAM V TOM (Up in the Air) 
– 11. 3. št o 19.00 hod. Nepripraveného môže láska zasko-
čiť. Príbeh muža, ktorý žil s hlavou v oblakoch... Komédia. H: G. 
Clooney, V. Farmiga, R: J. Reitman DS: TATRA FILM, USA, ŠUP, 
tit., 109 min., MP 15, vstupné: 2,50 €,              www.tatrafilm.sk
MILUJEM ŤA VIAC (Veni, Vidi, Vici) 
– 12. - 13. - 14. 3. pi - ne o 19.00 hod. Romantická komé-
dia z golfového prostredia. Príbeh o láske, sláve a peniazoch. H: F. 
Tomsa, A. Šišková, R: P. Gábl, J. Chlumský, DS: SPI INTERNATI-
ONAL, ČR, 95 min., MP 12, vstupné: 2,50 €,         www.spi-film.sk
STARÍ PSI (Old Dogs)
– 16. - 17. 3. ut - st o 19.00 hod. Zistiť, že ste otcom dvojčiat je chvíľa, keď 
muži musia držať spolu... Komédia. H: R. Williams, J. Travolta, R: W. Becker 
DS: SATURN, USA, tit., 90 min., MP 12, vstupné: 2,50 €,   www.saturn.sk
RICKY (Ricky)
– 18. 3. št o 19.00 hod. Stretnutie dvoch obyčajných ľudí spôsobí, že sa 
zrodí magický cit – láska. A z tej sa narodí neobyčajné dieťa Ricky... Komédia, 
dráma, fantastický. H: S. Lopez, A. Lamy, R: F. Lopez, DS: CONTINENTAL 
FILM, Franc./Tal., tit., 90 min., MP 12, vst.: 2,50 €, www.continental-film.sk
KAWASAKIHO RUŽA (Kawasakiho růže) 
– 19. - 20. - 21. 3. pi - ne o 19.00 hod. Príbeh o obyčajných 
ľuďoch s neobyčajnými osudmi, o láske, zrade, pokání a odpuste-
ní... Dráma ocenená na Berlinare Cenou ekumenickej poroty a Ce-
nou medzinárodnej konferderácie artkín /CICAE/, 9 nominácií na Čes-
kého leva. H: L. Vlasáková, L. Chudík R: J. Hřebejk DS: GARFIELD 
FILM, ČR, 95 min., MP 12, vstupné: 2,50 €, www.garfieldfilm.com
MORGANOVCI (Did you hear about the Morgans?) 
– 23. - 24. 3. ut - st o 19.00 hod. Príbeh rozpadajúceho sa man-
želského páru, ktorý dostáva novú šancu bojovať o svoje manželstvo... 
Romantická komédia. H: H. Grant, S. J. Parker R: M. Lawrence DS: ITA 
FILM, USA, ŠUP, tit., 94 min., MP 12, vstupné: 2,50 €,         www.itafilm.sk
VALENTÍN (Valentine´s Day) 
– 25. - 26. 3. št - pi o 19.00 hod. Niektorí ho milujú, niekto-
rí ho nenávidia. Ale nikto ho nemôže ignorovať... Romantická komédia. 
H: J. Roberts, B. Cooper R: G. Marshall, DS: CONTINENTAL FILM, 
USA, ŠUP, tit., 95 min., MP 12, vst.: 2,50 €, www.continental-film.sk
AVATAR (Avatar) 
– 27. - 28. 3. so - ne o 17.00 hod., detské predstavenie. Vitajte 
v novom neuveriteľnom svete za hranicami vašej fantázie... Akčný sci-
fi. H: S. Worthington, S. Weaver, R: J. Cameron, DS: TATRA FILMU-
SA, ŠUP, slov.dabing, 166 min., DV, MP, vstupné: 3 €, www.tatrafilm.sk
NEJAKO SA TO KOMPLIKUJE (It´s Complicated) 
– 30. 3. ut o 19.00 hod. Rozvedená... s radom výhod. Romantic-
ká komédia. H: M. Streep, A. Baldwin, R: N. Meyers, DS: TATRA FILM, 
USA, ŠUP, tit., 116 min., MP 12, vstupné: 2,50 €,      www.tatrafilm.sk
PERCY JACKSON: ZLODEJ BLESKU (Percy 
Jackson & Olympians: The lighting Thief) 
– 31. 3. st o 17.00 hod. Antickí bohovia z bájneho Olympu sa roz-
hodli zostúpiť zo svojich trónov a tým vstúpiť aj do Percyho života. Fan-
tastické dobrodružstvo podľa rovnomennej knižnej série Ricka Riordana. 
H: L. Lehrman, U. Thurman, R: C. Columbus, DS: TATRA FILM, USA, 
ŠUP, český dabing, 121 min., MP 12, vstupné: 2,50 €, www.tatrafilm.sk
PRIPRAVUJEME NA APRÍL 2010: Dokonalý únik, Malí ši-
bali, Princezná a žaba, Prekliaty ostrov, Doktor od jazera 
hrochov, Alvin a Chipmunkovia 2, Zúfalci, Bratia, Samec, 
Kniha prežitia

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Dom kultúry 
 na Marec

Deň: 2. 3.
Hod.: 16.30 

Kurz: Pestovanie ovoc-
ných plodín v záhrad-
kách, pre záhradkárov, 

ale nielen pre nich. 
Prednášky, konzultácie 

a praktické cvičenia 
v DK.

Deň: 13. 3.
Hod.: 19.00 

Tanečná zábava pre 
všetkých milovníkov 

tanca, nielen pre osame-
lých, účinkuje hudobná 

skupina SPIRIT.
Miesto konania: 
Estrádna sála

Deň : 16. 3.
Hod.: 9.00

Kabaretná šou plná 
spevu a tanca. Najzná-
mejšie Broadwayské 

melódie 
Je mu len rúž

Program pre SŠ
Miesto konania: 
Divadelná sála

Deň: 18. 3.
Hod.: 8.15, 9.30, 10.45 

Hudobný, výchovno-
vzdelávací program pre 

I. stupeň ZŠ a MŠ.
Popolvár najväčší 

na svete
Deti sa oboznámia s ba-

rokovou hudbou.
Miesto konania: 
Divadelná sála

Deň: 28. 3.
Hod.: 19.00 

Koncert populárneho 
speváka Roba Kazíka 

a jeho hostí.
Miesto konania: 
Divadelná sála

Deň : 30.3.
Hod.: 8.15 

Aj na Veľkú noc zdra-
vo a chutne. 

Klubové dopoludnie pre 
II. st. ZŠ, zdravá výživa, 

beseda s lekárom. 
Príprava jedál zdravej 

výživy.
Miesto konania: DK

Pripravujeme na apríl:
Stavanie mája

Tanečná zábava
Prečo zdravo raňajkovať

Prvomájový program

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

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

Výstava:
Na husličkách maľované II.

putovná výstava 150 slovenských 
výtvarníkov potrvá do 30. marca 2010

Atrakcie:
Model kaštieľa s parkom

– vízia budúcnosti
(v priestoroch mestského múzea)

Otvorené: ut. - sob. 10 - 18.00 hod. 
Info. a obj. na tel. č.: 031/789 4546 

e-mail: muzeum@sered.sk 
www.vodnyhrad.sk

FREE TIME CLUB
Vás pozýva

dňa 5. 3. o 17.00 hod. 
na riešenie SUDOKU

Konečne príležitosť pre každého! 
Chcete predať, darovať, vymeniť veci, 
ktoré vám už neslúžia, ale iných môžu 
potešiť? Vaša príležitosť je tu! Týmto 
pozývame všetkých predajcov, ale i zbe-

rateľov na
BURZU ZBERATEĽSKÝCH 

PREDMETOV A STAROŽITNOSTÍ 
do vestibulu kina NOVA

dňa 6. 3. od 8.00 - 14.00 hod.
Predávajúci i návštevníci majú 

vstup voľný!
Kontakt: 031 789 20 46, 0908 684 130, 

e-mail: ftc.nova@szm.com
Termíny na rok 2010:

9. 1., 6. 2., 6. 3.,10. 4., 8. 5., 5. 6., 10. 7., 
11. 9., 2. 10., 20. 11., 11. 12.

Dňa 6. 3. o 17.00 hod.
ST. PETERSBURG a TIBET

Dňa 19. 3. o 17.00 hod. 
riešenie SUDOKU

Dňa 20. 3. o 17.00 hod.
ST. PETERSBURG a TIBET

Kino NOVA  pozýva deti, mládež, ale aj 
dospelých do FREE TIME CLUBU, kde 
si môžete zahrať rôzne spoločenské hry, 
ako sú biliard, stolný tenis, človeče ne-
hnevaj sa, scrabble, kartové hry a iné.

PRIPRAVUJEME NA APRÍL 2010
Burza zberateľských predmetov 

a starožitností.
Zájazd do divadla.

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

Otázky a námety zavolaj 
na č. t.: 0903 747 003



Basketbalisti OA postúpili  
na Majstrovstvá SR – stredných škôl

Basketbalové družstvo chlapcov Obchodnej akadémie Sereď sa 
prebojovalo na Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v basketbale, 
ktoré sa uskutoční v Bratislave. 

Družstvo si vybojovalo postup najskôr víťazstvom v okresnom 
kole, v ktorom porazilo družstvo Gymnázia Sereď 66:31. Dňa 20. 1. 
2010 sa v športovej hale OA Sereď uskutočnilo regionálne kolo, 
kde sa stretli víťazné družstvá okresov Galanta a Dunajská Streda. 
Chlapci OA Sereď zvíťazili nad Gymnáziom Dunajská Streda 64:31 
a postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. 1. 2010 v 
športovej hale OA Sereď. Tu sa stretli víťazi regionálnych kôl – OA 
Sereď, SPŠS Trnava a OA Senica. 

Družstvo chlapcov OA Sereď si počínalo v zápasoch suverénne. 
Najskôr zdolalo SPŠS 
Trnavu 72:43 a v dru-
hom stretnutí zvíťazilo 
nad OA Senica 81:26. 
Chlapci z OA Sereď sa 
stali stredoškolským ví-
ťazom Trnavského kraja 
a zabezpečili si tak po-
stup na Majstrovstvá SR 
stredných škôl. Poteši-
teľné je, že základ druž-
stva tvoria chlapci z 1. a 
2. ročníka, konkrétne z 
1. E triedy (7 hráčov) a 

2. E triedy (5 hráčov), ktorí majú vyučovanie rozšírené o jednu hodi-
nu telesnej výchovy (týždenne o tri) a dve hodiny týždenne športové 
hry, čo významnou mierou prispelo na úspechu družstva. 

Dôležité je, že toto družstvo bude spolu trénovať a hrať ešte tri 
roky. Je to sľubná perspektíva a dúfam, že bude zárukou zlepšova-
nia sa a dosahovania ešte kvalitnejších výkonov.

Mgr. Pavelka D., pedagóg a tréner družstva

Časopis občanov mesta Sereď. Príprava a grafické spracovanie - štúdio MNEWIS, zodpovedný redaktor Marcel Kováč. Príspevky: Mestský úrad - vnú-
torná správa, tel.: 031 789 20 94, podateľňa MsÚ alebo elektronicky - seredskenovinky@gmail.com, seredskenovinky@sered.sk. Redakcia má právo 
príspevky krátiť a upravovať, alebo nezverejniť. Uzávierka nasledujúceho čísla je 25. marca 2010. Grafický dizajn a neoznačené fotografie: M. Kováč  

Vydáva mesto Sereď. Vychádza desaťkrát ročne v počte 7000 ks. Registrované MK SR EV 3405/09. Elektronická verzia na www. sered. sk.
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Turnaj O pohár 
primátora mesta Sereď
V športovej hale Obchodnej 

akadémie sa 21. 2. uskutočnil 
futbalový turnaj prípraviek roční-
ka 1999 O pohár primátora mes-
ta Sereď. Na turnaji sa zúčastnili 
mužstvá FK Galanta, Spartak Tr-
nava, FC Hlohovec, ČFK Nitra, 
MFK Stará Turá a ŠKF Sereď. 
Najlepším brankárom na turnaji 
bol Dominik Takács z FK Galanta.
Najlepší strelec turnaja bol Patrik 
Anda z FK Galanta (5 gólov). Naj-
lepším hráčom turnaja bol Marek 
Bohunický z ŠKF Sereď. Veľká 
vďaka patrí sponzorom turnaja, 

sú to Dušan Irsák – MJK, s.r.o., 
primátor mesta Sereď Mgr. V. Vra-
novič, p. Vladimír Jendrišák, AZ 
Motor – rodina Žiakových, p. Vla-
dimír Miklošík. Mediálnymi part-
nermi boli RTV Krea a seredon-
line.sk. Seredské družstvo repre-
zentovali: Samuel Pekarík, Marek 
Bohunický, Braňo Mizerík, Michal 
Žiak, Juraj Benko, Kristián Vinter, 
Klaudio Lipovský, Pavel Kanaloš, 
Richard Sokol, Andrej Jendrišák, 
Marek Lovecký, Marek Nagy, 
Adam Kobelár. 

Poradie: 1. Spartak Trnava, 2. 
ŠKF Sereď, 3. FK Galanta, 4. 
ČFK Nitra, 5. FC Hlohovec, 6. 
Stará Turá.                          peso

Seredská futbalová 
prípravka 

Mladí futbalisti ročníka 1999 sa 
v dňoch 29. 1. – 1. 2. 2010 zúčast-
nili najväčšieho slovenského ha-
lového turnaja s medzinárodnou 
účasťou družstiev v Prešove. Na 
turnaj bolo prihlásených 59 druž-
stiev z ôsmich štátov. V základnej 
skupine odohrali Seredčania päť 
zápasov. Skončili na 2. mieste a 
v osemfinále nastúpili proti muž-
stvu FK Slavoj Trebišov SK, kto-
ré porazili 1:0 gólom Juraja Ben-
ka. Vo štvrťfinále na nich čakalo 
mužstvo OŠK Istebné SK. Ešte tri 
minúty pred koncom vyhrávali 1:0 
gólom Mareka Bohunického, ale 
súper vyrovnal. V rozstrele na po-
kutové kopy súper vyhral pome-
rom 6:7. Naše družstvo bojovalo 

a plnilo pokyny trénera. Naši tra-
ja brankári podali excelentné vý-
kony, inkasovali sme iba tri góly 
zo siedmich zápasov. Najťažšia a 
zároveň najemotívnejšia bola pre-
hra štvrťfinálového zápasu na je-
denástky. Chlapci ostali na lavičke 
a slzám sa neubránili ešte dlho po 
príchode do šatne. Účasť na tur-
naji bola finančne náročná (70 € 
na člena), a preto by sme všetci 
chceli poďakovať viceprezidentovi 
ŠKF MUDr. Miroslavovi Buchovi, 
ktorý zabezpečil úhradu cestov-
ných nákladov družstva, primá-
torovi mesta Mgr. V. Vranovičo-
vi za finančnú podporu a hlavne 
rodičom, ktorí sa podieľali úhra-
dou 51 € pre svojho syna. O na-
šej činnosti sa viacej dozviete na 
stránke www.skfsered.estranky.sk  
                                             peso

Taekwon – Do ITF – regi-
onálna súťaž v Seredi

V sobotu 6. februára 2010 sa 
v Seredi uskutočnila regionálna 
súťaž s veľmi bohatou účasťou 
nielen súťažiacich, ale aj náv-
števníkov. Bojovať prišli závodní-
ci z klubov KBU UKF Nitra, TKD 
Academi Slovakia, Česká Ta-
ekwon-Do I.T.F. Asociace, Drako 
Smolenice a, samozrejme, zá-
stupcovia seredského klubu Hong 
Ryong Sereď.

Takmer sto špor-
tovcov súťažilo 
v troch disciplínach 
– zostavy, špeciál-
ne kopy a sparring. 
Našich 26 súťažia-
cich sa mohlo po 
prvýkrát predviesť 
pred domácim pub-
likom. Boje prebie-
hali od rána na troch 
ringoch. Našim zá-
stupcom sa podarilo 
získať 38 umiestne-
ní. Najúspešnejšími 
boli Tomáš Kuchta 
3x prvé miesto, Kris-

tína Blaškovičová 2x prvé miesto, 
1x druhé miesto, Veronika Miku-
lincová 2x prvé miesto, 1x druhé 
miesto. Pochvalu si zaslúžia 
všetci zúčastnení za príkladnú re-
prezentáciu svojho klubu a mesta 
Sereď, tiež tréneri, rozhodcovia, 
celý organizačný výbor, ktorý sa 
postaral, aby súťaž prebiehala na 
úrovni. Tiež ďakujeme mestu Se-
reď za pomoc a podporu. Podu-
jatie to bolo naozaj vydarené a už 
teraz sa tešíme na pokračovanie 
súťaže.                                   J.Ď.

Zasadalo valné zhromaždenia TJ Lokomotíva Sereď
Dňa 17. 2. 2010 sa po niekoľkých rokoch konalo valné zhormažde-
nie TJ Lokomotíva. Boli na ňom zastúpené všetky zložky TJ – bas-
ketbalisti, turisti a ZRTV. Boli prednesené správy o hospodáre-
ní, o stave budovy Sokolovne a správy o činnostiach jednotlivých 
basketbalových oddielov. VZ schválilo nové stanovy TJ Lokomotí-
vy a nakoniec bolo zvolené nové vedenie (prezídium): Pavol Sku-
beň – prezident, PaedDr. Jaroslav Čomaj – viceprezident, Eva Lá-
malová – hospodár, Roman Šíp – člen prezídia, Bohumil Laštic 
– člen prezídia.                                                                          rš

Bulldog boxing klub 
v Seredi

Aj keď je činnosť seredského 
Bulldog boxing klubu v začiatkoch, 
prvé výsledky sa už dostavujú. Dňa 
13. 2. v Galante vyhral zápas Tibor 
Slíž v kategórii dorastu do 75 kg, 
dňa 20. 2. na turnaji v Komárne vy-
hral technickým KO v druhom kole 
v kat. mladší dorast do 71 kg Tomáš 
Šimko. V Komárne výborne zabojo-
val aj Vladimír Hlatký v hm. do 91 

kg. Marek Virág vyhral v druhom kole RSC vo váhe do 71 kg. 
Dňa 5. 3. na turnaji v Slov. Novom Meste v kat. do 16 r. v hm. do 
61 kg vyhral tretie miesto – bronzovú medailu – Patrik Žigo. Čle-
novia klubu oceňujú aktívnu pomoc primátora mesta Mgr. Vladi-
míra Vranoviča.                                                                       iš


