
Tradičnému Seredskému ho-
dovému jarmoku predchádza 
hodovanie duchovné, nesúce 
názov Knižné hody. Tento rok 
dňa 23. júna (v stredu) o 14.00 
hod pred DK v Seredi pripra-
vujeme štvrtý ročník. Toto pod-
ujatie patrí k tým, ktorých cieľom 
je zbližovať všetky vekové kate-
górie obyvateľov mesta, a v je-
den deň pred koncom školského 
roka ponúknuť tvorivým ľuďom 
možnosť ukázať svoj talent, svo-
je záľuby, zabaviť sa, zasúťažiť 
si a stráviť príjemné popoludnie 

medzi priateľmi.
Hevi-klub Kamienky tradične 

pripravuje súťažné tvorivé dielne 
Literárnu hádankársku dieľňu 
a Tvorivé písanie – Smajlíkomá-
niu. Zapojte sa do ktorejkoľvek 
a vyplňte zlosovateľný kupón. 
Na záver programu budú vyžre-
bovaní výhercovia, ktorí získajú 
zaujímavé knižné ceny

Budete si môcť posedieť na 
lavičkách v meste a prečítať si 
niečo z knižky. „Knižky z polič-
ky na lavičky“ vám poroznášajú 
študenti OA. Nájdete 
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Medaila pre Seredský dixieland
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65 rokov po II. svet. vojne

Bude hodový jarmok

Knižné hody v Seredi - 2010

TRNAVA | Pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa múzeí vede-
nie Trnavského samosprávne-
ho kraja ocenilo 13. mája 2010 
v Divadle Jána Palárika v Trnave 
najlepších kultúrnych pracov-
níkov kraja. Dvadsiatim piatim 
jednotlivcom a desiatim kolektí-
vom udelil Tibor Mikuš Pamätnú 
medailu predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja. Jedným z 
ocenených kolektívov sa stal aj 
Seredský Dixieland Band. 

Seredský Dixieland Band 
vznikol ako pokračovanie kape-
ly Ali Jazz Band z hudobníkov, 
ktorí mali bohaté skúsenosti 
v rôznych hudobných žánroch a 
zoskupeniach. Zameriava sa vý-
lučne na anglickú revivalistickú 
školu tradičného jazzu, o čom 
svedčí aj výber repertoáru od 
známych predstaviteľov tohto 
žánru. Seredský Dixielend Band 
tvorí šesť hudobníkov, medzi 

ktorých patril do r. 2006 aj uzná-
vaný saxofonista Jaroslav Čer-
venka. Skupina od svojho vzniku 
vystupuje na rôznych spoločen-
ských podujatiach, festivaloch 
nielen na Slovensku, ale i v za-
hraničí.

Predseda TTSK Tibor Mikuš 
v príhovore ocenil prácu kul-
túrnych pracovníkov a umelcov 
na zviditeľňovaní kraja v rám-
ci Slovenska i zahraničia. „Pre 
mňa kultúra znamená v prvom 
rade zachraňovanie tradícií 
našich predkov, posilňovanie 
našich duchovných koreňov 
a našu previazanosť s kultúrnym 
prostredím, do ktorého sme sa 
narodili a v ktorom žijeme. Tým 
sa zvyšuje pocit spolupatričnosti 
a hrdosti na náš kraj. Zásluhou 
práce umelcov k nám prichádza 
radosť zo života a motivácia vi-
dieť jeho krajšie stránky.“ 

(prevzaté z TTSK) red

Dňa 6. 5. 2010 sa usku-
točnilo v Seredi na Námestí 
slobody slávnostné kladenie 
vencov pri príležitosti 65. vý-
ročia ukončenia II. svet. vojny 
a víťazstva nad fašizmom.

Slávnostného aktu sa 
zúčastnil primátor mesta 
Mgr. V. Vranovič, zástupca 
primátora Mgr. P. Rampa-

šek a priami účastníci bojov 
II. svet. vojny, poslanci MsZ 
a predstavitelia politických 
strán. Pri pomníku sa usku-
točnilo odovzdanie medailí 
ZPB piatim vojnovým veterá-
nom a zároveň štyrom spolu-
bojovníkom bolo odovzdané 
Čestné uznanie primátora 
mesta Sereď.  red

Mesto Sereď v spolupráci 
s Domom kultúry v Seredi pri-
pravilo jedenásty Hodový jar-
mok a pivné slávnosti, ktoré 
sa uskutočnia od 25. do 27. 
júna. Je pripravený bohatý 
kultúrny a športový program. 

Občania mesta si budú môcť 
nakúpiť zaujímavý tovar, po 
roku sa znova stretnúť, zaba-
viť sa a niečo chutné zajesť.

Kompletný program jar-
moku nájdete na str. č. 4.

foto: Ivan Krajčovič

foto: K. Vavrová
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Naše deti...
...žijú vo svete plnom 

možností, výziev, otázok i 
nástrah. Ak sa v minulých 
storočiach vývoj techniky 
ešte len začínal, teraz sa 
rozvíja asi denno-denne. 
Vplyv je cítiť a vidieť na 
každom kroku.

Nikdy doteraz nebol 
generačný rozdiel taký 
hmatateľný. Tí, čo majú 
dvadsať, sa už „len málo 
podobajú” starším. Vidia 
svet a vlastnú existenciu 
akosi inak – po svojom. 
Generačné rozdiely boli 
aj budú, ich existencia 
je motorom ľudského 
vývoja. Objavovanie je 
„naprogramovaná” ľud-
ská vlastnosť a schop-
nosť chápať sme dostali 
ako dar. Kdesi som čítal, 
že sme otroci vlastného 
rozumu a nekonečných 
chcení. Rozum je nám 
pomocou aj prekážkou. 
Ako inak si vysvetliť, že 
náš svet je taký vyhrotený 
a plný rozporov, že je ešte 
toľko vojen a nepokojov? 

Mladým ľuďom (tak ako 
nám kedysi) sa podsúvajú 
tvrdenia za pravdu. Vraj 
je pravdou, že peniaze sú 
všetko... Aký nezmysel to 
je, zistia, keď mu naozaj 
uveria, a budú podľa neho 
žiť. Chce to iba čas! Ná-
vrat k pravde bude ťažký.

Tí, čo hľadajú pravdu, 
sú dvojakí. Jedni neustá-
le pochybujú, ale hľadajú 
ďalej. Vedia, že k pravde 
vedie dlhá cesta a oni sa 
iba približujú. 

Tí druhí nepochybujú 
o svojej pravde, ani keby 
presvedčili sami seba, že 
pravdu nemajú... Posu-
dzujú často z polohy ne-
úplných vedomostí a ob-
medzených skúseností.

O pravidlách nás pre-
svedčí vlastný život. Prav-
dy preberáme a niektorým 
sa dá iba veriť. Všetko 
meriame jedným metrom 
– vlastným rozumom. 

Z astrofyzických vy-
svetlení, čo je to vesmír 
a ako sme „blízko” k prav-
de, ma rozbolí „rozum”, 
moja schopnosť chápať 
je konečná. 

Naše deti žijú v zloži-
tom a ťažkom svete. Vní-
majú ho bezprostredne 
a prirodzene. Prajem im, 
aby rovnako prirodzene 
rozlišovali biele od čier-
neho, rovné od krivého a 
dobré od zlého.

Všetko dobré všetkým 
deťom praje 

Marcel Kováč

Nezabudnuteľnou udalosťou no-
vodobých dejín je 8. máj 1945, kedy 
sa skončila druhá svetová vojna. 
Trvala 2 104 dní. V Európe skon-
čila podpísaním bezpodmienečnej 
kapitulácie Nemecka, avšak vojna 
pokračovala ďalej proti Ja-
ponsku až do 2. septembra 
1945. Vo vojne bojovalo 62 
štátov, v ktorých žilo 80 % 
vtedajšej populácie. Bojovalo sa 
v Európe, Afrike, Juhovýchodnej 
Ázii, Atlantiku a Oceánii. Bola to 
jedna z najkrutejších vojen v deji-
nách ľudstva. V nej prišlo o život 
okolo 60 mil.ľudí.

V našom meste sme si pripome-
nuli toto výročie 6. mája slávnost-
ným aktom položenia vencov pri 
Pamätníku oslobodenia. V úvod-
nom príhovore predseda ZO SZPB 
uviedol príčiny a priebeh II.sveto-
vej vojny, ktorú rozpútalo fašistické 
Nemecko. Vyzdvihol odhodlanie a 
hrdinstvo najmä sovietskych ob-
čanov, vojakov Červenej armády, 
ktorí zastavili postup nemeckých 
vojsk pri Stalingrade a začala sa 
silná vojenská ofen-
zíva, ktorá skončila 
dobytím Berlína a 
porážkou Nemecka. 
Veľkým prínosom 
porážky Nemecka 
prispelo aj vytvore-
nie protifašistickej 
koalície štátov So-
vietskeho zväzu, 
USA, Veľkej Británie 
a Francúzska a otvo-
rením druhého fron-
tu nemecké vojská 
postupne strácali na 
sile a utrpeli porážku 
za porážkou. V sláv-
nostnom príhovore 
vystúpil primátor 
mesta Mgr. V. Vra-
novič, ktorý pouká-
zal na krutosť vojnových rokov a 
poučenie pre súčastnosť. Poďako-
val priamym účastníkom vojnovým 
veteránom za ich obetavosť a hr-
dinstvo v protifašistickom boji. Po-
blahoprial im k udeleniu Pamätnej 
medaily od ministra obrany SR.

Medzi krajiny protifašistickej 
koalície sa zaradilo aj Českoslo-
vensko. Československý armádny 
zbor pod vedením gen. Ludvíka 
Svobodu bojoval v zoskupení ar-
mád Sovietskeho zväzu. Naši vo-

jaci hrdinsky bojovali pri Sokolove, 
Bielej Cerkve, Ovruči, Kyjeve, ale 
najväčšie boje v ťažkom teréne 
odviedli na Dukle. Ďalšie také boje 
boli pri Liptovskom Mikuláši a ko-
niec vojny zastihol našu armádu v 
Hraniciach na Morave. 

Nemalou mierou k porážke fašiz-
mu prispelo aj Slovensko vypuknu-
tím SNP v auguste 1944. Táto his-
torická udalosť zaradila Slovensko 
medzi víťazné štáty protifašistickej 
koalície.

Pri príležitosti 65. výročia skon-
čenia II. svetovej vojny minister 
obrany SR udelil našim občanom-
priamym účastníkom odboja a voj-
novým veteránom Pamätnú me-

dailu. Sú to vojnoví veteráni Anton 
Debnár, Jozef Hvizd, Jozef Štrbka, 
Ladislav Holík, Anton Štrbo, Vik-
tor Šušlík, Štefánia Lehká. Čestné 
uznanie primátora mesta bolo ude-
lené pani Márii Tončevovej a Šte-
fanovi Kollárikovi. Vážme si týchto 
občanov nášho mesta. Sú to živí 

pamätníci neslávnych vojnových 
rokov. Vzdajme im úctu a buďme 
na nich hrdí. Vzdajme hold a úctu 
ďalším občanom nášho mesta, 
účastníkom odboja, ktorí obetova-
li  vo vojne svoj život, ale aj tým, 

ktorí vojnu prežili, ale už 
nie sú medzi nami. Úctu si 
zaslúži náš rodák František 
Kubač, účastník SNP, člen 

povstaleckej SNR. Zamyslime sa 
– nezneuctili sme túto osobnosť, 
keď v roku 1989 bola odstránená 
jeho busta? Niet sily ani pochope-
nia orgánov v tomto meste, aby 
bola busta vrátená na svoje pôvod-
né miesto? Je treba spomenúť na 
občana Vojtecha Stoklasa a jeho 
manželku, ktorí prechovávali fran-
cúzskych vojakov pri prechode na 
povstalecké územie. Svoj  život 
skončili  v koncentračnom tábore. 
Ďalší občania, účastníci protifašis-
tickeho odboja, ako boli Ján Gál, 
Vlastimil Horehled a ďalšie desiat-
ky nemenovaných priamych účast-
níkov odboja, si zaslúžia našu úctu 
a poklonu.

Pripomenuli sme si 
65 rokov od skonče-
nia II.svetovej vojny. 
Pietny akt kladenia 
vencov pri Pamätní-
ku oslobodenia mal 
slávnostný charak-
ter, ale mnohí naši 
občania postupne 
zabúdajú na vojnové 
a povojnové obdo-
bie. Potvrdila to níz-
ka účasť občanov, 
zástupcov politických 
strán a spoločen-
ských organizácií. 
Chýbali volení obča-
nia mesta – poslanci 
mestského zastu-
piteľstva. Poslaním 
poslanca je aj aktív-

ne sa podielať na politicko-spolo-
čenských podujatiach, medzi ktoré 
patria aj historické výročia, ako je 
skončenie II. svetovej vojny a SNP. 
Sú to štátne sviatky SR.

 Jozef Mitrík

65. výročie skončenia  
II. svetovej vojny

v nich program Knižných hodov. 
Poézia všedného dňa, poézia na 
všedný deň je názov aktivity, kto-
rou chceme predstaviť našich mla-
dých básnikov. Ak by ste mali zá-
ujem, pošlite nám e-mailom svoju 
tvorbu a my sa postaráme o jej 
zverejnenie.

Na pódiu pri mestskej knižnici pri-
pravujú učitelia so žiakmi pestré re-
citačné, tanečné, hudobné, scénic-
ké i športové vystúpenia umelcov. 
Potešia nás účinkujúci všetkých 
vekových kategórií. V stánkoch 
pri pódiu si kúpite lacné knihy. Ši-
kovné ruky seredských čipkárok 
nám aj tento rok predvedú svoje 
umenie paličkovanej čipky. Nápa-
dité výrobky budú predávať klienti 
Zariadenia pre seniorov a DSS pre 

dospelých. Maľovanie na kamien-
ky pripravuje CVČ. V tvorivej diel-
ni si vyskúšajú svoju zručnosť aj 
detičky materského centra MAMA 
klub, pre ktoré sú pripravené aj iné 
prekvapenia. V mestskej knižnici 
predstaví svojich priateľov – auto-
rov literárnej dielne Rozhľady pri 
Kultúrnom združení národností 
a etník SR poetka Ružena Šípko-
vá. Na svoje si prídu aj deti z MŠ v 
Dol. Strede, pre ktoré pracovníčky 
knižnice pripravili zábavné dopo-
ludnie. Mestské múzeum – Fán-
dlyho fara, ponúka literárny večer 
seredskej spisovateľky R. Sher-
hauferovej a uvedenie jej druhej 
knihy Už viem, čo chcem. Študenti 
OA vás budú sprevádzať na židov-
skom cintoríne v Múzeu násilia sil-
nejšieho nad slabším. Dôležité je 
nezabúdať... 

Vo farskej záhrade zaznie pás-
mo kresťanských piesní a hovore-
ného slova žiakov CZŠ sv. Cyrila 
a Metoda pod názvom Svojím ja-
zykom oslavujeme Boha. Komplet-
ný program s menami účastníkov, 
miestom podujatia a časovým har-
monogramom si môžete pozrieť 
na stránke: www.kniznehodyse-
red.unas.cz. Príďte a vyhrajte za-
ujímavé knihy! Kúpite si umelecké 
predmety, predvediete svoj talent,  
jednoducho prežijete príjemné po-
poludnie medzi spriaznenými du-
šami, ktoré sa držia hesla: Kniha 
nie je určená len pre získavanie 
informácií, kniha nás vedie k roz-
víjaniu  fantázie, slovnej zásoby a 
k rozvíjaniu vzťahov… 

Dôležité je nielen čítať, ale aj za-
pojiť sa. Tešíme sa na Vás!

PaedDr. M. Kamenská

Knižné hody
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Ste predsedom športovej 
komisie pri MsZ v Seredi, aká 
je jej náplň a činnosť?

V zmysle zákona o obecnom 
zriadení je športová komisia 
poradný, iniciatívny a kontrolný 
orgán MsZ. Na svojich zasad-
nutiach sa vyjadruje najmä vo 
veciach návrhu rozpočtu mesta 
Sereď v oblasti telesnej kultúry 
a športu, kontroly výdavkov roz-
počtu mesta na úseku rekreač-
ných a športových služieb, po-
sudzovania projektov, žiadostí 
fyzických a právnických osôb 
o poskytnutie dotácií v zmysle 
VZN mesta Sereď v oblasti te-
lesnej kultúry a športu, určuje 
kritériá pre poskytovanie dotácií 
z rozpočtu mesta na úseku špor-
tu, predkladá návrhy na schvále-
nie finančných dotácií primáto-
rovi mesta, kontroluje čerpanie 
výdavkov TJ a ŠK pôsobiacich 
na území mesta, ktorým bola 
poskytnutá dotácia, prerokúva 
podnety a pripomienky predsta-
viteľov TJ a ŠK na území mes-
ta Sereď. Spolupracuje s inými 
komisiami MsZ za účelom skva-
litnenia úrovne rekreačno-špor-
tového vyžitia občanov mesta, 
hodnotí stav športovísk a rekre-
ačných areálov na území mesta 
a mestských športových zaria-
dení a ich využívania na športo-
vé a relaxačné aktivity. Komisia 
sa snaží skvalitňovať podmienky 
rozvoja športu pre všetkých, ini-
ciuje vznik športových podujatí 
celomestského charakteru, spo-
lupracuje s občianskymi združe-
niami, ktoré pôsobia v oblasti te-
lesnej kultúry, hodnotí návrhy na 
ocenenie najlepších športovcov, 
kolektívov a trénerov za prísluš-
né obdobie.

Aká je situácia v športe 
v Seredi všeobecne? Športujú 
mladí dostatočne a majú kde 
športovať? Ako to vidíte Vy?

Športových klubov rôzneho 
druhu je v meste, myslím, do-
statok a sú rôzne. Mohol by 
som uviesť niektoré kluby, ktoré 
dostahujú stabilne výborné vý-
sledky napr. v basketbale a há-
dzanej. V spolupráci s okolitými 
obcami teba konečne vybudovať 

cyklotrasu. No čo tiež potrebuje-
me, sú ďalšie ihriská a telocvič-
ne. Mesto ako je naše by potre-
bovalo jednu veľkú multifunkčnú 
športovú halu. Otázkou je, kto 
a za aké peniaze by ju postavil. 
Z rozpočtu mesta sa to určite 
nedá. Viem, že pomerne veľa 
občanov za športom cestuje do 
okolitých miest. Potrebovali by 
sme vybudovať hokejové ihris-
ko aspoň cez zimné obdobie. 
Rozostavaná budova TJ Loko-
motívy, ktorú basketbalisti súrne 
potrebujú, bude po jej dokončení 
dobrá na basketbal, ale aj ona 
je v podstate dosť malá. Chá-
pem, že existujúce inštitúcie 
musia pýtať za užívanie svojich 
telocviční a hál peniaze, len by 
som chcel apelovať na všetkých, 
ktorí o tom rozhodujú, aby nájmy 
neboli neúmerne vy-
soké. Ten môže byť 
problémom a brzdou 
v rozvoji športu v na-
šom meste. Pomohlo 
by aj pevné percento 
z rozpočtu mesta na 
šport, napr. 5%. Teraz 
je to asi 1%. Do športu 
sa schvaľuje z rozpočtu 

mesta permanentne málo peňa-
zí. Mali by sme zabezpečiť as-
poň najnutnejšie výdaje klubov. 
Sponzorské dary by mali byť iba 
akousi nadstavbou na menšie 
výdaje. Teraz je to takmer na-
opak a na výsledkoch v športe 
sa to prejavuje. Kluby nemôžu 
absolvovať viaceré turnaje a 
cestovať, lebo často im chýbajú 
prostriedky.

Tu sa pohybujeme dlho v kruhu 
mylných názorov. Tí, čo nerozu-
mejú podmienkam a situácii, si 
myslia, že na kvalitný šport stačí 
pokosená lúka či prázdna veľká 
miestnosť a podozrievajú funk-
cionárov, ktorí pýtajú viac pe-
ňazí, že ich míňajú neefektívne 
či nedajbože do vlastného vrec-
ka... Funkcionári bývajú zúfalí 
a frustrovaní z nepochopenia. 
Oberá ich to o chuť. Seredské 
športové kluby by potrebovali 
nadviazať užšiu spoluprácu so 
závodmi a firmami v Seredi. 

Vieme, že ste predsedom 
športovej komisie pri MsZ a 
nedávno Vás „spovedala” ko-
misia MsZ, aby prešetrila a 
vyriešila vec možného stretu 
záujmov ohľadom Vašej funk-
cie v ŠKF... 

Áno je to pravda. Komisia pri 
MsZ, ktorá je zodpovedná za 
sledovanie stretu záujmov, po 
prešetrení rozhodnutí športovej 
komisie a v diskusii so mnou zisti-

lia, že nedochádza k nespravod-
livému rozdeľovaniu finančných 
prostriedkov mesta na šport a 
pre športové kluby. Moje podni-
kanie so športom nemá nič spo-
ločné a ako živnostník nemám 
žiadne príjmy z rozpočtu mesta, 
či z financií schvaľovaných špor-
tovou komisiou. Naopak, mnohí 
poslanci vedia, že futbal je mo-
jou „vášňou” a ako aktívneho 
člena správnej rady ma náš fut-
bal stojí nemálo  času a námahy. 
Musím dodať, že všetci členovia 
správnej rady sú „dobrovoľní 
darcovia” životodarných finan-
cií do ŠKF. Bez ich príspevkov 
by sme sa pravdepodobne veľ-
mi rýchlo ocitli tam, kde už raz 
ŠKF Sereď bol. Úplne na spod-
ku rebríčka okresnej súťaže... 
Nedá mi nespomenúť, že ŠKF 

je najväčšia športová 
organizácia v meste. 
ŠKF to nie sú iba ligo-
ví hráči, to je niekoľko 
stoviek hráčov futba-
lu od prípraviek až 
po dospelých – jedno 
„áčko”, dva dorasty, 

dve žiacke družstvá a 
tri prípravky. Všetci potre-

bujú niekde trénovať. Vybudovali 
sme dve tréningové ihriská. ŠKF 
spravuje aj najväčší a najnáklad-
nejší majetok mesta. Chvalabo-
hu, darí sa nám udržiavať ho a 
zveľaďovať. Áno, aj za mestské 
peniaze... a stávajú sa aj omyly, 
ktoré nás naozaj mrzia a stáli 
členov ŠKF nemalé prostriedky. 
Ten problém z trávou nás zaťa-
žil tak, že následky stále cítime. 
Situácia v štáte je taká, že ten 
neprispieva na šport žiadnou su-
mou. Dobré pravidlá o sponzor-
stve neexistujú. 

Po krátkom čase došlo 
k zmene vo vedení klubu a sta-
li ste sa prezidentom ŠKF. 

Áno, v ŠKF došlo k zmene 
prezidenta klubu. Rozhodla o 
tom správna rada a od jari t.r. za-
stávam túto funkciu. Funkcia pre-
zidenta si vyžaduje častú účasť 
na rôznych aktivitách klubu, ale 
aj pri organizačných veciach tre-
ba promptne rozhodovať.

Mohli by ste čitateľom vy-
svetliť systém prestupu hrá-
čov? Aké pravidlá tu platia?

Kluby berú mládežníkov (žia-
kov a dorastencov) z nižšej 
súťaže do vyššej zadarmo. Ak 
sa hráč osvedčí, tak na jeho 
prestup platia presné pravidlá 
a tabuľkové ceny, ktoré určujú 
výšku sumy za prestup. Ak by 
ste chceli príklad, tak za prestup 
hráča (muži) z ŠKF do Corgoň 

ligy môže ŠKF dostať najviac 10 
tis. €. Za najvyššie ceny prestu-
pujú iba najväčšie talenty, zvy-
čajne to býva o dosť menej. Ak 
sa sumy zdajú niekomu vysoké, 
tak si musí uvedomiť, že ŠKF 
do prípravy a výchovy hráčov 
investuje. Treba zaplatiť všetky 
ročné režijné výdaje. Tu sa vrá-
tim k podpore z mesta, z nej sa 
dá uhradiť najviac ak polovica 
nutných ročných výdajov (napr. 
trávnik treba 2x týždenne kosiť, 
polievať, valcovať, hnojiť, treba 
sa starať o celý areál štadióna), 
tá stačí len na údržbu majetku 
mesta, ale na ďalšu činnosť klu-
bu nestačí.

Aká je momentálna pozícia 
ŠKF? 

Hráči sú schopní dosahovať 
dobré výsledky, ale potrebovali 
by sme trocha viac športového 
šťastia a mohli by sme byť na vr-
chu tabuľky.

Človek, ktorý má k športu 
ďaleko, sa môže spýtať: Sú in-
vestície do futbalu prínosom? 
Zodpovedajú výsledky vyna-
loženým prostriedkom? Aký 
postoj je správny?

Čo robiť v tejto situácii? Ne-
cháme naše deti na uliciach, aby 
sa „šmýkali” po šikmých chod-
níčkoch? Potrebujeme predsa 
zdravú generáciu. Máme prestať 
vychovávať talenty? Keď sme 
pred štyrmi rokmi ŠKF prevzali, 
tak hral okresnú súťaž, ktorá je 
v rebríčku pod piatou ligou... Fut-
bal je treba vidieť zo širšej per-
spektívy. Keď uvidíte plný štadi-
ón malých detí hrajúcich futbal, 
tak pochopíte jeho morálny roz-
mer. V tomto čase máme našich 
žiakov na turnaji vo Francúzsku, 
minulý rok boli v Nemecku. Tu 
vyrástli a vyrastajú nové talenty, 
ktoré seredskému futbalu robia 
dobré meno, spomeniem teraj-
šieho ligového hráča – Ivana 
Hodúra, Adama Moronga, ktorý 
teraz hrá ligu v Trenčíne, a tiež 
Róberta Scherhaufera, ktorý 
momentálne hrá za mužov dru-
hú ligu v Trnave. 

Majstrovské zápasy v Seredi 
navštevuje stále viac divákov, 
čo nás veľmi teší a patrí im za to 
veľká vďaka. Futbal je stále naj-
obľúbenejší svetový šport.

Ukazuje sa, že v Seredi sú ľu-
dia zapálení pre futbal a ochotní 
doň investovať svoje prostriedky. 
Dokázali sme čosi, ale bez ďalšej 
pomoci sa lepšie výsledky budú 
dosahovať ťažko. Seredský fut-
bal a športové kluby v meste by 
potrebovali svojich sponzorov, 
ako sú veľké závody. Kluby by 
im za to robili reklamu. Tak by sa 
stalo, že úroveň športu by nedr-
žalo nad vodou len mesto alebo 
rodičia športujúcich detí či drob-
ní sponzori.

3

Z rozhovoru s poslancom MsZ
Na otázky odpovedá Róbert Stareček

zhováral sa Marcel Kováč



4 Jún 2010

Reklamní partneri a sponzori:

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

25. - 27. júna 2010
a pivné slávnosti

Piatok 25. 6. 2010 
10.00 - 21.00

15.00
16.00

16.15
16.30 - 17.30

17.30 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 20.00

19.00 - 21.30

Predajné trhy a technicko zábavné atrakcie
Dychová hudba Sereďanka
Slávnostné otvorenie jarmoku - vystúpenie 
mažoretiek
Krájanie jarmočnej torty
Umelecký súbor v štýle „Flamenco“ ANDALUCIA 
(Bratislava)
Skupina MAXIM TURBULENC (Praha)
Exhibičné vystúpenie TAEKWON DO Sereď
Večer orientálneho tanca (Múzejná záhrada)
účinkujú štúdia orientálneho tanca Bratislava, Trnava 
a Sereď
Vystúpenie skupín: 
Randal, Change, 230V, MindStorm (Sereď)

Sprievodné
podujatia:

Sobota 26. 6. 2010 
9.00 - 21.00

10.00 - 12.00
14.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.30
19.00 - 21.00
21.00 - 04.00

Predajné trhy a technicko zábavné atrakcie
Vystúpenie detí ZUŠ a DK
Country skupina COUNTRY LIMIT (Prievidza)
Koncert skupiny FUNNY FELLOWS (Pezinok)
Pivné slávnosti - súťaže
Hudobná skupina BUKASOVÝ MASÍV (Modra)
Hodová tanečná zábava so skupinou TEMPO BAND

Nedeľa 27. 6. 2010 
9.00 - 18.00

14.00 - 16.00
16.00 - 18.00

18.00

Predajné trhy a technicko zábavné atrakcie
Dychová hudba LIESKOVANÉ (Moravské Lieskové)
Recitál speváka PETRA FAHNA (Galanta)
Ukončenie jarmočného programu

26. 6. 2010 od 9.00 v športovej hale OA
JARMOČNÝ HÁDZANÁRSKY TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORA MESTA

Športom proti drogám.

26. 6. 2010 od 9.00 na Mlynárskej ulici
VII. ROČNÍK JARMOČNÝ STREETBALL

26. 6. 2010 od 9.00 v športovej hale Relax
STOLNOTENISOVÝ JARMOČNÝ TURNAJ

26. 6. 2010 od 8.00 v športovej hale Relax
III. ROČNÍK JARMOK CUP - dvojhra mužov

26. 6. 2010 od 10.00 v campingu na ihrisku pre plážový volejbal
JARMOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Pre členov aj nečlenov.

26. 6. 2010 od 16.00 pred OD Jednota
SPEED BADMINTONOVÝ TURNAJ DRUŽSTIEV

SpeedFlo Sereď - Lokomotíva Banská Bystrica - AB Sereď - Loky Banská Bystrica

na uliciach 
Školská, Kostolná, Vinárska 

a Mlynárska
Streda 23. 6. 2010 
KNIŽNÉ HODY (pred mestskou knižnicou)

Piatok 25. 6. 2010 od 8.00 - 12.00 hod.
NA JARMOKU ZA ZDRAVÍM

RÚVZ Galanta - bezplatné meranie hladiny cukru a cholestrolu v krvi, 
                           poradňa zdravého životného štýlu
Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec - meranie hustoty kostí (5 €)
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Mestská organizácia Slovenského ry-
bárskeho zväzu  v Seredi ďakuje všetkým 
zúčastneným rybárom a návštevníkom 
všetkých pretekov. Ďakujeme primátorovi 
mesta Mgr. V. Vranovičovi, poslankyni NR 
SR Renáte Zmajkovičovej za podporu a 
účasť a tiež predsedovi TSK Ing. T. Mikušo-
vi, pod ktorého záštitou sa Veľké rybárske 
preteky tohto roku konali.

Dňa 7. 5. sa zdvihla hladina Váhu tak, že 
stav vážne ohrozil  konanie pretekov na ra-
mene Váhu v Hornom Čepeni. Bolo potreb-
né umiestniť betónové panely a až 430 vriec 
s pieskom. Preto zvlášť ďakujeme majiteľovi 
firmy Strojservis pánovi V. Sedláčkovi, ma-
jiteľom firmy Stavbyt, pánovi Ľ. Šípovi a pá-
novi J. Benkovi za poskytnutú technickú po-
moc a vďaka patrí aj všetkým zúčastneným 
na prácach pri odhradzovaní Váhu.         da

Výsledky rybárskych pretekov na rame-
ne v Dolnej Strede dňa 2. 5. 

1. Miroslav Lipovský, amur, 9,66 kg
2. Jozef Greč, kapor, 7,35 kg
3. Tomáš Práznovský, kapor, 5,85

Preteky dňa 1. 5. v Šintave
1. Vladimír Dovičič, 14,17 kg
2. Miroslav Axmann, 13,86 kg
3. Jozef Greč,  12,6 kg

Veľké rybárske preteky na ramene 
v Hronom Čepeni dňa 8. 5.

1. Miroslav Káčer, 13,40 kg
2. Ján Bór,  13,34 kg
3. Milan Kukla, 13,16 kg

Detské preteky dňa 9. 5. na ramene 
v Hornom Čepeni

1. Veronika Gajdošíková, 9,96 kg
2. Marián Gajdošík, 9,94 kg
3. Lukáš Krivosudský, 9,60 kg

Koniec veľkej 
mláky v malom 

meste?
V jednom malom meste na 

veľkom parkovisku pri gymnáziu 
veľkého básnika sa po veľkých 
búrkach vytvárala veľká mlá-
ka. Pre úplnosť treba povedať, 
že keď poriadne zapršalo, tak 
tá mláka stála za to. Popršalo, 
vyschlo, potom znovu popršalo 
a znovu vyschlo. Takto to išlo 
celé roky. Väčšina ľudí, ktorá 
videla tú krásnu vodnú plochu, 
nezdieľala nadšenie milovní-
kov vlhkého vzduchu a fakt, že 
z vody sa práši podstatne me-
nej ako zo suchého povrchu, 
im na dobrej nálade nepridával. 
Ani duchaplné poukazovanie 
na možnosti prechádzok s ry-
bičkami nezmenilo ich názor, že 
by bolo načase prekopať sa ku 
kanalizácii a odvodniť to potvor-
ské parkovisko. Pomaly sa zda-
lo, že navždy ostanú naplnené 
slová básnika: „Mestečko rodné, 
brodisko moje, i mohyla mojich 
kostí. V tebe mám pekných ob-
razov dvoje a dvoje veľkých ľú-
bostí.“ (Odpusť mi, Andrej, viac 
Ťa vykrádať nebudem.) No pri-
šiel jeden sychravý máj. Zmrz-
nutí svätí sa v ňom predviedli 
v tom najhoršom svetle. Búrky, 
vietor, vytrvalý dážď a do toho 
každodenné predpovede hovor-
cu Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu: „Ani zajtra sa 
nám počasie nezlepší.“ (Anciáša 
tvojho, šak teba tie oblaky tuším 
poslúchali!) Tak ako rástol počet 
prechladnutých, rástla aj kaluž 
na parkovisku. Nebola to ešte 
stále plocha na preteky rýchlych 
člnov, ale pre tie menšie by už 
hádam aj stačila. No a potom 
to prišlo! Pán Lukáš Valentovič 
uverejnil na istej webovej stránke 
článok, v ktorom stručne a jasne 
povedal, že veľké parkovisko 
nie je odkanalizované a zároveň 
pridal niekoľko fotografií, ktoré 
tento stav dokumentovali. Reak-
cie občanov boli okamžité. Na-
šťastie, taká bola aj reakcia ma-
gistrátu. Kaluž ešte ani nezačala 
vysychať a ortieľ nad ňou bol vy-
rieknutý. Pôjdeš do kanála!

Na riešenie problému sú zvy-
čajne dve cesty. Jednou je za-
miesť problém pod koberec, 
druhou je vyriešiť ho a spláchnuť 
ho tak raz a navždy. Keďže aj 
upratovačky vedia, že vodu pod 
koberec neschováš, náš magis-
trát mal iba jednu možnosť – tú 
správnu. Problém centrálnej ka-
čičárne bude vyriešený a hniez-
denie vodného vtáctva v centre 
mesta nám už nehrozí. Nemáte 
teraz pocit, že ten odporný dážď 
bol predsa len na niečo dobrý?!

Ľubomír Veselický

Rybárske preteky –  
– výsledky

Stretnutie učiteľov s podpredsedom vlády SR

Predseda vlády v Dol. Strede slávnostne otvoril ihrisko

Dňa 26. 5. sa 
v ZŠ J. Fán-
dlyho v Seredi 
stretli učitelia 
miestnych škôl 
s podpredse-
dom vlády SR 
pre vedomost-
nú spoločnosť, 
európske zále-
žitosti, ľudské 
práva a menši-
ny PhDr. Duša-
nom Čaplovi-
čom, DrSc.

 red

Podvečer dňa 26. 
5. u našich suse-
dov v Dol. Strede 
slávnostne otvorili 
predseda vlády SR 
R. Fico a starosta 
obce Mgr. Ľ. Šúry 
(druhý sprava), 
multifunkčné špor-
tové ihrisko. Na 
otvorení sa zúčast-
nili o. i. R. Zmajko-
vičová, J. Valocký, 
prítomný bol aj 
minister vnútra R. 
Kaliňák, D. Gális a 
iní.                    red
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Partnerská škola Gymnázium 
Tišnov bola v dňoch 11. – 16. 4. 
2010 usporiadateľom piateho 
(posledného) medzinárodného 
projektového stretnutia Come-
nius. Za naše gymnázium sa 
ho zúčastnilo päť študentiek 
(D. Martinková, V. Kováčiková, 
K. Melegová, M. Dudášová, D. 
Kapustová) v sprievode koordi-
nátoriek projektu – Mgr. K. Ma-
cháčovej, Mgr. L. Šišákovej. 

V pondelok ráno sme sa 

všetci stretli v škole, kde nás 
privítal riaditeľ gymnázia v Tiš-
nove Mgr. Karel Švábenský  
a otvoril tak  týždeň plný 
zážitkov. Prehliadli sme 
si školu aj mesto Tišnov. 
Poobedie sa nieslo v zna-
mení poznávania historic-
kého Brna a workshopov – vy-
skúšali sme si vlastnú tvorivosť 
a zručnosť, kde nám v nemčine 
vysvetlili, ako vytvoriť z vlny fil-
covaním krásne umelecké diela 

alebo zho-
toviť puzdro 
na mobil či 
iné praktické 
veci. V utorok 
sme pokra-
čovali v obja-
vovaní krás-
nych českých 
pamiatok na 
hrade Pern-
štejn, po 
ktorom nás 
sprevádzal i 
samotní štu-
denti gymná-

zia, a to dokonca v dobových 
kostýmoch a s výkladom v ne-
meckom jazyku. Spestrením 

prehliadky boli scénky z legiend 
hradu. Popoludní nás už čakali 
talenty tišnovského gymnázia, 
ktoré sa v kultúrnom programe 
predviedli na vysokej úrovni 
zaujímavým vystúpením. Hneď 
potom študenti partnerských 
krajín (teda aj my) prezentovali 
zvyky, tradície, remeslá a rôz-
ne zaujímavosti z kultúry danej 
krajiny. V stredu sme si prezreli 
krásy Prahy. Známe turisticky 
veľmi vyhľadávané pamiatky, 
ako Karlov most, Václavské ná-
mestie či majestátny Orloj a vý-
menu stráží. Praha je naozaj 
nádherné majestátne mesto, 
v ktorom sme si pre množstvo 
turistov pripadali ako v Ame-
rike. Vo štvrtok nám počasie, 
bohužiaľ, neprialo, ale náš-
mu programu to neprekážalo. 

Dopoludnia sme sa zúčastnili 
zaujímavých workshopov, kde 
sme vyrábali šperky a učili 

sme sa umeniu rytmov 
v hre na exotickom jembe 
(bubon), ktorý niektorých 
veľmi zaujal. V tento deň 
sme navštívili ešte jaskyňu 

blaníckych rytierov, kláštor Porta 
Coeli, pozreli sme si aj galériu ke-
ramiky, modrotlač v Olešniciach, 
kde sme sa oboznámili s jej 
dnešným využitím a s históriou 
tohto remesla, pozreli sme si for-
my, ktorými sa tlačia vzory, ako 
aj samotné farbenie látok. Nasle-
dujúce ráno sa nám pri posled-
nom pohľade na Tišňov z vlaku 
premietali v hlave spomienky 
na celý týždeň plný zážitkov, 
nových priateľstiev, neustáleho 
zdokonaľovania v nemeckom ja-
zyku či vtipných situácii, ktorých 
bolo neúrekom a vedeli sme, že 
to nebola naša posledná návšte-
va mesta Tišnov. 

Denisa Kapustová, VII. C, 
Mgr. Karin Macháčová,  

Gymnázium V. Mihálika Sereď

Majster prezentácií
Dňa 19. 5. 2010 sa v ZŠ Jana 

Amosa Komenského v Seredi ko-
nala súťaž v tvorení prezentácií 
v programe PowerPoint – Majster 

prezentácií. Zúčastnili sa jej ôsma-
ci a deviataci seredských základ-
ných škôl – J. A. Komenského, P. 
O. Hviezdoslava, J. Fándlyho, ale aj 
žiaci zo ZŠ Pata a  Šintava.

Na úvod bola vylosovaná 
téma s názvom – Moderná roz-
právka. Žiaci mali na tvorbu pre-
zentácie tri hodiny a každý sa 
s ňou popasoval po svojom. Na 
koniec si svoju prácu aj pekne 
odprezentovali. Porota zložená 
z učiteľov z viacerých škôl určila 
víťazov.  1. miesto získala Simo-
na Hanusová – ZŠ J. A. Komen-
ského, 2. miesto Pavol Molnár 
a 3. miesto Katarína Melišková 
– obaja zo ZŠ s MŠ kráľa Sväto-
pluka v Šintave.     zs-jak

Školské desiate sú v posled-
nom čase veľmi aktuálnou té-
mou. Rodičia deťom často ne-
stačia desiatu 
pripraviť a 
dajú deťom 
radšej penia-
ze, za ktoré 
si môžu jedlo kúpiť. Výsledkom 
je, že si zvyčajne kupujú slad-
kosti, solené pochutiny, rýchle 
občerstvenie doplnené slade-
nými limonádami. Takéto jedlo 
už na prvý pohľad nie je zdravé. 
Cukor, ktorý dostávajú deti den-
ne v strave bohatej na sladkosti, 
môže tiež spôsobovať, že sú na 
jednej strane agresívne a ne-
zvládnuteľné, na druhej strane 
apatické a unavené. Rodičia čas-
to netušia, čo deťom spôsobujú, 
ak im umožňujú jesť množstvo 
sladkostí a na desiatu im priba-
ľujú rozličné  priemyselné slad-
kosti. Podľa prieskumu Ústavu 
verejného zdravotníctva takmer 
polovica detí vôbec neraňajkuje, 

možno aj preto je ich schopnosť 
sústrediť sa počas vyučovania 
podstatne znížená. Desiata, kto-

rú dostanú, 
ak ju vôbec 
dostanú, je 
často jedi-
ným zdro-

jom živín počas dopoludnia. 
Zámerom školskej jedálne v ZŠ 
J. Fándlyho je zlepšiť u žiakov 
tento nesprávny trend. Hlavnou 
myšlienkou bolo to, aby desiate, 
ktoré budú podávané v našej 
školskej jedálni, boli kvalitné 
s vhodným nutričným zložením. 
Pokiaľ dieťaťu pripravíme kva-
litnú desiatu, môžeme tým po-
zitívne ovplyvniť aj jeho študijné 
výsledky a taktiež lepšiu konzu-
máciu obeda. Od 3. mája sme 
začali žiakom našej školy pripra-
vovať desiatu. Začali sme s 138 
stravníkmi, ale ich počet každým 
dňom stúpa. K dnešnému dňu je 
počet prihlásených žiakov na de-
siatu 165. Cena jednej desiatej 

je 0,45 € (v porovnaní s jednou 
porciou zmrzliny za 0,30 €). Sys-
tém podávania desiat je podob-
ný ako pri obedoch, t.j. je vypra-
covaný jedálny lístok na týždeň 
vopred, ktorý môžu rodičia vidieť 
na webovej stránke školy, alebo 
na www.eskoly.sk. V jedálnom 
lístku sa striedajú tmavý chlieb 
s rôznymi nátierkami a zeleni-
nou, croissanty, pečené buchty, 
ovocie, ochutené a neochutené 
mlieko, cereálie s mliekom, pala-
cinky, jogurty, 
atď. Ku kaž-
dej desiatej je 
podávaný ná-
poj, aby bol 
zabezpečený 
aj pitný režim. 
Žiaci desiatu 
ko n z u m u j ú 
v školskej 
jedálni, v prí-
jemných a 
k u l t ú r n y c h 
podmienkach 

a nie v triedach, na chodbách 
alebo WC, čím sa zabezpečuje 
aj výchova ku kultúre stolovania.

Budeme radi, keď sa bude 
takýmto spôsobom stravovať 
čo najviac žiakov našej školy. 
Pevne veríme, že touto cestou 
prispejeme k správnym stravo-
vacím návykom a zdravému te-
lesnému vývinu našich detí.    

Eva Veľká, vedúca šk. jedálne
v ZŠ J. Fándlyho

V školskom roku 
2010/2011 sa môžu pri-
hlásiť na štúdium žiaci od 
6 rokov, žiaci ZŠ, SŠ a 
dospelí v odboroch:

Hudobný – hra na klaví-
ri, keyboarde, zobcovej a 
priečnej flaute, klarinete, 
saxofóne,fagote, akorde-
óne,bicích nástrojoch, gi-
tare/klasickej a elektronic-
kej/,husliach,harfe a spevu

Výtvarný – kresba, maľ-

ba, grafika, dekoratívne 
činnosti, práca s materiá-
lom, počítačová grafika

Tanečný - tanečno-po-
hybová príprava, ľudový 
tanec, moderný tanec, 
kreatívny tanec a tance 
iných národov.

Bližšie informácie na 
riaditeľstve školy. Kontakt: 
031 789 3726, 031 701 
2621, tlačivo prihlášky na 
www.zussered.sk.

Projekt Comenius -  
záverečné stretnutie  

v partnerskom meste Tišnov

Desiatu v škole si  
žiaci pochvaľujú...

Základná umelecká škola  
Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi  
pozýva uchádzačov o štúdium  

na prijímacie skúšky 
v dňoch 21. 6. – 23. 6. 2010 od 14.00 do 17.30 hod. 
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VOLEBNÉ OKRSKY
na konanie volieb do Ná-
rodnej rady Slovenskej re-
publiky – MESTO SEREĎ 
dňa 12. júna 2010 v čase 

od 7.00 do 22.00 hod.
V zmysle zákona 

č. 333/2004 Z. z. o voľbách 
do Národnej rady Slovenskej 
republiky § 12 ods. 1 vytvá-
ram a určujem v meste Se-
reď volebné okrsky a voleb-
né miestnosti nasledovne:

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Volebná miestnosť: Dom 

kultúry – Školská ul. č. 118/1. 
V tomto okrsku budú voliť 
obyvatelia ulíc: Mlynárska, 
Garbiarska, Považský breh, 
Kostolná, Dolnostredská, 
Mládežnícka, Šintavská.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Volebná miestnosť: Dom 

kultúry – Školská ul. č. 118/1. 
V tomto okrsku budú voliť 
obyvatelia ulíc: Cukrovarská, 
Kukučínova, Školská.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Volebná miestnosť: ZŠ 

J. Fándlyho – Ul. Fándlyho 
č. 763/7a. V tomto okrsku 
budú voliť obyvatelia ulíc: D. 
Štúra, Fándlyho.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Volebná miestnosť: ZŠ 

J. Fándlyho – Ul. Fándlyho 
č. 763/7a. V tomto okrsku 
budú voliť obyvatelia ulíc: 
Vonkajší rad, Bratislavská, 
Kasárenská, Trnavská ces-
ta, Poľná, Pribinova, Pažit-
ná, Malý Háj, Nový Majer.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5
Volebná miestnosť: Mest-

ský úrad – Námestie repub-
liky č. 1176/10. V tomto okrs-
ku budú voliť obyvatelia ulíc: 
M. R. Štefánika, Legionár-
ska, Dolnomajerská a obča-
nia mesta, ktorí majú trvalý 
pobyt mesto Sereď bez ur-
čenia ulice.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 6
Volebná miestnosť: Mest-

ský úrad – Námestie repub-
liky č. 1176/10. V tomto okrs-
ku budú voliť obyvatelia ulíc: 
Spádová, Poštová, Čepe-
ňská č. 1211 – 1214, A. Hlin-
ku, Vinárska, Kúpeľné nám., 
Pekárska, SNP, Starý most, 
Záhradná.

 VOLEB. OKRSOK č. 7
Volebná miestnosť: Ob-

jekt bývalej ZŠ, Garbiarska 
ul. č. 3964/58. V tomto okrs-
ku budú voliť obyvatelia ulíc: 
Novomestská, Nám. slobo-
dy, Parková.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 8
Volebná miestnosť: ZŠ J. 

A. Komenského – Komen-
ského ul. č. 1227/8. V tomto 
okrsku budú voliť obyvatelia 
ulíc: Jesenského, Komen-
ského, Vysoká, Priečna, Že-
lezničná, Šulekovská.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 9
Volebná miestnosť: ZŠ J. 

A. Komenského – Komen-
ského ul. č. 1227/8. V tomto 
okrsku budú voliť obyvate-
lia ulíc: Slnečná, Slnečná II, 
Rovná, Krásna, Hornoma-
jerská, F. Kráľa, Hviezdosla-
vova, Jilemnického, Nová, 
Čepeňská – rodinné domy 
a Čepeňská 3047, 3081 
a 3735. 

VOLEB. OKRSOK č. 10
Volebná miestnosť: Štadi-

ón – Športová ul. č. 2809/8. 
V tomto okrsku budú vo-
liť obyvatelia ulíc: Športová, 
Dlhá, Pod hrádzou, Topoľo-
vá, Vojanská, Malá ulička, Pi-
vovarská, Podzámska, Ivana 
Krasku, Obežná, Lipová, Hrn-
čiarska, Ľ. Podjavorinskej.

VOLEB. OKRSOK č. 11
Volebná miestnosť: Zaria-

denie pre seniorov a DSS, 
Dolnočepeňská č. 1620/27. 
V  tomto okrsku budú voliť 
obyvatelia ulíc: Dolnočepeň- 
ská, Murgašova, Svätoplu-
kova, Kuzmányho, Matičná, 
8. mája, Štefana Moyzesa.

VOLEB. OKRSOK č. 12
Volebná miestnosť: Re-

soc. zariadenie Teen Chal-
lenge Slovakia n.o., Vážska 
ul. č. 1876/38. V tomto okrs-
ku budú voliť obyvatelia ulíc: 
Strednočepeňská, Veterná, 
Jasná, Severná, Vážska, 
Krátka, Krížna, Pionierska, 
Mierová, Tehelná, Stromo-
vá, Sládkovičova, Družstev-
ná, Lúčna, Jelšová.

VOLEB.  OKRSOK č. 13
Volebná miestnosť: Fut-

balový štadión,  Hornoče-
peňská č. 3740/126. V tomto 
okrsku budú voliť obyvatelia 
Ulice Hornočepeňská. 
Mgr. Vladimír Vranovič v. r., 

primátor mesta 

Voličský preukaz
Volič, ktorý sa v deň volieb 

nebude zdržiavať v mieste 
svojho trvalého pobytu, teda 
nebude môcť voliť vo voleb-
nom okrsku, v ktorého zo-
zname voličov je zapísaný, 
môže požiadať obec o vyda-
nie voličského preukazu. 

Žiadosť o vydanie volič-
ského preukazu podáva obci 
volič osobne alebo prostred-
níctvom ním splnomocnenej 

osoby. Volič môže požiadať 
o vydanie voličského preuka-
zu najskôr 30 dní pred dňom 
volieb (t.j. 13. 5. 2010), najne-
skôr dva dni pred dňom vo-
lieb (t.j. 10. 6. 2010) v úrad-
ných hodinách obce. 

Obec vydá voličovi na 
jeho žiadosť voličský preu-
kaz v deň podania žiados-
ti. Voličské preukazy sa vy-
dávajú na Mestskom úrade 
v Seredi na odd. vnútornej 
správy.                        vs

Novelou zákona o dani z pri-
danej hodnoty (zákon č. 83/2010 
Z.z.) bola s účinnosťou od 1. mája 
2010 zavedená nová znížená 6 % 
sadzba dane z pridanej hodnoty. 

Znížená 6 % sadzba dane z pri-
danej hodnoty 
sa uplatní od 
1. 5. 2010 na 
tovar vyrobe-
ný a uvedený 
na trh podľa 
osobitných predpisov, ktorý je vy-
menovaný v prílohe č. 7a k záko-
nu o dani z pridanej hodnoty. 

Zámerom zníženia sadzby dane 
je zvýhodniť vlastnú produkciu kon-
krétnych druhov potravinárskych 
výrobkov na trhu. Predaj týchto 
výrobkov je medzi prvovýrobca-
mi, poľnohospodármi a kupujúcimi 
známy ako „predaj z dvora“.

Znížená sadzba dane sa vzťa-
huje len na tovar vyrobený a uve-
dený na trh podľa osobitných 
predpisov, ktorými sú:

§ 3 nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 283/2009 Z. z., kto-
rým sa ustanovujú opatrenia na 
úpravu požiadaviek na konštruk-
ciu, usporiadanie a vybavenie po-
travinárskych prevádzkarní s ma-
lým objemom výroby.

Podľa citovaného nariadenia sa 
výroba a predaj vzťahuje na potravi-
nárske prevádzkarne, ktorými sú: 

a) bitúnky, ktoré zabíjajú najviac 
30 dobytčích jednotiek za týždeň, 

b) rozrábkarne, ktoré vyrobia do 
piatich ton vykosteného mäsa týž-
denne alebo ekvivalentné 

množstvo mäsa s kosťou. 
Prevádzkovateľ potravinárskej 

prevádzkarne musí mať povolenie 
v zmysle § 41 zákona č. 39/2007 
Z. z. Uvedeným potravinárskym pre-
vádzkarniam sa povoľuje podľa ci-
tovaného nariadenia vyrábať a uvá-
dzať na trh mäso s malým objemom 
výroby (§ 3 ods. 2 cit. nariadenia), 
a to: mäsa hovädzieho a teľacieho, 
bravčového, z oviec, kôz a jahniat 
a kozliat a mäso zo zveriny. Mäso 
pochádzajúce z potravinárskej pre-
vádzkarne, ktorá má povolenú vý-
nimku podľa § 3, možno uvádzať 
na trh len v Slovenskej republike a 
musí byť označené národnou zdra-
votnou značkou. 

§ 3 až 8 nariadenia vlády Sloven-
skej republiky č. 352/2009 Z. z., kto-
rým sa ustanovujú hygienické požia-
davky na priamy predaj a dodávanie 
malého množstva prvotných pro-
duktov živočíšneho pôvodu, mäsa 
z hydiny a domácich králikov, voľne 
žijúcej zveri a zveriny z nej.

Toto nariadenie sa vzťahuje na 
predaj a dodávanie malého množ-
stva rýb, surového mlieka, vajec, 
včelieho medu, mäsa z hydiny a 
z králikov a zo zveriny, ktoré: 

a) musí pochádzať z vlastnej pro-
dukcie, chovu, výlovu alebo rybolo-
vu prvovýrobcu alebo farmy, chovu 
alebo činnosti prvovýrobcu, ktorý je 
na vykonávanie činností ustanove-

ných týmto nariadením vlády oso-
bitne zaregistrovaný; ak ide o malé 
množstvá voľne žijúcej zveri a zve-
riny z nej, musia pochádzať z po-
ľovného revíru užívateľa poľovného 
revíru, ktorý je na túto činnosť zare-

gistrovaný, 
b) uvedené 

výrobky mož-
no dodávať 
len priamo 
konečnému 

spotrebiteľovi alebo miestnym malo-
obchodným prevádzkarniam, ak toto 
nariadenie vlády neustanovuje inak. 

Zoznam tovarov so sadzbou dane 
6 % zo základu dane podľa číselných 
kódov Spoločného colného sadzob-

níka (Príloha č. 7a zákona o DPH):
K vyplneniu daňového priznania 

k dani z pridanej hodnoty.
V platnom vzore daňového pri-

znania k dani z pridanej hodnoty, 
vyhláseného Opatrením MF SR č. 
MF/23282/2009-731, sú riadky 02, 
06, 20, 22, 24, v ktorých sa uvádza 
znížená sadzba dane 10 %. Platiteľ 
dane, ktorý dodáva tovar so zníže-
nou sadzbou dane 6 %, uvedie zá-
klad dane v riadku 01 a daň v riadku 
02 a ak si platiteľ dane z kúpených 
tovarov podliehajúcich 6 % sadzbe 
dane uplatňuje odpočítanie dane 
v súlade so zákonom o DPH, uve-
die daň v riadkoch 20, 22. Platiteľ 
dane, ktorý dodáva tovar alebo 
ktorý si uplatňuje odpočítanie dane 
podliehajúce 10 % aj 6 % sadzbe 
dane súčasne, uvedie základ dane 
a daň spolu vo vyššie uvedených 
príslušných riadkoch daňového pri-
znania. Zároveň podľa § 70 zákona 
o DPH je platiteľ dane povinný viesť 
podrobné záznamy podľa jednotli-
vých zdaňovacích období v členení 
podľa sadzieb dane.      DÚ Sereď

Oznam daňového úradu
Nová sadzba DPH  

od 1. mája 2010

Kód Opis tovaru

0201, 0202 mäso z hovädzích 
zvierat čerstvé, chla-
dené alebo mrazené

0203 mäso zo svíň čer-
stvé, chladené ale-
bo mrazené

0204 mäso z oviec a kôz 
čerstvé, chladené 
alebo mrazené

0207 mäso a jedlé dro-
by, z hydiny položky 
0105

0208 ostatné mäso čer-
stvé, chladené ale-
bo mrazené

02081010 mäso z domácich 
králikov

0301, 0302 živé ryby, ryby čer-
stvé alebo chladené

0401 surové mlieko

040700 vtáčie vajcia, v 
škrupinách, čerstvé

04090000 prírodný med 
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Aké sú podmienky vodenia psov 
v meste, aká je situácia s priestormi 
a označením tabuľami „Voľný pohyb 
psov povolený”? Ako v tejto veci po-
stupuje mesto a ktoré priestory môžu 
občania – majitelia psov považovať 
za tie, kde je vodenie psov povole-
né a kde zakázané?

V rámci mesta Sereď 
boli v súlade s VZN č. 
6/2002 o niektorých 
podmienkach držania 
psov určené verejné 
priestranstvá, kde bol 
voľný pohyb psov povolený. Lokality 
boli označené tabuľkami a boli na nich 
umiestnené schránky na psie výkaly. 
Poriadni „psíčkari“ schránky využívali 
na účel, ktorý mali plniť. Postupom času 
však vandali niektoré z nich zničili, ale-
bo schránku z  miesta odcudzili. V apríli 
2010 sme opätovne mapovali ich aktuál-
ny stav. Z 20 lokalít v šiestich lokalitách 
schránky chýbali, teda boli odcudzené 
a niektoré z ďalších sú poškodené. Si-
tuácia si vyžaduje celkovú obnovu infor-
mačných tabúľ, ako i schránok určených 
na psie výkaly.

Je potrebné informovať držiteľov 
psov, resp. každého, kto psa vedie na 
skutočnosť, že majiteľ psa môže psí vý-
kal uložiť do najbližšej nádoby na bežný 
komunálny odpad.

Zákaz vstupu so psom sa v meste vzťa-
huje predovšetkým na verejné inštitúcie a 
detské ihriská. Problémom však zostáva 
skutočnosť, že okrem niekoľkých centrál-
nych ihrísk (napr. na Legionárskej ul. – 
vnútroblok, na Ul. D. Štúra – vnútroblok, 
na Spádovej ul. – za hokejkou) existuje 
veľa detských prvkov doslova „roztrúse-
ných“ po každom sídlisku či ulici. Ťažko 
povedať, či osamotenú hojdačku, resp. 
preliezku považovať 
za detské ihrisko. 
Riešenie vidíme v 
postupnej centrali-
zácií týchto prvkov 
do logických celkov, 
ktoré by vytvorili 
komplex detské-
ho ihriska. Takmer 
každý detský prvok 
má svoju minulosť. 
Občania si vyžiada-
li jeho umiestnenie 
v danom priestore 
pre svoje „ratolesti“. 
V prípade, že detské 
prvky nesplnia prí-
slušné STN normy, 

budú i natrvalo odstránené.
VZN mesta Sereď č. 6/2002 o niekto-

rých podmienkach držania psov v § 6 
zakazuje voľný pohyb psov na verejných 
priestranstvách a vo verejných inštitúci-
ách, kde je tento zákaz vyznačený. Je 
zrejmé, že je v praxi takmer nereálne in-
štalovať na každú ulicu či každý záhon 

alebo každú preliez-
ku zákazové tabuľky. 
Je však potrebné, aby 
verejné inštitúcie túto 
skutočnosť rešpektovali 
a označenie o zákaze 

vstupu mali viditeľne zabezpečené.
Ktoré z problémov sú najvypuklejšie 

a ako ich mesto rieši?
Vážnym problémom je nerešpektovanie 

§ 6 zák. č. 282/2002 Z. z., ktorý určuje 
povinnosť majiteľom psov bezprostredne 
odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí ve-
rejné priestranstvo.

Nie je možné vyhovárať sa na nedo-
statok smetných košov. Psí exkrement 
je v katalógu odpadov zaradený medzi 
OSTATNÝ ODPAD a môže sa ukladať 
do každého verejného smetného koša 
na území mesta, určeného na bežný 
komunálny odpad. Zvažujeme, či by ne-
bolo vhodné označiť smetné koše pikto-
gramom, ktorý naznačí chovateľovi psa 
možnosť uložiť odpad i do týchto smet-
ných nádob.

Čo  mesto vo veci robí, čo urobí v na-
sledujúcom období?

Oddelenie ŽP prioritne považuje za 
najdôležitejšie obnoviť vyznačenie lo-
kalít, kde je vstup so psom zakázaný, 
predovšetkým na centrálnych ihriskách, 
resp. obnoviť i lokality, kde je voľný po-
hyb psov povolený. Je dôležité, aby 
všetci „psíčkari“ dbali na svoje povin-
nosti a ochrancovia verejného poriadku, 
predovšetkým príslušníci MsP, často 
monitorovali lokality, v ktorých dochádza 
k vodeniu psov a dohliadali na povinnosť 
neznečisťovania verejných priestran-
stiev. Apelujeme na všetkých, ktorí vodia 
svojich „miláčikov“ na verejné priestran-
stvá, aby sa správali v súlade s platnými 
ustanoveniami § 6 zák. č. 282/2002 Z. z  
a § 7 VZN č. 6/2002 o niektorých pod-
mienkach držania psov, pretože v plnom 
rozsahu zodpovedajú za bezprostredné 
odstránenie výkalov, ktorými ich pes 
znečistí verejné priestranstvo.

Na otázky odpovedal vedúci  
odd. živ. prostredia Mgr. R. Gablík.

O niektorých 
podmienkach 
držania psov

Názor odborníka
Tak ako v iných Slovenských mestách, 

rovnako aj v našom sa musíme zapodie-
vať problémom výskytu psích výkalov na 
verejných priestranstvách. Je to častý jav 
a ako občanovi sa mi zdá, že je na okraji 
záujmu, i keď nemôžem povedať, že by 
bol úplne neriešený.

Povolaním som vererinárny lekár a zo 
svojej 30-ročnej praxe viem s určitosťou 
povedať, že neodstraňovanie psích výka-
lov (ale nezabúdajme aj na mačky) spô-
sobuje nielen znečisťovanie verejného 
priestranstva, ale priamo ohrozuje zdra-
vie nás – ľudí. Ponechaním zvieracích 
výkalov v trávnatých porastoch v parkoch 
a na sídliskách, alebo v piesku detských 
ihrísk, sa do prostredia dostávajú mnohé 
choroboplodné zárodky, ktoré môžu ľah-
ko nakaziť občanov, ale najmä deti hra-
júce sa v tráve a na pieskoviskách. Zvy-
čajne je to choroba ako salmonela, ale 
nebezpečné sú aj parazity (škrkavky či 
pásomnice), ktoré sú prenosné zo zvierat 
aj na ľudí. Veľmi nebezpečná je toxoplaz-
móza, ktorá najmä u dievčať spôsobuje 
trvalé zdr. následky – neplodnosť.

Myslím si, že tomuto problému tre-
ba venovať náležitú pozornosť zo stra-
ny mesta. Je nutné poriadne označenie 
priestorov, kde je vodenie psov zakázané 
alebo povolené. Ako občan by som priví-
tal, keby sa z daní za psov vykonával ná-
kup potrebných technických pomôcok a 
zabezpečovala sa ochrana zdravia obča-
nov (osveta občanov a detí prednáškami 
a letákmi, pap. vrecká, tabule a pod.)

Za najdôležitejšiu však považujem ob-
čiansku uvedomelosť majiteľov psov. Tí si 
musia byť vedomí svojej povinnosti zbierať 
po svojich miláčikoch exkrementy a odkla-
dať ich do odpadu. Detské pieskoviská je 
treba zabezpečiť, napr. ohradiť a tak zne-
možniť voľný prístup psov a mačiek. Treba 
venovať pozornosť odchytu túlavých psov 
a mačiek, tu považujem za nevyhnutné 
vybudovanie mestského útulku pre zvie-
ratá. Jeho vybudovanie netreba vidieť jed-
nostranne iba ako náklady mesta. To sú ná-
klady na zachovanie zdravého prostredia a 
ochranu zdravia obyvateľov! Cestou osve-
ty treba sústavne vychovávať mladých a 
vplývať na majiteľov spomínaných zvierat. 
Pes nesmie voľne pobehovať po verejných 
priestranstvách a uliciach. Psa treba viesť 
na vôdzke a pri výbehu na veľkom voľnom 
priestranstve musí mať náhubok.

Zastávam názor, že riešenia sú. Tre-
ba na nich pracovať, vymyslieť systém 
a zavádzať ho do praxe. To je ale práca 
kompetentných. Nedá sa vyhovárať done-
konečna, že „nie sú peniaze”. Treba pre-
jsť od rečí k činom! Kto platí daň za psa, 
musí sa aj dozvedieť, že tieto prostriedky 
boli použité na účely, o ktorých hovorím, 
a nie na niečo iné. Ak je treba, tak aj za 
cenu primeraného a diferencovaného 
zvýšenia dane za psa (byty v činžiakoch 
a rodinné domy). Toto musí byť majiteľom 
psov a mačiek jasné. Teším sa na skoré 
a kvalitné riešenia. Verím, že kompetentí 
pracovníci MsÚ chápu naliehavosť a nut-
nosť situácie i povinnosť udržiavať úroveň 
ochrany zdravia obyvateľstva, najmä detí.

MVDr. Rastislav Domko,  
veterinárny lekár
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Kto je povinnou osobou – 
zodpovedným za platbu po-
platku za odpad? Sú možné 
výnimky, resp. zľavy a pod.?

Povinnou osobou môže byť ma-
jiteľ, nájomca alebo správca. Zá-
leží to na dohode dotknutých sub-
jektov. Majetkové pomery platiteľa 
nie sú v tomto prípade podstatné, 
zaväzuje sa platiť poplatok za 
všetkých poplatníkov. Neplnoletá 
osoba nemôže byť platiteľom po-
platku, v jej prípade je platiteľom 
jej zákonný zástupca. V § 3 VZN 
č. 4/2001 mesta je uvedené:

1. Ak ďalej nie je ustanovené 
inak, poplatok platí poplatník, 
ktorým je a) fyzická osoba, kto-
rá má v meste Sereď trvalý po-
byt, alebo prechodný pobyt, ale-
bo ktorá na území mesta užíva 
byt, nebytový priestor, pozemnú 
stavbu, pozemok v zastavanom 
území obce okrem lesného po-
zemku a pozemok ako je záhra-
da, vinice, ovocný sad na iný účel 
ako na podnikanie, b) právnická 
osoba, ktorá je oprávnená uží-
vať alebo užíva nehnuteľnosť na 
území obce na iný účel ako na 
podnikanie, c) podnikateľ, ktorý 
je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na účel podnikania. 
2. Poplatníkom nie je osoba, kto-
rej oprávnenie užívať nehnuteľnosť 
vyplýva z povahy právneho vzťahu 
s poplatníkom podľa odseku 1, ak 
na jeho základe a) užíva priestory 
nehnuteľnosti vyhradené na pre-
chodné ubytovanie v zariadení na 
to určenom, b) je hospitalizovaná 
v zariadení poskytujúcom služby 
zdravotnej starostlivosti, c) užíva z 
dôvodu plnenia povinností vyplýva-
júcich z pracovnoprávneho vzťahu 
alebo iného obdobného vzťahu s 
poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú 
má právo užívať alebo ju užíva 
aj poplatník, alebo d) v nehnuteľ-
nosti, ktorú má poplatník právo 
užívať alebo ju užíva, vykonáva 
pre poplatníka práce alebo mu po-
skytuje iné služby v rámci výkonu 
svojej činnosti a pri tejto činnosti 
produkuje len komunálne odpady 
alebo drobné stavebné odpady. 
3. Ak má osoba podľa odseku 1 
písm. a, v obci súčasne trvalý pobyt 
a prechodný pobyt, poplatok platí 
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak 
má osoba podľa odseku 1 písm. a) 
v obci trvalý pobyt alebo prechod-
ný pobyt a súčasne je oprávnená 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
na iný účel ako na podnikanie, po-
platok platí iba z dôvodu trvalého 
pobytu alebo prechodného poby-
tu. To neplatí, ak sa na poplatníka 
vzťahuje množstvový zber v prí-
slušnej časti obce.

Výnimku môže jednotlivcom 
udeliť primátor mesta, a to zo 
sociálnych dôvodov na základe 
žiadosti o zníženie poplatku (pre-
važne osoby v hmotnej núdzi). 
Dôchodcom  a držiteľom ZŤP sa 
zľava neposkytuje. 

Kde a dokedy sa musí osoba, 
resp. subjekt prihlásiť ako pô-
vodca odpadu?

Na mestskom úrade v Seredi, 
oddelenie ŽP, kancelária číslo 27. 
Prípadne písomným oznámením 
(listom) adresovaným MsÚ. Po-
trebné tlačivá sú k dispozícii aj na 
webovej stránke mesta. Zákonná 
lehota na ohlásenie je do 30 
dní od vzniku povinnosti. Rov-
nako je každý platiteľ povinný na-
hlasovať všetky prípadné zmeny 
i ukončenie povinnosti do 30 dní.

 Aké sú poplatky za odpady 
a pokuty za nedodržanie po-
vinnosti zahlásiť sa na MsÚ 
ako pôvodca odpadu? Koľ-
ko pokút, v akej výške a kedy 
mesto doposiaľ uložilo obča-
nom a subjektom za nedodrža-
nie podmienok? Ako je to s vy-
máhaním poplatku za odpady 
alebo s exekúciou?

Pokuty za nedodržanie ozna-
movacej povinnosti môže mesto 
udeliť v rozmedzí od 66,38 € a 
najviac 3 319,39 € pre právnickú 
osobu a v rozmedzí od 6,63 € a 
najviac 3 319,39 € ak ide o fy-
zickú osobu. Mesto zatiaľ žiadnu 
pokutu za nedodržanie termínu 
oznamovacej povinnosti neudeli-
lo. V prípade, že sa zistí neohlá-
sený poplatník, alebo sa poplat-
ník ohlási po termíne, poplatok sa 
vyrubuje spätne k dátumu vzniku 
povinnosti.

Aké sú kontrolné mechanizmy, 
ako ich využíva MsÚ na kontro-
lu subjektov, ktoré sa neprihlá-
sili  za pôvodcov odpadov? Je 
možné, že niekto neplatí za odpa-
dy napriek tomu, že v nehnuteľ-
nosti býva, resp. podniká?

Kontrola prebieha v súlade 
s ustanoveniami príslušného VZN. 
V zásade sú to zamestnanci mes-
ta, oddelenia životného prostre-
dia, v terénne spolupracujeme 
i s mestskou políciou. Občan môže 
upozorniť osobu, ktorú podozrieva 
z nezaplatenia poplatku na to, aby 
si splnila svoju ohlasovaciu po-
vinnosť. Svoje podozrenie môže 
nahlásiť i na MsÚ, ktorý neinfor-
muje povinné osoby odkiaľ o nich 
získalo informáciu. MsÚ má k dis-
pozícii niekoľko ďalších zdrojov 
informácií, ako je napríklad hláse-
nie okresného hygienika o vzniku 
prevádzky a pod. Zvozca odpadov 
má aktualizovaný zoznam vývo-
zových lokalít podnikateľských 
subjektov, inštitúcií a bytových do-
mov a vyváža len nádoby, ktorých 
odvoz je objednaný. V prípade ro-
dinných domov má počty domov 
na uliciach, a teda aj počty nádob, 
koľko z danej ulice vyvážať.

Ako je to s vyrubením poplat-
ku za odpady, kde majiteľom 
nehnuteľnosti je osoba, ktorá 
už  poplatok za odpady platí, 
ale pre adresu svojho, zvyčaj-
ne trvalého pobytu (napr. v by-
tovom dome), ale tá istá osoba 

tiež vlastní a obýva (napr. cez 
víkendy) alebo prenajíma inú jej 
patriacu nehnuteľnosť? Je, ale-
bo nie je takáto osoba povinná 
platiť poplatok za odpady?

Tieto osoby majú možnosť 
v týchto nehnuteľnostiach, ak sú 
určené na bývanie a sú počas 
roka individuálne obývané, vyu-
žiť množstevný zber, určený pre 
individuálnu rekreáciu (v prípade 
fyzických osôb) a množstevný 
zber pre právnické osoby. Uve-
dených prípadov v meste nie 
je veľa. Bohužiaľ, tieto prípady 
zákon o miestnych poplatkoch 
samostatne nezahŕňa, ale je 
možné ich riešiť cez individuál-
nu rekreáciu, ako sme už vyššie 
uviedli. Je  možnosť dobrovoľne 
sa prihlásiť na množstevný zber, 
ak sa pri užívaní takej nehnuteľ-
nosti produkuje odpad.

Ako je to s poplatkom za zá-
hradný odpad? Je súčasťou 
bežného poplatku všetkých po-
platníkov v rodinných domoch? 
Ako je to riešené v prípade, že 
majiteľ RD má záhradu so stro-
mami trebárs 20 árov veľkú a iný 
majiteľ RD nemá záhradu vôbec 
alebo len 1-2 áre a takmer bez 
stromov? Môže si občan uplat-
ňovať nejaké zľavy, resp. je v 
poplatku možný rozdiel?

Áno, odpad zo záhrad a parkov 
je súčasťou komunálneho odpa-
du. Občania mesta s ním však 
musia nakladať v súlade s VZN 
mesta o odpadoch, rovnako ako 
s ostatnými vytriedenými zložkami 
odpadov. To znamená komposto-
vať počas roka a na jar a na jeseň 
nevyužiteľné časti uložiť ku kontaj-
nerom, určeným pre veľkorozmer-
né odpady. V poplatku rozdiel nie 
je, keďže poplatok sa vyrubuje na 
osoby a nie na množstvo vyprodu-
kovaného odpadu v domácnosti, či 
na veľkosť priľahlej záhrady..

Ako je to s poplatkom za 
odpady v prípade, že občan 
vlastní prázdny byt? Musí vec 
oznámiť správcovi bytu a ten 
mu zníži platbu? Ako mesto 
stanovuje a vyberá poplatok za 
odpady v prípade bytových do-
mov? Ak v byte  býva napr. 10 
osôb a v inom byte niekto žije 
sám, tak poplatok je  rovnaký?

Občan by mal skutočnosť, že 
byt je prázdny, oznámiť správ-
covi bytu. Pokiaľ nie je technic-
ky možné, aby správca poplatok 
nevyrubil, občan má možnosť 
požiadať o vrátenie poplatku od 
mesta, ak preukáže, že byt nebol 
využívaný z dôvodu pobytu v za-
hraničí, alebo z dôvodu platenia 
poplatku inej obci. Mesto nevy-
berá miestny poplatok za byto-
vú jednotku, ale za počet osôb 
v byte, rovnako ako na rodinnom 
dome. Poplatok nie je rovnaký, 
platiteľ s 10 poplatníkmi platí 10x 
viac ako platiteľ s jedným poplat-
níkom.

Na otázky odpovedal vedúci odd. 
živ. prostredia Mgr. R. Gablík

Čo je exekúcia?
Exekučné konanie je 

nútený výkon súdnych a 
iných rozhodnutí, ktoré 
neboli dobrovoľne splne-
né. Podkladom na výkon 
exekúcie je tzv. exekuč-
ný titul, ktorým okrem 
súdnych rozhodnutí sú 
aj rozhodnutia štátnych 
a samosprávnych orgá-
nov a notárske zápisnice. 
Podmienkou podania ná-
vrhu na exekúciu je, aby 
exekučný titul bol nielen 
právoplatný, ale aj vyko-
nateľný, čo je vyznačené 
pečiatkou priamo na exe-
kučnom titule.

Čo hrozí pri exekúcii?
Exekučný poriadok 

dáva súdnemu exekú-
torovi, ktorý je jediným 
orgánom štátom určený 
a splnomocnený na vy-
máhanie pohľadávok, 
veľmi široké právomoci 
postihnúť všetok majetok 
dlžníka, počnúc mzdou, 
cez bankové účty, hnu-
teľné veci, nehnuteľnosti 
a iné majetkové práva. 
Exekučný titul uplatnený 
u súdneho exekútora sa 
nepremlčiava, prechádza 
i na dedičov.

Ako sa vyhnúť exekú-
cii, resp. ako ju čo naj-
rýchlejšie vyriešiť?

Najrýchlejší a najlac-
nejší spôsob je v lehote 
stanovenej v exekučnom 
titule celú pohľadávku veri-
teľa zaplatiť. Keď už dôjde 
k exekúcii, je nevyhnutné 
ihneď kontaktovať súdne-
ho exekútora a pokým je 
to možné, dohodnúť s ním 
spôsob plnenia povinnos-
ti, napr. splátkovým kalen-
dárom. V žiadnom prípade 
sa nevyhýbať doručovaniu 
zásielok do súdu alebo od 
súdneho exekútora. V ta-
kýchto prípadoch hrozí, že 
sa o exekúcii dozviete po 
uplynutí lehoty na podanie 
opravných prostriedkov a 
stratíte možnosť účinne 
sa brániť, prípadne splniť 
uloženú povinnosť, a tým 
znížiť trovy exekúcie. Stá-
vajú sa prípady, že dlžník 
(povinný v exekučnom 
konaní) príde na exekú-
torský úrad s tvrdením, 
že on už splnil uloženú 
povinnosť, ale nemá do-
klad. Treba poznamenať, 
že tzv. dôkazné bremeno 
je na dlžníkovi, ktorý musí 
preukázať písomnosťou 
splnenie, veriteľ (oprávne-
ný) túto povinnosť nemá.

JUDr. Jozef Horváth, 
súdny exekútor 

Odpady
otázky  

a odpovede
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Dňa 8. 6. 1794 zomrel v Križovanoch nad 
Dudváhom kňaz, autor oslavných rečí Matej 
Čubai (Čubay, Csubay). V r. 1772 – 1775 štu-
doval teológiu v seminári v Trnave. Pôsobil 
ako kaplán v Seredi, od r. 1777 v Križovanoch 
nad Dudváhom. Bol zakladajúcim členom 
Slovenského učeného tovarišstva. 

Pred 70 - timi rokmi bola akciovou spo-
ločnosťou Franckovka v Prahe založená 
firma Franck v Seredi, továreň na kávovi-
ny. Živnostenský list vydaný 14. júna 1941 
oprávňoval firmu na sušenie cigórie, cuk-
rovej repy a výrobu kávovej náhradky tová-
renským spôsobom. Po znárodnení od 22. 
júna 1950 bola seredská továreň základným 
závodom národného podniku Slovenské ká-
voviny. Od roku 1992 je B. M. Kávoviny spol. 
s. r. o. súkromnou spoločnosťou.

Dňa 12. 6. 1682 sa v Pápe (Maďarsko) naro-
dil generál, krajinský hodnostár, veľkostatkár, 
príslušník mladšej fraknóovskej vetvy šľach-
tického rodu Esterházyovcov Jozef Esterhá-
zy (zomrel 10. 5. 1748 v Bratislave). Študoval 
v Bratislave, Šoproni a Győri, r. 1697 filozofiu 
v Trnave, r. 1700 teológiu na nemecko-uhor-
skom kolégiu v Ríme, r. 1701 súkromne ma-
tematiku, techniku a vojenské vedy vo Viedni. 
Bol obhajcom a mecénom rímskokatolíckej 
cirkvi. Od r. 1705 slúžil v armáde. Gróf Jozef 
Esterházy pomáhal Habsburgovcom vo voj-
nách proti Turkom. Po uzavretí Szatmárskeho 
mieru (1711) ho cisár za jeho pomoc bohato 
odmenil. Po nastolení poriadku v krajine sa 
medzi prvými pustil do obnovy svojich majet-
kov. V rámci šintavského feudálneho panstva 
mu patrilo i mestečko Sereď, kde podporoval 
rozvoj trhového života, remesiel a obchodu. 
K jeho pôsobeniu sa viaže aj začiatok pre-
stavby šintavského sídla na kaštieľ. 

Dňa 15. 6. 1958 v Bratislave zomrel komu-
nistický politik, predseda Slovenskej národ-
nej rady, nositeľ Radu Klementa Gottwalda 
František Kubač (nar. 3. 12. 1887 v Sere-
di). Ľudovú školu navštevoval v Seredi, vo 
Viedni sa vyučil za obuvníka. Od r. 1921 
bol členom KSČ, po r. 1945 predseda ONV 
v Galante, r. 1948 podpredseda, r. 1950 
predseda Slovenskej národnej rady. Počas 
II. sv. vojny riadil prácu ilegálnej organizácie 
KSS v Seredi a bol príslušníkom partizán-
skeho oddielu Petrov, včleneného do parti-
zánskej brigády Smrť fašizmu. Po oslobo-
dení bol poverený organizovaním národných 
výborov na juhozápadnom Slovensku.

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

Dňa 24. 6. 1924 sa v Seredi narodila te-
lovýchovná pracovníčka ZRTV (základnej 
a rekreačnej telesnej výchovy) I. triedy Mar-
ta Božgaiová, rod. Urbánková. Bola členkou 
telovýchovných jednôt Dynamo Sereď, Slavoj 
Sereď a Internacionál Slovnaft Bratislava. 
Patrila medzi hlavné cvičiteľky pri nácviku ce-
loštátnych spartakiád. Za telovýchovnú prácu 
jej bolo udelených niekoľko vyznamenaní. 

(md)

História Serede 
osobnosti a udalosti – jún

Špacírka
Sa zobudzím, pretrem karpiny, kuknem cez 

firhanek ven a tak som sa rozhodol, že sa pój-
dem prešpacíruvat. Čo čert nescel, škobrtol 
som sa o prtvíš, spravel som koprdanec cez 
šamel až po štokrllu. Hovorím si, nebudem sa 
tu tolko tralákuvat a išól som sa umyt z millom 
do umývalla. Spravel som si frizúru, natáhol 
štrumfle, gamaše, kacabajku, šlajfku a nako-
nec hozuntrógle. Na hlavu širák, do huby pi-
pasár a taho, lebo som sa nescel dĺho harštr-
mancúvat. Vzal som si pár šestákov, patákov 
a kaček až by som ida cestu natrafel na šenk 
alebo víchu. Ná, načo budem šporuvat, dety 
sú úž na vlastnom koste, tak čo!? Vypulíruva-
ný, vypucuvaný, ta sa ven, smer štácia!

Tam frajcimérka pucuvala auzlógy, pozame-
tala štáciu aj gánek. Ajzbonák dotahuval šrófy 
na glajzáku, šmirákuval veksle, portýr nýsol 
pakle k cugmašine. A jedna frajla, nescel som 
sa jej šmajchluvat, vylézla na mašinu do Ke-
restúra. Ešče šeličo tam bolo a potom už ništ. 
Tak, čo tu čumím, há? Povedal som si, no a 
čo čúleky? Vykocel som sa ze štácie a na-
dabel som na šenk. Reku, dám si volačo. A 
mali fajín výber. Šlicuvaná šnicla na prézlach, 
vyršle, maryša buchty, slíže, škvarelinu, pusrl-
le, pendrek, lokše, pajgle, puksender, štrullu, 
cukrkandel, cvekrlle a ešče šelijaké matrtáky. 
Tak som si dal viršle. Kelner vytáhol hevírom 
a spravel mi špricel z vínového druháka. Mali 
aj inačče trungy a šnapse a tak som okoštúval 
štamprlík lavórovice. No a nakonec som si dal 
makovú štrullu z višnáma. 

Vyštafíruvaný jedlom aj trúngom, tasa do 
svojej pajty. Je postavená na grunte po mišovi-
báčim a mám to zapísané aj v grundbuchu. Tá 
pajta, je to taký kamrlík, barabizna – cugrun-
tuvaná moja vrštad. Hned na začátku som sa 
potkol na villách, čapol do ričice cez krumple 
a ottál do lavóra, až som mal z teho v hlave 
rajčuru. A aj škranec som chycel na lokte, 
ten som si zafašuval fášom. Aj som zahrešil 
„krucinál gergot!”, ale to ništ, ide sa dál núter. 
Mám tam rebrinák, tragač, rajtar, dovezené od 
babky z Vinohradov všelijaké šuflíky, kastróle, 
štafle, táčky, kalfas. Hoblpong a v nem šelijaké 
šuflíky, plné vercajchu. Šmirgle, hever, neboží-
ce, duršlágy, majzle, knajp, cólštok, špachtle, 
šlaufváhu, šrafcígle a kadejaké inaččé hara-
burdy. Ale šecko občas potrebujem, ked vola-
čo reparírujem. Ved som ezermešter. Jak tak 
kukám okolo, zrak mi padol na lodek. Ten po-
užívam ked občas idem na ryby. Čumím, ču-
mím a reku vylecím si trochu na ryby. Zebral 
som čakan aj motyku a išól som okolo kozla k 
hajzlu nakopat červíkov. Vrácel som sa, zebral 
rybársky vercajch aj z lodkom, hodzel na táč-
ky a išól som po týteši ge mlynu. Spuscel som 
lodek na vodu. Držal som sa hajova a privá-
zal. Zmontúval hudice, napichol červíkov, šva-
col do vody, posadel som sa a čekal. Za chvílu 
mal som ščastý – záber. Seknem a tahám – 
no ništ moc, devír, panghart, tak som ho vypal 
a hodzel do vody. Dal som nových červíkov 
a zas čekám... V tom na druhej hudici záber, 
sekám, tahám, a bola to nemírečná hrča – aj 
tá išla do vody. To tretice zase záber, skoro 
som chycel heksnšús, ale tahám a tahám, a 
zase podmýrečná šulava. Tak som hu hodzel 
spátky do vody, ale mali ste videt ten mój 
ksicht. Kuknút do mlíka, tak skisne. Išlo mi to 
na nervy, tak som to spakuval. Lodek som vý-
zol do pajty, zahasprúval dvere a pomály som 
sa vracal domóv. Žena nebola ešče doma, 
vartuvala vnúčence a tak som bol v kvartí-
ri sám. Vcelku vydarená špacírka a možná, 
ked sa mi naskytne taká príležitost jako neská,  
tak si to zopakujem. 

Ján Beňo

ancúg
babáckat
báleš
bantúvat
bibas
bimbulec
blázen
bóty
brča
budelár
bugriš
bukréta
bumbajka
bumburica
cibazól
cícerkom
cicho
cinter
cmogat
cúg
cukrkandel
cukrové
cumpel
curigat
čápka
čára-dým
čarbat
čerajší
čmárat
čochrat
čuč!
de je?
devat
dobrotník
doforoty
dókladne
dričko
drncat
drót
dúčela
duchna
dynctuvat
dývaj sa
džugat
fajín
fertucha
fijók
firhanek 
(firhangy)
fištrón
fotela
frflat
frišký
frištuk 
(frištuku-
vat)
frkotat
funda
fusak
fusakle
gebula
glbatý
glbina
gloca
glotky
granátka
gundža
guňova 
(gunoba)
há?
habakuk
hampra-

zétla
handrbolec
hátrat
henten
herfon
hinaus!
hindžúška 
(hindžúvat)
hlavoš
hóra
horko
hornódla
chabina
chabrat
chnapnút
chnipa
chronta
íct
jakživ
kacabajka
kasna, 
kisna
klajbas
klapinec
kompábel 
kredenc 
(kredenec)
krispán
krizantýny
krucinál!
kugluf
kvartír
kýbel
lajblík
ludí
luft
lužička
mašinhaus
merkuvat
móres, mó-
resný, mó-
resno
mutovnýk
najednošku
naminďár
naspák
naucho
nebantuj
nehátraj
nekríp sa
neplecha
neprefentuj
neská
nešpor
neštorcuj 
sa
nezbitkuj
odpolonný
odritek (od-
ritna)
odspotku
okržélko, 
okržlí
okýpit
opatrit
opsec
osproscit
ostuda
ozmývat
pančúvat
panochla
pantok

parazól
paták
pigluvat
pilno
plechyna
poldegraf
prekocit
prešburšt
prihoretý
príkopa
puchor
púrý
rádek
rachétla
ričica
ridikel
rinek (bol 
som na rin-
gu)
rozcapený 
(rozčape-
ný)
rozdrchaný
rozchná-
paný
rúznica
sedem-
advacat
sveder
šaragla
šerbel
šerek
šesták
škarohledý
škrátek
šlajer
šmatlat
špacírka
šporhelt
štranek
štreka
štricla
štrumpadle
tepša
terentete!
todek
topane
trachtár
tré
treščat
týct
týlko
týn
týteš
úbeh
uharek
utýrna
vajlinek
vandlík
vemeno-
boží
vrštat
vyblekuvat
vyštafíru-
vaný
zahnusit
zajtrek
zaškrátaný
závdavek
zdraví
zglejit
zhraneté

Slová „Sereďanov”
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Druhá svetová vojna 
zanechala hlboký dojem  

v celej Európe – ovplyvnila 
osudy miliónov ľudí

Z medzinárodnej korešpondencie mest-
ského múzea: List z Ruska.

Mestskému múzeu v Seredi posielajú 
ľudia poštou aj e-mailom rôzne žiadosti 
či prosby, ktoré majú spojitosť s históriou 
mesta Sereď. Hľadajú informácie o svojich 
predkoch, ktorí v meste bývali, pracovali, 
alebo sa tam ocitli pri rôznych udalos-
tiach. II. svetová vojna hlboko zasiahla tak 
obyvateľov Serede, Slovenska ako i iné 
krajiny. V minulom mesiaci máj sme si pri-
pomenuli 65 rokov od oslobodenia mesta 
Sereď. Zhodou okolností prišiel do múzea 
zaujímavý list – prosba Larisy Ljapinovej 
z Ruska, ktorá chcela vedieť niečo viac 
o mieste smrti svojho dedka na konci II. 
svetovej vojny. 

V listoch píše: Môj dedko, Stepan Va-
siljevič Ljapin sa narodil v Aleksandrovke, 
v Ucholovskom regióne v Riazanskej 
oblasti. Bol vojakom Červenej armády, 
zomrel 31. 3. 1945. V archívnych zázna-
moch Ministerstva obrany Ruskej federá-
cie je Zoznam nenávratnej straty, podľa 
ktorého je pochovaný v meste Sereď, 
uprostred Československa. Jeho deti (môj 
otec i teta) už neočakávajú, že sa dostanú 
do tohto mesta, ale majú nádej, že exis-
tuje pomník. Spolubojovníci môjho deda, 
prichádzajúci z frontu, rozprávali, že ne-
padol v boji. Mal vtedy povinnú stráž na 
veži, keď dostal smrteľnú guľku zo samo-
palu z lietadla protivníka. Keby ste mohli, 
prosím Vás, pošlite mi fotografiu pamätní-
ka vojakov Sovietskej armády v meste.

V mestskej matrike, v knihách a na 
cintoríne nie je zápis o jeho smrti. Telá 
padlých ruských vojakov aj z iných miest 
boli prenesené a pochované na bratislav-
skom Slavíne. Do Ruska sme odoslali 
aspoň fotografiu pamätníka oslobodenia 
Sovietskou armádou. Potom prišiel opäť 
list od Larisy s poďakovaním.

Píše: Poviem vám príbeh svojej rodiny.  
Môj otec mi povedal, že 9. 5. 1945, keď 
oznámili v rádiu kapituláciu Nemecka, 
poštár priniesol list od dedka Stepana. 
Všetci boli šťastní, oslavovali, že je živý 
a vráti sa čoskoro. Dňa 20. mája poštár 
priniesol ďalší list, s ktorým bolo treba ísť 
na vojenský komisariát. Do vojenského 
zariadenia išiel najstarší syn Vasilij. Tam 
mu boli predložené osobné veci, hodinky, 
medaily a úmrtné oznámenie. Moja ba-
bička zostala sama so štyrmi deťmi (naj-
mladšia dcéra sa narodila 22. júna 1941 
– v ten deň Nemecko napadlo Sovietsky 
zväz). V auguste 1941, keď na vojnu zo-
brali všetkých mužov z dediny, na statku, 
na poliach od rána do večera pracovali 
ženy a deti. Nebolo žiadnych ústupkov ani 
pre deti, tak hovorí môj otec o svojom det-
stve – ťažko sa ale verí tomu, čo rozpráva. 
Pracovné skúsenosti mal od svojich desa-
tich rokov. Hoci bol za vojny dieťaťom, štát 
mu nedávno pridelil titul Pracovník v tyle. 
Je na to veľmi hrdý. Mojej tete som ukáza-
la fotografiu a ona sa okamžite rozplaka-
la – toľko rokov sa nevie, kde ležia kosti. 
Viac ako 60 rokov sme nevedeli, kde je 
pochovaný dedko. Samozrejme, my stále 
nevieme presné miesto, ale teraz vieme, 
že v meste Sereď stojí pamätník a pri ňom 
ležia čerstvé kvety. Ľudia si pamätajú. 
Vďaka znova! Zbohom!

Mária Diková, lektorka múzea

V piatok 14. mája 2010 sme 
v Mestskom múzeu v Seredi 
usporiadali podujatie - Deň 
otvorených dverí pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa 
múzeí, ktorý sa oslavuje na 
celom svete 18. mája.

Tento rok sme už po šiesty-
krát s radosťou privítali sympa-
tizantov histórie, kultúry i tra-
dičných ľudových remesiel. 
Celodenné podujatie prebie-
halo v budove múzea i v mú-
zejnej záhrade a lapidáriu. Pre 
návštevníkov múzea sme pri-
chystali niekoľko prekvapení...

Žiaci, študenti, rodinky i dô-
chodcovia prúdili do múzea od 
rána do večera. Mali možnosť 
pozrieť si stále expozície mú-
zea venované Šintavskému 
hradu, Seredskému kaštieľu, 
prehistórii Serede, aktuálnu 
výstavu Ženy a ich záľuby 
v minulých storočiach, ako 
i najnovšiu expozíciu v rene-
sančnej pivnici – lapidárium 
s originálmi barokových sôch. 
Rodiny i priatelia si pospomí-
nali pri dobových fotografiách 
Serede. V múzeu predstavo-
vali svoje umenie obľúbené 
paličkárky zo Serede i Šo-
porne, ktoré patria k stáliciam 
nášho podujatia. Každý, kto 
mal záujem, priamo na mieste 
si vyskúšal techniku paličkova-

nia. Žiaci i jednotlivci sa zapojili 
do maľovania na kamene spo-
lu so žiačkami ZUŠ  J. F. Kve-

toňa v Seredi pod vedením p. 
uč. Scherhauferovej. Domov 
si odniesli vlastnoručne uro-
bený originál ako pamiatku na 
tohtoročné podujatie. Čarovné 
slamené ozdoby a zdobenie 
voňavých perníkových srdie-
čok potešili malých i veľkých. 
Terasa múzea patrila umelec-
kým remeselníkom.

Návštevníci si mohli zakú-

piť pôvabné misy, netradičné 
ozdoby, prívesky – to všetko 

m a j s t r o v s k y 
zhotovené maj-
strom drotárom. 
Hrnčiarsky kruh 
sa točil pod 
dohľadom hrn-
čiara Róberta, 
malí i veľkí vy-
tvárali hlinené 
nádobky. Vôňa 
kože lákala 
k štýlovemu dre-
venému stánku 

pani Miriam. Náhrdelníky, 
prívesky, množstvo náušníc 
z kože, dreva a mnoho iných 
šperkov a ozdôb nedávali inú 
možnosť, len sa obohatiť ori-
ginálnym kúskom. 

Pohodu vytvárali žiačky ZUŠ 
J. F. Kvetoňa spolu s p. uč. 
Walzelovou a p. uč. Belan-
covou. V nádherných krojoch 
spestrili múzejnú záhradu 
a potešili veselým spevom 
a tancom. Dňom otvorených 
dverí predstavujeme múze-
um širokej verejnosti, dávame 
šancu dozvedieť sa o našej 
činnosti, každý má možnosť 
dozvedieť sa zaujímavosti 
z múzejného prostredia. Dú-
fame, že i tentoraz zanechal 
tento deň v zúčastnených 
veľa pozitívnych spomienok 
a všetci prídu i nabudúce.

Veľká vďaka patrí umelec-
kým remeselníkom, účinkujú-
cim, ktorí prijali pozvanie a vy-
tvorili úžasnú atmosféru a tiež 
našim priateľom a známym. 
Návštevníkov, ktorí v tento 
deň neobišli naše seredské 
múzeum a zaujíma ich spolo-
čenské dianie v Seredi, veľmi 
radi privítame na ďalších pod-
ujatiach a výstavách... 

Zlatica Gregorová,
Mestské múzeum v Seredi

Od 10. júna 2010 je 
v priestoroch Mestského 
múzea v Seredi sprístup-
nená nezvyčajná výstava. 
Vystavené sú tu umelecko-
remeselné diela študentov 
Školy úžitkového výtvarníc-
tva z Kremnice.

Táto škola vychováva 
kvalitných remeselníkov 
a umelcov už takmer 
polstoročie. Viac než 70% 
absolventov pokračuje na 
vysokých školách, najmä 
umeleckého zamerania. 
Z mnohých sú renomovaní 
umelci. Aj v Seredi pozná-
me dvoch absolventov tejto 
školy, Martina Šmigrovského 
a Andreja Snopa. 

Škola bola založená 
v roku 1966. Postupne 
vznikali odbory so vzťahom 
k historickej remeselnej tra-
dícii: kováčstvo, zámočníc-
tvo, rytie kovov, zlatníctvo 
a strieborníctvo, umelecké 

odlievanie kovov, tvarova-
nie priemyselných výrob-
kov, štukatérstvo a tvorba 
hračiek a dekoratívnych 
predmetov. V súčasnosti je 
škola zapojená do medzi-
národných projektov. V sys-

téme škôl začlenených 
v Európskom parlamente je 
medzi dvadsiatimi členmi a 
v oblasti tvorby šperkov vy-
stavuje škola nielen v Eu-
rópe, ale aj za hranicami 
Európskej únie. 

Pestrú paletu vzorov, 
tvarov, materiálu, farieb 
a krásneho estetického 
zážitku prinášajú prostred-
níctvom výstavy mladí ľudia 
z tejto školy aj do Serede. 
Svojou fantáziou, výtvar-
ným cítením, zručnosťou 
i trpezlivosťou vytvorili die-

la, ktoré bude možné uvi-
dieť na výstave. Sú to napr. 
šperky, drobné úžitkové 
predmety, módne doplnky, 
kováčske práce do interiéru 
i exteriéru, rytecké práce, 
plakety, medaily, medirytiny, 

oceľorytiny, mechanické 
hračky, hlavolamy a ma-
rionetky. 

Potešíme sa všetkým 
návštevníkom, pekné chví-
le však u nás môžu stráviť 
hlavne milovníci umenia a 
histórie. Pozývame aj uči-
teľov etiky, estetiky, výtvar-
nej výchovy, výchovných 
poradcov na školách so 
svojimi žiakmi na návštevu 
výstavy v mesiaci jún. 

Výstavu výtvarných prác 
študentov ŠUV z Kremni-
ce si môžete pozrieť počas 
celého leta od 9. júna do 21. 
augusta 2010. 

 Mária Diková,  
lektorka múzea

Medzinárodný 
deň múzeí

Kremnické variácie  
mladých umelcov 
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Informačné kiosky 
budú slúžiť vlastníkom vozidiel a držite-

ľom vozidiel na overenie údajov o ich vo-
zidle a zároveň aj na porovnanie údajov 
uvádzaných v osvedčení o evidencii časť I 
s údajmi v informačnom systé-
me evidencia vozidiel. Kiosky 
boli inštalované na takmer 
všetky pracoviská vedenia 
evidencie vozidiel a dokla-
dov, ako aj na vybrané zá-
kladné útvary Policajného 
zboru. 

Obsluhovanie kioskov pre-
bieha jednoduchým spôso-
bom tak, aby nebola potrebná 
prítomnosť obsluhy zo strany 
Policajného zboru. Zobraze-
nie údajov na dotykovej obra-

zovke sa iniciuje zasunutím elektronického 
dokladu osvedčenie o evidencii časť Ido čí-
tacej štrbiny informačného kiosku.

Elektronický čip umožní vlastníkovi vozi-
dla alebo držiteľovi vozidla vstup do databá-
zy informačného systému evidencie vozidiel 

a sprístupní údaje k tomu vozidlu, 
ktorému bolo vydané predmetné 
osvedčenie o evidencii časť I. Prí-
stupné budú nielen základné údaje 

o vozidle, ale aj údaje o vykonanej 
technickej kontrole, emisnej kontrole 
a údaj o zaplatení povinného zmluv-
ného poistenia. Informačné kiosky 
taktiež umožňujú preverenie údajov 
na cestovnom pase, ktorý však musí 
byť v poslednom vyhotovení s tvrdou 
polykarbonátovou dátovou stranou, 

ktorá taktiež obsahuje prístupový čip.
Viktor Plézel, hovorca Prezídia PZ

„Vo veci, ktorú občan uvádza, MsP nee-
viduje žiaden záznam o podaní oznámenia 
od občana, ani žiadosť štátnej polície o vy-
danie kamerového záznamu v podobnej 
súvislosti.”

Kamerový systém bol v meste inštalovaný 
priebežne od r. 2003. Súčasných 21 kamier 
(z toho 7 otočných v centre mesta) predsta-
vuje vysoko účinnú prevenciu kriminality 
v oblasti ochrany verejného poriadku a ma-
jetku. Väčšina občanov mesta očakáva od 
mestskej samosprávy, ale i štátnych orgá-
nov, zabezpečenie určitej úrovne v oblasti 
bezpečnosti - ochrany majetku a verejného 
poriadku, tzv. pocit bezpečia. Každý z nás 
si praje žiť v meste, v ktorom sa nemusí báť 
o svoj život, zdravie, deti a majetok. Nejde 
však len o problematiku skupinovej bez-
pečnosti občanov, ale zo strany mestskej 
samosprávy aj o problematiku zabezpeče-
nia ochrany majetku mesta, obme-
dzenia a potlačenia obchodu s dro-
gami, rušenia verejného poriadku, 
poškodzovania verejnoprospeš-
ných zariadení, budenia verejného 
pohoršenia a pod. 

Spomínanú mieru ochrany za-
bezpečuje aj hliadková činnosť 
mestskej a štátnej polície. Tu si tre-
ba uvedomiť skutočnosť, že policaj-
ti pri svojej hliadkovej činnosti ne-
môžu byť fyzicky prítomní naraz vo 
všetkých častiach mesta. Zvyčajne 
hliadkujú v miestach s najvyšším 
výskytom problémov a zasahujú na 
mieste po oznámení občanmi ale-
bo z dôvodu vybavovania ostatných 
udelených úloh. Z doterajších skú-
seností vyplýva, že jedna dvojčlen-
ná hliadka mestskej polície na rie-
šenie všetkých negatívnych javov v meste 
nepostačuje. Štátna polícia plní i rôzne ďal-
šie úlohy v meste aj mimo neho.

Inštalovaná kamera je však policajt, ktorý 
hliadkuje na chodníku, iba s tým rozdielom, 
že pracuje nepretržite, bez únavy, stresu 
a subjektívnych vplyvov a s podstatne niž-
šími režijnými nákladmi. Kamerový systém 
ako vysoko účinný preventívny prostriedok 
proti páchateľom zločinu zvyšuje občanom, 
ako i návštevníkom mesta bezpečnosť 
a zároveň znižuje pocit ohrozenia. Vďaka 
kvalitnej monitorovacej technike a jej ne-
pretržitej prevádzke je možné zaznamenať, 
ale i prichytiť páchateľa priamo pri pácha-
ní trestného činu či priestupku alebo tesne 
po ich spáchaní. V mnohých prípadoch sa 
môže takýmto činom zabrániť. Pri pohľade 

na zariadenie zvonku sa nedá zistiť, ktoré 
z monitorovaných verejných priestranstiev 
je v danom čase kamerou snímané. Kame-
ra sníma cca 30°-vý uhol. Pri automatickom 
režime strieda polohy, aby nesnímala iba je-
den priestor, ale sa v časových intervaloch 
otáča. Psychologický efekt kamery preto 
spôsobuje potencionálnym narušiteľom ve-

rejného poriadku značné zábrany, pretože 
vedia, že môžu byť sledovaní a na základe 
identifikácie prichytení a potrestaní. Moni-
torovaním parkovísk a verejných priestran-
stiev s veľkou frekvenciou ľudí je možné 
znížiť percento krádeží áut a vlámaní sa 
do nich, krádeží bicyklov, predaja drog na 
verejnosti alebo iných porušení verejného 
poriadku. Zvýšená bezpečnosť nesporne 

pozitívne vplýva aj na turistický ruch, ktorý 
je vždy spätý s ekonomikou mesta. 

Pomocou kamerového systému sa po-
darilo odhaliť a pomôcť k odhaleniu množ-
stva deliktov a priestupkov (predaj drog, 
poškodenie prenumatík, jazdy motocyklov, 
poškodzovanie smetných nádob, pohyb 
osoby so zbraňou, neoprávnený výber 
peňazí z bankomatu, osobu telefonujúcu 
poplašnú správu atď.). Niektoré boli zve-
rejnené aj v časopise Seredské novinky. 
Do budúcnosti sa s kamerovým systémom 
počíta, bude sa rozširovať ešte o niekoľko 
stacionárnych kamier, ktoré budú moni-
torovať hrádzu od mosta cez Váh k Dol. 
Strede zhruba v časti Mládežníckej ulice, 
kde dochádza k narúšaniu verej. poriadku 
a znečisťovaniu odpadmi územia za hrá-

dzou. Plánované je aj osadenie kamier pri 
revitalizácii Nám. slobody, a to osadením 
ďalších dvoch otočných a troch stacionár-
nych kamier.

Množstvo kamier bude vyžadovať väčšie 
sústredenie pracovníkov v centrále MsP a 
pravdepodobne sa mu budú musieť veno-
vať dvaja častejšie sa striedajúci policajti. 
(Sledovať dvadsať a viac monitorov bez 
prestávky viac hodín denne vyčerpáva po-
zornosť a unavuje.)

Ak chce občan prispieť k zvýšeniu bez-
pečnosti, alebo urýchleniu vypátrania pá-
chateľa tr. činnosti, musí volať MsP, napr. 
č. 159 bezprostredne po spáchaní činu. To 
je najdôležitejšie. Pracovník monitorujúci 
kamerový systém môže okamžite zamieriť 
kamery správnym smerom a vyhotoviť tak 
záznam, ktorý by bol použiteľný. Záznamy 
kamerového systému často využívajú prí-

slušníci OO PZ a tiež oddelenia kri-
minálne polície. Je tutné oboznámiť 
verejnosť s platnými zákonnými 
ustanoveniami, ktoré určujú pod-
mienky vydávania kamerových 
záznamov a ich uschovávaniu:

V zákone č. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v ods. 
(7) sa uvádza: Priestor prístupný 
verejnosti možno monitorovať po-
mocou videozáznamu alebo audi-
ozáznamu len na účely verejného 
poriadku a bezpečnosti, odhaľo-
vania kriminality alebo narušenia 
bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak 
priestor je zreteľne označený ako 
monitorovaný. Označenie monito-
rovaného priestoru sa nevyžaduje, 
ak tak ustanovuje osobitný zákon. 
Vyhotovený záznam možno vyu-
žiť len na účely trestného konania 

alebo konania o priestupkoch, ak osobitný 
zákon neustanovuje inak.

V tom istom zákone v § 13 Likvidácia 
osobných údajov v ods. 7 sa uvádza: Ak 
vyhotovený záznam podľa § 10 ods. 7 
nie je využitý na účely trestného konania 
alebo konania o priestupkoch, ten, kto ho 
vyhotovil, ho zlikviduje najneskôr v lehote 
siedmich dní odo dňa nasledujúceho po 
dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak 
osobitný zákon neustanovuje inak.

Verím, že po oboznámení sa s tými-
to informáciami občania lepšie pochopia 
spôsob fungovania kamerového systému 
a jeho užitočnosť. 

Mgr. M. Klenovič, náčelník MsP v Seredi

Kamerový systém v meste

Vox populi - vox dei
Chcel by som vedieť, načo a ako slúži 

kamerový systém v meste. Stalo sa, že 
pri zisťovaní páchateľov trestnej činnos-
ti žiaden použiteľný záznam z polície 
získaný nebol a teda systém nijako ne-
pomohol, aj keď sa dva rovnaké skutky 
s odstupom času stali cez deň a v centre 
mesta. Ako vodič vozidla som len chvíľku 
čakal pred nákupným centrom na výjazd 
vozidla z parkovacieho miesta, aby som 
mohol zaparkovať na to isté miesto svoje 
vozidlo a dostal som pokutu za porušenie 
dopravného predpisu, ktorý bol zistený 
kamerovým systémom. Tieto moje osob-
né skúsenosti ma presvedčili, že kamero-
vý systém mesta slúži viac na pokutova-
nie za dopr. priestupky, ako na skutočnú 
pomoc pri dolapení páchateľov závažnej 
trestnej činnosti.

Ferdinant Nemetz, Sereď
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* Dňa 19. 4. 
v čase o 13.15 
hod. – part-
nerský spor 
na Novomest-
skej ul. bol za 
p r í t o m n o s t i 
hliadky MsP 

ukončený. Bý-
valý partner hru-

b ý m správaním narušil ob-
čianske spolunažívanie a za 
priestupok podľa § 49 ods.1 
písm. d) zákona o priestup-
koch mu bola uložená poku-
ta v blokovom konaní.

* Dňa 20. 4. v čase 19.56 
hod. hliadka MsP prijala 
oznam od občana v súvis-
losti s prebývaním bezdo-
movcov v pivničných priesto-
roch na Novomestskej ul. č. 
34/21. Pri preverovaní veci 
hliadka MsP spozorovala 
v priestoroch vchodu rozliatu 
ortuť. Na miesto boli privo-
laní HAZZ a OO PZ Sereď. 
Vec prevzalo OO PZ Sereď. 

* Dňa 23. 4. v čase o 19.12 
hod. hliadka MsP na základe 
oznámenia od občana spo-
zorovala v priestoroch areálu 
ZŠ P. O. Hviezdoslava 4 oso-
by mužského pohlavia, ktoré 
javili známky požitia alkoho-
lických nápojov. Osoby boli 
prevezené na útvar MsP za 
účelom zistenia totožnosti a 
vykonania dychovej skúšky. 
Išlo o osoby vo veku 21-26 
rokov. U troch mladíkov bol 
výsledok merania pozitívny 
(0,19 - 0,82 prom.), k poží-
vaniu alkoholu na verejne 
prístupnom mieste sa priznal 
jeden z mladíkov. Vec je rie-
šená v zmysle priestupkové-
ho zákona. 

* Dňa 29. 4. v čase o 16.28 
hod. MsP prijala tel. oznam 
od občana vo veci poško-
dzovania majetku na kotolni 
ZŠ P. O. H. Na základe po-
pisu boli osoby spozorova-
né. Išlo o dvoch mladíkov vo 
veku 14 rokov, ktorí zo stre-
chy kotolne hádzali na zem 
sklené fľaše. Za prítomnosti 
hliadky MsP bol priestor pri 
kotolni vyčistený. 

* Dňa 30. 4. v čase o 09.00 
hod. MsP prijala oznam vo 
veci lúpežného prepadnutia 
pod hrozbou zbrane (noža) 
voči žiačke 3. ročníka základ-
nej školy. Incident sa stal po 
ceste do školy. Hliadka MsP 
na základe popisu v priebehu 
20 min. spozorovala a zaistila 
osobu páchateľa. Išlo o diev-
ča vo veku 13 rokov. Násilným 
spôsobom sa dožadovala de-
siatej, ktorú jej poškodená zo 
strachu vydala. Páchateľka 
bola prevezená na OO PZ 
Sereď s podozrením zo spá-
chania TČ lúpeže podľa §188 
TZ. Prostredníctvom riaditeľa 
školy boli kontaktovaní zá-

konní zástupcovia poškode-
nej a útočníčky. Vec je v rie-
šení OO PZ Sereď. 

* Dňa 1. 5. v čase o 00.02 
hod. na základe telefonického 
oznamu od občana hliadka 
MsP spozorovala na trávniku 
pri obyt. bloku na Jesenské-
ho ul. osobu mladíka vo veku 
15 rokov, ktorý mal ľahké zra-
nenia – oderky, javil známky 
požitia alkoholu a omamných 
látok. Hliadka MsP za prí-
tomnosti zákonného zástup-
cu mladíka previezla na PK 
v Seredi za účelom ošetrenia. 
Dychová skúška na alkohol 
bola pozitívna (1,50 prom.). 
Ošetrenie mladíka vyžado-
valo prevoz do NsP Galanta. 
Vec je v riešení MsP. 

* Dňa 7. 5. v čase o 22.05 
hod. hliadka MsP na základe 
telefonického oznamu spozo-
rovala na Vojanskej ul. mla-
dého muža v bezvedomí. Na 
miesto bola privolaná RZP, 
muž mal zranenia v oblasti 
hlavy. Zdravotný stav muža 
vyžadoval okamžitý prevoz 
do NsP Galanta. 

* Dňa 7. 5. v čase o 02.10 
hod. na základe telefonic-
kého oznamu hliadka MsP 
zabránila väčším škodám 
na majetku z dôvodu požiaru 
smetných nádob na Fándly-
ho ul. Na miesto bol ihneď 
privolaný HaZZ Sereď. Od 
miesta požiaru cca 1m par-
kovalo OMV, ktorého majiteľ 
bol okamžite telefonicky vy-
rozumený. Požiar bol uhase-
ný pred príchodom majiteľa 
vozidla, ktorému vznikla ško-
da spôsobená poškodením 
plastových častí na vozidle 
a spätného zrkadla. Požia-
rom došlo k úplnému zniče-
niu dvoch veľkoobjemových 
plastových kontajnerov. Na 
miesto bola privolaná hliad-
ka OO PZ Sereď, ktorá vec 
prevzala. 

* Dňa 12. 5. v čase 05.43 
hod osobne oznámila na 
útvare MsP občianka únik 
vody z predajnej jednotky na 
Ul. M. R. Štefánika. Šetrením 
veci bolo zistené, že prišlo 
k  havárii na vodovodnom 
potrubí v byte nad predajnou 
jednotkou. V predmetnom 
byte na búchanie a zvonenie 
nik nereagoval. Hliadka MsP 
zistila, že majiteľka bytu je dl-
hodobo odcestovaná v zahra-
ničí a byt prenajala prostred-
níctvom realitnej kancelárie. 
Z dôvodu zabránenia väčším 
materiálnym škodám na ma-
jetku bol privolaný HaZZ Se-
reď za účelom otvorenia bytu. 
Zaujímavé bolo, že v čase 
príchodu hasičov dvere bytu 
otvoril nájomník, ktorý v čase 
okolo 03.00 hod. zaregistro-
val prasknutie vodovodného 
potrubia v stupačke, ale pod-

ľa jeho vyjadrenia nevedel čo 
má urobiť, tak pokračoval ďa-
lej v spánku. 

* Dňa 13. 5. v čase o 08.00 
hod. na Čepenskej ul. si maji-
teľ umýval svoje OMV. Hliad-
ka MsP po príchode na miesto 
držiteľa vozidla vyzvala, aby 
umývanie vozidla ukončil 
a vec doriešila v zmysle zá-
kona o priestupkoch.

* Dňa 15. 5. v čase 09.19 
hod. bol na základe oznamu 
zaistený páchateľ krádeže 
v predajni. Páchateľ krádeže 
bol predvedený na OO PZ 
Sereď, kde bolo zistené, že 
za posledných 12 mesiacov 
sa dopustil priestupku proti 
majetku, za ktorý bol už raz 
postihnutý. Pre podozrenie z 
tr. činu prečin krádeže, vec 
prevzalo OO PZ. 

* od 17. 5. do 19. 5. hliad-
ky MsP vykonávali pravidel-
né kontroly aktivity na rieke 
Váh. V súvislosti s vyhláse-
ním 2. stupňa povodňovej 
aktivity hliadky MsP varovali 
občanov v rizikových oblas-
tiach povodia Váhu v katastri 
mesta Sereď. 

* Dňa 18. 5. v čase o 14.52 
hod. bol na základe oznamu 
od občana na Dolnomajerskej 
ul. spozorovaný odcudzený 
motocykel, ktorý neznámy 
páchateľ odcudzil oznamo-
vateľovmu bratovi. Na mieste 
bol hliadkou zaistený vodič 
motocykla a súčasne bola 
k veci privolaná aj hliadka OO 
PZ, ktorá vec prevzala.

* Dňa 23. 5. v čase 16.27 
hod. bol občan mesta na 
Parkovej ul. svedkom jazdy 
os. motorového vozidla, kto-
ré riadil maloletý chlapec. 
Osádku vozidla tvorili ďalšie 
deti. Hliadka MsP na mieste 
zistila, že OMV pravdepo-
dobne riadil 12 ročný chla-
pec. Na miesto bola privo-
laná hliadka OO PZ Sereď, 
ktorá vec prevzala. 

* Dňa 25. 5. v čase 09.30 
hod. bola hliadkou MsP vy-
konaná asistencia lekárke 
a hliadke štátnej polícii pri 
umiestnení osoby trpiacej 
duševnou chorobou do vozi-
dla sanitky. 

* Dňa 26. 5. v čase o 11.37 
hod. hliadka MsP na základe 
oznamu spozorovala na No-
vomestskej ul. muža, ktorý 
fyzicky napadol dve ženy a 
spozorovala gravidnú 18. roč. 
ženu, ktorá mala v oblasti 
tváre zranenia po fyzickom 
napadnutí a útočníka, ktorý 
v tom čase fyzicky napádal 
ďalšiu ženu vo veku 25 rokov. 
Útočníka hliadka MsP za-
stavila, zaistila a odovzdala 
hliadke OO PZ. Poškodené 
ženy boli prevezené na ošet-
renie na Polikliniku v Seredi. 
Vec rieši OO PZ.           peso

Z činnosti mestskej a štátnej polície apríl - máj 2010
V mesiaci máj prí-
slušníci polície OO 
PZ v spolupráci 
s organizátormi 
rybárskych pre-
tekov zabezpečili 

ochranu parkovísk 
pre motorové vozidlá 

účastníkov tak, že ne-
došlo k žiadnym krádežiam. 

V oblasti trestnej činnosti boli zistení 
štyria páchatelia nedovoleného držania 
omamných a psychotropných látok (traja 
muži a jedna žena).

Policajti vzniesli obvinenie piatim 
osobám, ktoré sa opakovane dopustili 
krádeží v nákupných strediskách.

Boli zistení šiesti vodiči jazdiaci pod 
vplyvom alkoholu a štyrom cyklistom 
boli udelené blokové pokuty. Polícia 
upozorňuje, že jazda na bicykli pod 
vplyvom alkoholu môže byť postihnutá 
pokutou až do výšky 200 €.

Dňa 12. 5. bol neznámym páchate-
ľom odcudzený prívesný vozík za vozi-
dlo z Trnavskej ul., škoda 1200 €.

V noci z 12. na 13. mája bolo na Dol-
nočepenskej ulici odcudzené zaparko-
vané vozidlo zn. Peugeot Partner. Maji-
teľ utrpel škodu 13 tis. €. 

V noci zo 14. na 15. mája neznámy pá-
chateľ odcudzil z Novomestskej ulice vo-
zidlo Škoda Octavia, škoda 17 550 €. 

Zo dňa 21. na 22. 5. vykonal nezná-
my páchateľ krádež vlámaním do ob-
jektu základnej školy na Komenského 
ul. Do kabinetu vnikol cez okno a odcu-
dzil mapy a poškodil učebné pomôcky.

V máji bol v meste Sereď a okolí 11x 
použitý „Ramer” – prístroj na meranie 
rýchlosti m. v. Na OO PZ bolo vzne-
sených celkom 22 obvinení za rôzne 
delikty (krádeže, marenie výkonu úr. 
rozhodnutia, zanedb. povinnej výživy 
a ekonomické podvody, tiež krátenie 
miezd a daní).

Bolo zistených 15 rôznych priestupkov 
krádeží osobami v nákupných centrách 
a udelené blokové pokuty až do 30 €.

Polícia upozorňuje občanov a 
zvlášť ženy nakupujúce v nákup-
ných centrách, aby v žiadnom prípa-
de nenechávali svoje osobné veci, 
najmä kabelky s dokladmi, peňažen-
ky s platobnými kartami, bez dozoru 
v nákupných košíkoch.

Ak ste stratili alebo boli okradnutí o 
uvedené doklady a veci, bezodkladne 
volajte číslo 158 alebo požiadajte naj-
bližšie osoby o zavolanie polície. V prí-
pade krádeže platobných kariet volajte 
na telefónne čísla (aj podľa príslušnosti 
banky). Služba zvyčajne funguje 24 ho-
dín denne. Tiež môžete zavolať na in-
formácie niektorého mobilného operá-
tora, ktorý vás prepne na požadovanú 
linku podľa príslušnosti banky

Slov. sporiteľňa 0850 111 888
VÚB 0850 123 000
Tatra banka 0850 111 110
ČSOB 0850 111 777
UniCredit Bank 0800 180 180
Poštová banka 0850 111 666
Ľudová banka 0850 123 123
Dexia banka 0850 700 007
mBank 0850 606 050
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KINO NOVA
Program na jún 2010

PRIESTUPNÝ ROK (The Leap Year) 8. 6. ut 
o 20.00 hod. Láska na írsky spôsob. Anna chcela 29. 
februára požiadať svojho priateľa o ruku. Ten chlapec, 
čo stojí vedľa nej, nie je jej priateľ... Romantická komé-
dia  H: Amy Adams, Matthew Goode, R: Anand Tuc-
ker, DS: TATRA FILM, USA, ŠUP, 99 min., tit., MP 12, 
vstupné: 2,50 € www.tatrafilm.sk
SEX V MESTE 2 (Sex and the City 2) 10. - 11. 6. št 
- pia o 20.00 hod. Niekedy si jednoducho musíte vy-
raziť s babami von! Zábava, móda, priateľstvo a ešte 
niečo navyše... Pokračovanie romantickej komédie   
H: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, R: M. P. King, 
DS: CONTINENTAL FILM, USA, ŠUP, tit., 146 min., 
DV, MP 15, vstupné: 2,50 € www.continental-film.sk
DETSKÉ PREDSTAVENIE 12. - 13. 6. so o 17.00, 
ne o 15.00 hod. DAŽĎOVÁ VÍLA (Dešťová víla)   Ro-
mantická rozprávka, v ktorej nakoniec dobro nad zlom 
napokon zvíťazia...   H: Eva Kerekes, Jakub Gott-
wald, R: Milan Cieslar, DS: MAGIC BOX SLOVAKIA, 
ČR, ŠUP, 96 min., č.verzia, MP 12, vstupné: 2,50 €  
www.magicboxslovakia.sk
ANTIKRIST (Antichrist) 16. 6. st o 20.00 hod. Prí-
beh manželského páru, ktorý odchádza vyrovnať sa 
so stratou malého syna na opustenú chatu v hlbokých 
lesoch... Najškandálnejší film festivalu v Cannes 2009 
od režiséra Larsa von Triera. Dráma, horor   H: Wil-
lem Dafoe, Charlotte Gainsbourg, R: Lars von Trier, 
DS: ASFK, Dánsko/SRN/Fr/Švédsko, Tal., PR, tit., 
104 min., MP 15, vstupné: 2,50 € www.asfk.sk
NEJAKO SA TO KOMPLIKUJE (It´s Complica-
ted) 17.6. št o 20.00 hod. Rozvedená... s radom vý-
hod. Komédia   H: Meryl Streep, Alec Baldwin, R: Nan-
cy Meyers, DS: TATRA FILM, USA, ŠUP, tit., 116 min., 
MP 12, vstupné: 2,50 € www.tatrafilm.sk
SÚBOJ TITANOV (Clash of the Titans) 18., 19., 20. 
6. pia - ne o 20.00 hod. Príbeh boja o moc... Fan-
tasy, dobrodružný   H: Sam Worthington, Liam Nee-
son, R: Louis Leterrier, DS: CONTINENTAL FILM, 
USA ŠUP, tit., 106 min., MP 12, vstupné: 2,50 €  
www.continental-film.sk
SVITANIE (Daybreakers) 22. - 23. 6. ut - st o 20.00 
hod. Tvár ľudskosti sa navždy zmenila. Thriller   
H: Ethan Hawke, Sam Neill, R: Michael a Peter Spie-
rig, DS: PALACE PICTURES, USA ŠUP, tit., 98 min., 
MP 15, vstupné: 2,50 € www.palacepictures.net
NINE (Nine) 24. - 25. 6. št - pia o 20.00 hod. Excelent-
né tanečné čísla a superhviezdna herecká zostava do-
minujú tejto filmovej verzii presláveného brodwayského 
muzikálu, ktorý musíte vidieť...   H: Nikole Kidman, Pené-
lope Cruz, Sophia Loren, Kate Hudson, R: Rob Marshall, 
DS: MAGIC BOX SLOVAKIA, USA ŠUP, tit., 120 min., 
MP 12, vstupné: 2,50 € www.magicboxslovakia.sk
NEZABUDNI NA MŇA (Remember Me) 26. - 27. 6. 
so - ne o 20.00 hod. Nezabudnuteľný príbeh o moci 
lásky, sile rodiny a o tom, ako je dôležité naplno pre-
žívať každý deň nášho života... Romantická dráma   
H: Robert Pattinson, Emilie de Ravin, R: Allen Coulter, 
DS: CONTINENTAL FILM, USA, tit., 128 min., MP 12, 
vstupné: 2,50 € www.continental-film.sk
IRON MAN 2 (Iron Man 2) 29. 6. ut o 20.00 hod. 
Nečakané odhalenie. Okúzľujúci darebák je späť... 
Akčný   H: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, 
Mickey Rourke, R: Jon Favreau, DS: TATRA FILM, 
USA ŠUP, č.dabing, 117 min., MP 12, vstupné: 2,50 €  
www.tatrafilm.sk

PRIPRAVUJEME NA JÚL 2010
Nech vojde ten pravý, Na veľkosti záleží, Kúzelná 
opatrovateľka 2, Robin Hood, Princ z Perzie: Pies-
ky času, Muži, čo čumia na kozy, Nočná mora z Elm 
Street.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

MC MAMA klub 
pripravilo  

na mesiac jún
Milí rodičia, chcete si spríjemniť 

chvíle nakupovania? Práve pre Vás 
sme pripravili počas Seredského ho-
dového jarmoku v sobotu 26.6.2010 
od 10-19h detský kútik materského 
centra MAMA klub s lákavými hrač-
kami pre všetky deti (nafukovací 

skákací hrad ,didaktické hračky pre 
najmenších a mnoho iného). Príďte 
sa presvedčiť sami, že aj jarmočné 
nákupy môžu byť fajn. 

Tešíme sa na vaše detičky 
v priestoroch kultúrneho domu –

– vchod do knižnice. 
Kolektív MC MAMA klub
Info: www.mamaklub.sk

www.sered.sk
0905 733 822, 0918 900 009

FREE TIME 
CLUB

Program na jún 
2010

BURZA ZBERATEĽ-
SKÝCH PREDMETOV  
A STAROŽITNOSTÍ 

vestibul kina NOVA 5. 6.  
od 8.00 – 14.00 hod.
Predávajúci platia 2 €.  

Návštevníci – vstup voľný!

11. 6. o 17. hod.  
riešenie SUDOKU

12. 6. o 17. hod. hry  
ST. PETERSBURG a 

TIBET
25. 6. o 17. hod.  

riešenie SUDOKU
26. 6. o 17. hod. hry  
ST. PETERSBURG a 

TIBET

Kino NOVA pozýva deti, 
mládež, ale aj dospelých do 
svojho FREE TIME CLU-
BU, kde si môžete zahrať 
rôzne spoločenské hry, ako 
sú biliard, stolný tenis, člo-
veče nehnevaj sa, scrabble, 
kartové hry a iné.

PRIPRAVUJEME NA JÚL
Burza zberateľských 

predmetov a starožitností.
Prázdninový program pre 

deti, voľné hranie v FTC.
19. Majstrovstvá sveta  

vo futbale 2010. Chceš si 
prísť pozrieť v priamom 
prenose MS vo futbale na 
najväčšej obrazovke v Se-
redi s kvalitným stereoozvu-
čením? V kine Nova od 
11. 6. o 16.00 hod. O ob-
čerstvenie bude postarané! 
Vstupné 1 €.

Kontakt: 031 789 20 46, 
0908 684 130, e-mail:ftc.

nova@szm.com

Zmena otváracích hodín 
FTC od 1. 5.

streda 16.00 – 20.00 hod.
štvrtok 14.00 – 16.00 hod.
piatok 17.00 – 21.00 hod.
sobota 16.00 – 20.00 hod.

MESTSKÉ MÚZEUM – 
FÁNDLYHO FARA  

V SEREDI
Program na jún 2010

STÁLE EXPOZÍCIE
Prehistória seredského regiónu – Hrad 
Šintava – Dobové fotografie Serede – 

Lapidárium s barokovými sochami

VÝSTAVY
Archeologický výskum hradu Šintava 
ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA 
Peňažný denník statku zhabaného  

a bez gazdu z r. 1935

ATRAKCIE
Model kaštieľa s parkom  

– vízia budúcnosti

NOVÉ VÝSTAVY 
KREMNICKÉ VARIÁCIE MLADÝCH 

UMELCOV 
výstava potrvá od 10. 6. - 21. 8. 
FOTOGRAFIE NA ŠNÚRE IV.

 výstava potrvá od 24. 6. – 31. 8. 
LITERÁRNY VEČER  

V MÚZEJNEJ ZÁHRADE
Uvedenie novej knihy Ruženy Scherhau-

ferovej Už viem, že chcem teba
(Knižné hody 23. 6.)

IV. SEREDSKÉ KULTÚRNE LETO 
V MÚZEJNEJ ZÁHRADE

*18. 6. o 19.30 otvárací koncert  
vokálnej skupiny  

CLOSE HARMONY FRIENDS
*2. 7. o 19.30 vokálny koncert  
SPEVÁCKY ZBOR NITRIA

*16. 7. o 19.30 jazzový koncert  
SEREDSKÝ DIXIELAND BAND

*30. 7. o 19.30 komorný koncert CLAS-
SIC CHAMBER ORCHESTRA 

*13. 8. o 19.00 koncert jazzu a funku  
MICHAL BALLA TRIO –  

Marek Šušla a Lukáš Olah
*27. 8. o 19.00  

komorný koncert bratia Danišovci
*3. - 4. 9. výstava bonsají  

a ochutnávka čajov BONSAJ A ČAJ
*3. 9. o 19.00 čajový večer  

PUTOVANIE ZA VÔŇOU ČAJU
Otvorené: utorok – sobota  

od 10.00 do 18.00 hod.
Ulica M. R. Štefánika 8

Infor. a obj. na tel. č.: 031/789 45 46 
http: //www.sered.sk 

e-mail: muzeum@sered.sk
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Ponuka prenájmu priestorov
Základná škola J. Fándlyho v Seredi po-

núka na prenájom priestory na Ul. Dioný-
za Štúra v Seredi (bývalá Pizzéria Benito). 
Priestory sú čiastočne vybavené pre pod-
nikanie v gastronómii (nie je podmienkou). 
Možnosť nájmu ihneď. Rozmery priestorov 
sú nasledovné: sklad+chodba 61 m2, kuchy-
ňa 29 m2, spolu 90 m2.

Ďalšie informácie na č. tel.: 031/789 
2581, alebo osobne v ZŠ J. Fándlyho, sek-
retariát riaditeľa.Hurá prázdniny

Športovo oddychová akcia pre deti a ro-
dičov sa bude konať 30. júna o 16. hod. na 
mestskom ihrisku Ul. Dionýza Štúra pri kine 
Nova. Pripravená je dobrá zábava, hry, sú-
ťaže, spev, tanec a ukážky TAEKWON-DO 
a paintballu, možno príde aj koník.

Srdečne vás pozývame!
Program organizujú DK, FTC a CVČ Sereď.

Dom kultúry
tel.: 031 789 51 04  

e-mail: dk.sered@szm.sk 
www.dk.sered.szm.sk

tel.: 031 789 20 27

Spolu na kolieskových 
korčuliach, kolobežkách  

a skateboardoch 
Dňa 22. mája 2010 sa na uliciach Fraňa 

Kráľa a Krásna  uskutočnila celomestská 
akcia Na kolieskových korčuliach, kolo-
bežkách a skateboardoch. Účastníci prišli 
na akciu v peknom počte. Ďakujeme za 
spestrenie programu mažoretkám zo ZŠ 
J.A.Komenského, tanečnej skupine LY 
DANCE UNITED zo ZUŠ J. F. Kvetoňa, 
Kynologickému klubu „Pri Kolene“ Sereď, 
novinám Seredonline za atrakciu – štvor-
kolky aj za zapožičanie kuželov a všetkým, 
ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli 
k úspešnej realizácii podujatia. Účastní-
kov na úvod pozdravil viceprimátor mesta 
Mgr. Peter Rampašek a zaželal im veľa 
úspechov v súťažiach. Súťažiaci nás pre-
kvapili svojou účasťou nie iba zo Serede, 
ale aj z okolia, napr. zo Šintavy, z Galan-
ty, Veľkých Uľan a dokonca aj z ďalekej 

Banskej Bystrice. Sme radi, že ľudia sa 
zabavili, stretli a v tejto uponáhľanej dobe 
strávili svoj čas spoločne s rodinami na 
športovej akcii. Súťažiaci sa naozaj snažili 
a boli úžasní! Od ma-
ličkých až po mamin-
ky, ktoré sa odhodlali 
na pretek na kolobež-
kách a, samozrejme, 
uznanie patrí aj náš-
mu najstaršiemu sú-
ťažiacemu, ktorý má 
krásnych 66 rokov! 
Skateboardisti nám 
predvádzali svoju ši-
kovnosť neuveriteľný-
mi kúskami, sme radi, 
že na našu súťaž pri-
šli aj skateboardisti 
z Galanty a pomohli 
nám aj s organizáciou 
ich preteku. Ceny na 
konci akcie odovzdá-

val viceprimátor a vedúca odd. ŠMaTK pri 
MsÚ v Seredi Ing. Rozália Lukáčová. Ve-
ríme, že sa všetkým akcia páčila. 

odd. ŠMaTK

Stretnutie po rokoch
Každé stretnutie je ako zastávka na ži-

votnej dráhe. Človek sa otočí, aby videl, čo 
všetko prežil. Zastaví sa, aby sa občerstvil 
spomienkami, nabral silu do ďalšieho živo-
ta a s nádejou v lepšiu budúcnosť sa díval 
pred seba. Nech cesta, ktorú máte pred 
sebou, je plná radostných p r e k va p e n í . 
Nech Vám nikdy ne-
chýbajú sny 
ani schop-
nosť realizo-
vať ich. Nech 
Vás čaká 
len málo 
prekážok, 
nech máte 
dosť energie a zdravia 
na ich prekonanie. Preži-
te krásny a šťastný život!

To Vám praje Vaša bývalá učiteľka, ktorá 
Vás mala rada a rada na Vás spomína. V 
Seredi 15. mája 2010

E. Karmažinová

Manželstvo uzatvorili 
Mgr. Ivana Medovarská a Tomáš Mišek

Vojtech Jančo a Martina Šériková
Martin Valovič a Mgr. Jarmila Spišiaková
Ľubomír Tomášek a Ing. Lucia Lukáčiková

Rafael De Matos Mendes 
a Katarína Tóthová

Kamil Šušla a Andrea Bangová
Ľuboš Tanáč a Martina Valábeková

Ing. Branislav Krupa  
a Mgr. Erika Némethová

Blahoželáme !

Slávnostne sme privítali
prvorodených občanov mesta v roku 2010

Mathiasa Kulasa  
a Michaelu Krivosudskú 

v máji sme privítali
Emu Šušlovú a Martina Švandu

Rodičom srdečne blahoželáme!

Opustili nás 
Berta Lukačovičová, Amália Hollánová 
Mária Farkašová, Mária Krajčovičová

Spomíname.
Česť ich pamiatke!

Významného životného jubilea  
sa dožívajú

Ján Jurko, Mária Straňáková 
Ján Rafai, Etela Bohunická 

Berna Práznovská
Želáme všetko najlepšie  

do ďalších rokov!

Dňa 21. 6. 2005 
nás navždy opus-
til Ing. Ladislav 
Horváth. Kto ho 
poznal, prosím, 
venujte mu tichú 
spomienku.

Manželka  
Miroslava a deti  
Zorka s rodinou 

a syn Rado-
van s rodinou.
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Dňa 2. mája 2010 Športový klub Cyklo 
Tour Sereď zorganizoval V. ročník úspešnej 
cyklistickej súťaže Cyklocentrum maratón 
Sereď 2010. Presne o desiatej za povzbu-
dzujúceho potlesku prítomných divákov 
cyklisti vyrazili na trať dlhú 95 km, kto-
rá smerovala zo Serede cez Šúrovce a H. 
Zelenice do Hlohovca, potom cez Tepličky 
do D. Trhovišťa a späť do Hlohovca, pokra-
čovala do Dvorníkov a cieľ bol v Seredi. 

Do cieľa prišli prví pretekári už od 12.30 
hod. Registrovalo sa celkom 94 účastníkov, 
z toho štyri ženy. Medzi hlavných favoritov 
patrili Pavol Polievka z CK Dukla Trenčín 
a Roman Broniš z CK Bánovce nad Bebra-

vou – účastníci minuloročných majstrovstiev 
sveta v cestnej cyklistike. Svoje ciele napl-
nili. Na treťom mieste skončil tiež vynika-
júci slovenský reprezentant Ivan Ježko 
z Bratislavy, D3 Race. Pretekárov pokropil 
dážď, ale pocity mali zo súťaže veľmi dob-
ré. Všetci siahli na dno svojich síl, ale vy-
hrať mohli len prví traja z každej kategórie. 
Pred vyhlásením výsledkov sa občerstvili 
chutným obedom a po vylosovaní tomboly 
sa konalo vyhodnotenie. K zúčastneným sa 
prihovoril primátor Mgr. V. Vranovič, ceny 
odovzdal zást. primátora Mgr. Peter Ram-
pašek. Organizátorom ďakujeme za dobre 
zvládnutú akciu, ktorá ich stála veľa síl! At-
mosféra na podujatí bola pokojná a priateľ-
ská. Tešíme sa na ďalší ročník!

odd. ŠM a TK pri MsÚ v Seredi

Rozlosovanie Jar 2010 – Sereď VI. liga – muži B
Dát. Zápas Čas Skóre

13. 3. Sereď – Matúškovo 14.30 1:1
21. 3. Kajal – Sereď 15.00 2:2
27. 3. Sereď – H. Saliby 15.00 5:3
4. 4. Topoľnica – Sereď 15.30 2:0

10. 4. Sereď – V. Grob 15.30 9:0
18. 4. Mostová – Sereď 16.00 2:1
24. 4. Sereď – Vinohrady 16.00 0:2

1. 5. Sereď – Galanta 16.30 5:1
9. 5. Pusté Sady – Sereď 16.30 3:4

15. 5. Sereď – Dol. Streda 17.00 2:1
23. 5. Dol. Saliby – Sereď 10.30 0:0
29. 5. Sereď – Veľká Mača 17.00 4:0

2. 6. Kráľov Brod – Sereď 17.30
6. 6. Šoporňa – Sereď 17.00

13. 6. Sereď – Sládkovičovo 10.30

Hádzanárky Slávie OA Sereď  
O pohár primátora

V rámci seredského jarmoku hádzanárky 
Slávie odohrajú turnaj starších žiačok o pohár 
primátora mesta Sereď. Pôjde už o 4. ročník, 
na ktorý potvrdili účasť špičkové kluby Nit-
rianskeho a Trnavského kraja, a to HK Dus-
lo Šaľa, HK Junior Močenok, HK Topoľníky.
Naše mladé nádeje sa tešia na Vašu účasť. 

JUDr. Jozef Horváth,  
prezident HK Slávia OA Sereď

I. šachový turnaj  
O pohár primátora mesta 

Sereď
Dom kultúry – oddelenie FREE TIME 

CLUB a Mestský šachový klub v Seredi 
usporiadali 15. 5. v kine NOVA I. šachový 
turnaj O pohár primátora. Zišlo sa tu 39 
vášnivých hráčov šachu zo širokého okolia 
t.j. zo Šurian, Modranky, Hlohovca, Trnavy, 

Veľkého Medera, Nitry, Orechovej Potône, 
Trakovíc, Dunajskej Stredy, Galanty, Cífera 
a, samozrejme, i domáci Seredčania. 

Všetci bojovali od rána až do poobed-
ňajších hodín, kedy sme sa dozvedeli ví-
ťazov turnaja. Prvý sa umiestnil Vojtech 
Száraz  zo Šurian, druhý bol Rastislav 
Kavoň z Modranky a tretie miesto patrilo 
Vladimírovi Škreňovi z Hlohovca.

V kategórii najlepší senior sa umiestnil 
Milan Szitkey z Trnavy, najlepší 
junior bola jediná žena turnaja 
Katarína Šimnová  taktiež z Trna-
vy a najlepší žiak do 15 rokov bol 
Rastislav Kavoň z Modranky.

Víťazi dostali hodnotné ceny, 
ako boli poháre , medaily, diplo-
my, pamätné knihy mesta Sereď 
a písacie súpravy, za ktoré môžu 
vďačiť primátorovi mesta.

Verím, že všetci prežili peknú 
sobotu medzi svojimi priateľmi 
a tešia sa na stretnutie o rok.

Víťazom ešte raz srdečne bla-
hoželáme. 

Gabriela Líšková

Rozlosovanie Jar 2010 – Sereď III. liga - muži A
Dát. Zápas Čas Skóre

14. 3. Galanta – Sereď 14.30 0:1
21. 3. Pov. Bystrica – Sereď 10.30 1:1
28. 3. Sereď – Dubnica n/V 15.00 2:2

4. 4. Gabčíkovo – Sereď 15.30 1:1
11. 4. Sereď – Led. Rovne 15.30 1:1
18. 4. Ludanice – Sereď 16.00 2:1
25. 4. Sereď – Domaniža 16.00 8:0

1. 5. Piešťany – Sereď 16.30 3:2
9. 5. Sereď – Topoľníky 16.30 3:0

15. 5. Palárikovo – Sereď 17.00 4:0
23. 5. Sereď – Neded 17.00 2:1
30. 5. ČFK Nitra – Sereď 10.30 0:1

5. 6. Sereď – V. Ludince 17.00
9. 6. Šamorín – Sereď 17.00

12. 6. Sereď – Bánovce n/B 17.00

foto: archív klubu
V. Száraz, R. Kavoň, V. Škreňo

V. ročník súťaže 
Cyklocentrum maratón Sereď
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Vážení 
spoluobčania, 
dňa 12. júna roz-
hodnete vo voľ-
bách do Národnej 
rady Slovenskej 
republiky o svojej 
budúcnosti.

Tri piliere volebného programu strany 
SMER – sociálna demokracia:
1. Sociálne trhové hospodárstvo a solidarita
2. Silný, efektívny štát
3. Ochrana národnoštátnych záujmov

č. 17   S M E R 
– sociálna demokracia

ISTOTA V ŤAŽKÝCH ČASOCH

– RD v Močenku, 13 á pozemok, dva domy, pôvodný stav 53 000 €
– RD v Seredi 4+1, 11á poz., garáž, podpivnič., čiast. prerobený 120 000€
– st. poz. v Šoporni, 50 á, starý dom 34 700 €
– st. poz. v Dolnej Strede, 10,87 á, cca 14x78 m, tichá lokalita 31 380 €
– st. poz. v Dolnej Strede, 6á, 13 m šírka, pri hrádzi 27 500 €
– st. poz. v Pate, 28,5 á, 14x203 m, tichá lokalita, slepá ulica 37 050 €
– 3-izb. byt v Seredi, Garbiarska ul., OV, 9/12. posch., 
   kompletná rekonštrukcia 68 150 €
– 3-izb. byt v Seredi, A. Hlinku, OV, 1/2. posch., 
   kompletná rekonštrukcia 58 000 €
– 2-izb. byt v Seredi, A. Hlinku, OV, 2/2. posch., 
   čiastočná rekonštrukcia 53 000 €
– 2-izb. byt v Seredi, Dolnomajerská, DB, 6/6. posch., 
   čiastočná rekonštrukcia 48 000 €
– na prenájom podnikateľské priestory v Seredi, mes.+e. 230-600 €
   - prízemie 70 m2 a 56 m2

   - poschodie 70 m2 a 21 m2

– na prenájom 3-izb. byt v Seredi, komplet zariadený, ihneď voľný 530€/mes
   vrátane energií

Pre ľudí, 
za Slovensko

35. 
Jozef Valocký, 
poslanec NR SR

MEDIÁCIA – 
– ALTERNATÍVNE RIEŠENIE 

SPOROV

Mgr. Marek Tóth
 mediátor 

Mimosúdne dohody a riešenia 
sporov v obchodnom, občian-

skom a pracovnom práve.
Riešenia rodinných a sused-
ských sporov, pomoc pri rie-
šení pohľadávok, konzultácie 
a pomoc pri riešení právnych 

a iných problémov.

info@mediacia-msd.sk
www.mediacia-msd.sk

(+421) 908 421 364
 (Sereď)
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Vážení Seredčania! 
Využime jedinečnú príležitosť zvoliť občana nášho mesta za poslanca do Národnej rady 

Slovenskej republiky a odovzdaním svojho preferenčného hlasu rozhodnime o tom, že sa 
náš rodák stane poslancom parlamentu. Zakrúžkovaním čísla 
44 pri mene kandidáta na kandidačnej listine ĽS – HZDS  
prejavme svoj patriotizmus a dajme šancu nášmu mestu.
Za dôveru úprimne ďakuje volebný tím 

a kandidát Ing. Bystrík Horváth

44

8
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Cena v RK
PREDAJ - Galanta - Hlavná ul.
Obchodný priestor, OC Galaxia, 115m2
samostatný vchod z ulice.

0905 554 369  ID45008

obch. exkluzívne

132 500 €/3 988 tis. Sk
PREDAJ - Dolná Streda
4-izb. RD, 3á, 9-ročná novostavba, krb,
2x kúpeľňa, zateplený.

0905 674 932 ID16584

46 500 €/1 400 tis. Sk
PREDAJ - Sereď - Čepenská ul.
3-izb. byt s garážou! Vyvýš. príz. 74m2, veľké
izby, pôv. stav, murov. pivnica.

0918 116 810 ID26413

3-iz. exkluzívne

155 000 €/4 666 tis. Sk
PREDAJ - Sereď
RD, nový, 5 izb., garáž, pivnica, 2x kúpeľ. s WC.
Možná výmena za byt+doplatok.

0918 116 810 ID12036

41 330 €/1 244 tis. Sk
PREDAJ - Sereď - Jesenského ul.
Pekný 1-izb. DB, 48m2, kompl. moderne
zrekoštruovaný, prerobený na 2-izb.

0905 674 932 ID26756

1. iz

166 000 €/4 997 tis. Sk
PREDAJ - Sereď - Kapustniská ul.
Pekná 4-izb. novostavba, 4á, krb z prieduchmi,
sauna, 2x kúpeľňa, okrasná záhrada. 

0905 674 932 ID16242

52 800 €/1 589 tis. Sk
PREDAJ - Sereď - Jesenského ul.
3-izb. DB, 64m2 + lodžia, 2/5p, plastové okná
mur. jadro, pivnica, internet.

0905 674 932 ID25617

3-iz.

61 500 €/1 851 tis. Sk
PREDAJ - Sereď - Čepenská ul.
3-izb. OV, 14r. tehl. bytovka, 66m2, 3/3p, plast.
okná, pláv. podlaha, veľká pivnica 20m2, lodžia.

0905 674 932 ID25248

3-iz.

44 500 €/1 339 tis. Sk
PREDAJ - Sereď - Čepenská ul.
2-izb. OV, 56m2, tehl. bytovka, zvýšené
prízemie, kompl. rekonštrukcia, pivnica.

0905 674 932 ID24904

2-iz.

45 000 €/1 355 tis. Sk
PREDAJ - Sereď - Dolnomajerská ul.
3-izb. OV, 67m2, lodžia, 3/3, pôvodný stav,
bude sa zatepľovať, výborná dispozícia a cena.

0905 674 932 ID26150

3-iz.

55 000 €/1 656 tis. Sk
PREDAJ - Šintava
RD 2+1, poz. 6, 2á, pôvodný stav, bez kúpeľne
tichá lokalita, možnosť dohody.

0905 674 932 ID16144

exkluzívne

51 600 €/1 553 tis. Sk
PREDAJ - Šoporňa - Komenského ul.
3-izb. OV a garáž, 65m2, 1/2p, plast. okná,
pláv. podlaha.

0905 674 932 ID26882

3-iz.

... ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám
Predaj, prenájom, sprostredkovanie
nehnuteľností v úspešnej realitnej sieti.

150 000 €/4 515 tis. Sk
PREDAJ - Zavar
RD, 4-izb., kvalitná, kompletná rekonštr. 18á poz.
+ BONUS MERCEDES TRIEDY A.

0918 116 810 ID16748

rod. d.

51 000 €/1 535 tis. Sk
PREDAJ - Sereď
RD, 3-izb., kuchyňa, kúpeľňa, WC, špajza, garáž,
udržiavaný, ihneď obývateľný. Pozemok 11á.

0918 116 810 ID16337

exkluzívne

68 000 €/2 047 tis. Sk
PREDAJ - Sereď - Pivovarská ul.
RD, 3-izb. starší, všetky IS, kuchyňa, kúpeľňa 
s WC, komora, krásny pozemok 6,5 á. Centrum! 

0918 116 810 ID16116

exkluzívne

52 000 €/1 565 tis. Sk
PREDAJ - Zemianske Sady
RD, 4-izb., kuchyňa, kúpeľ. s WC, ihneď obýv.
štvorec v tichom prostredí, pozemok 22á.

0918 116 810 ID13219

52 000 €/1 565 tis. Sk
PREDAJ - Pata - Hájska ul.
RD, 2-izb., veľká kuchyňa, predsieň. Plyn, elek.
v dome, mestská voda na dvore. Poz. 32 árov. 

0918 116 810 ID11391

exkluzívne

40 800 €/1 229 tis. Sk
PREDAJ - Sereď - Čepenská ul.
2-izb. byt, 54m2, OV, 2/3, balkón, pôv. stav,

 veľké izby, tehla. Tichá lokalita. Super cena!
0918 116 810 ID22935

2-iz.

34 400 €/1 035 tis. Sk
PREDAJ - Sereď
1-izb. 44m2, OV. Vyvýš. prízemie, murov. kúp,
WC.

0918 116 810 ID24738

1.iz

49 750 €/1 497 tis. Sk
PREDAJ - Sereď - Novomestská ul.
Veľký 3-izb. OV, cenrum, 74m2, 7/7p, balkón, 
komora, špajza.

0905 674 932 ID26705

3-iz.

Mgr. Katarína
Halabrínová

0918 116 810

Mgr. Katarína
Marcinkechová

0905 674 932
Miroslava Budayová
0905 554 369  

Bc. Martina Kolníková
0908 465 587

viac ako 1400 nehnuteľností na:

www.directreal.sk

rod. d. rod. d. rod. d. rod. d.

rod. d.

rod. d.

rod. d.

rod. d.

Directreal Norea
M.R.Štefánika 2997
926 01 Sereď 

www.directreal.sk/norea 
telefón: 0918 116 810
e-mail:  norea@directreal.sk

Si mlado mysliaci a zdravo ctižiadostivý? Komunikatívny, ochotný vzdelávať sa a napredovať?
Naša spoločnosť ti pomôže stať sa profesionálom v oblasti sprostredkovania predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. 

Vzdelanie: SŠ, VŠ. Pracovný pomer: živnosť, dohoda. Pre bližšie info volajte na 0903 394 840

BYTY:
ID26565 - PRENÁJOM 3-izb. a garáž, 2/2p., Mládežnícka ul., 85m2, kompletná rekonštrukcia, čiast. zariadený. Cena: 500 € vr. energií
ID26649 - 3 izb. DB, 64m2, lodžia, kompletná rek. 7/7 p., veľká pivnica. Cena: 53 110 €
ID26688 - 3-izb. OV, 65m2, Spádová ul., prízemie, rekonšt. jadro, kúpeľňa, pláv. podlaha, dlažba, nová kuch. linka. Cena: 53 400 €
ID25766 - 1-izb. OV, 10r. novost., Čepenská ul., 40m2+komora 6,7m2, kompl. moderne zariadený, 1/2p., lodžia. Cena: 50 000 €
ID26185 - 2-izb. OV, 57m2, A. Hlinku, 2/3p., pôvodný stav, mur. jadro, bez balkóna. Cena: 41 500 €
ID26270 - 3-izb. DB, Jesenského ul., 81m2, lodžia, zvýšené prízemie, pekne zrekonštr. Cena: 58 660 €
RODINNÉ DOMY:
ID16792 - RD v Gáni, 4-izb. novostavba na kľúč, 5á pozemok, tehla, všetky IS, krb, energeticky úsporný. Cena: 116 000 €
ID16554 - 5izb. RD v Seredi, 5á, kolaud. r. 1995, tehla, 2x kuchyňa, 2x kúpeľňa, krb, šatník, garáž, práčovňa, gril, bazén. Cena: 181 000 €
ID16313 - PRENÁJOM - Šúrovce - 7izb. novostavba s priestorom na podnikanie, garáž, 8á, terasa, alarm, úžit. plocha 300m2. Cena: 800 €/mesačne
ID15801 - 4-izb. RD v Seredi, 9r. novostavba, 4á, garáž, terasa, krb, výborná lokalita, všetky IS. Cena: 199 000 €
ID16145 - 6izb. v Šintave, 7á, priestranná dvojpodl. novostavba, alarm, zateplený, dvojgaráž, nedokončený interiér. Cena: 169 000 € 
ID16374 - 4-izb. RD, Horný Čepeň, 8á, garáž, zateplený, nová fasáda a okná, tichá lokalita, 2x kúpeľňa, pekný pozemok. Cena: 118 500 €
POZEMKY:
ID36258 - Šoporňa - stavebný pozemok s rozlohou 850m2, všetky IS, tichá lokalita. Cena: 21 400 €
ID35919 - Vinohrady n/Váhom - pozemok s chatkou a vinohradom,16á, tichá lokalita, elektr. a voda na hranici pozemku. Cena: 28 000 €
ID35947 - Vinohrady n/Váhom - pozemok s rekreačnou chatou, 26á, elektrika, voda, gril. Cena: 54 600 €
REKREÁCIA:
ID16395 - Vinohrady n/Váhom - 2-izb. celoročná chata, 7á, všetky IS, septik, pivnica, príjemná lokalita. Cena: 64 300 €

Hľadáme nových kolegovna pozíciu realitný maklér!!! 


