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Voľby do orgánov 
samosprávy obcí 2010

Dňa 14. 10. mesto Sereď pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
usporiadalo v dome kultúry posedenie pre dôchodcov pod názvom 
Ďakujeme vám! Kultúrny program podujatia pripravila okresná or-
ganizácia Jednoty dôchodcov Slovenska. Seredským dôchodcom 
sa predstavili spevácke súbory z blízkych obcí, ktoré sú v JDS 
združené.       red

Geotermálny vrt úspešne pokračuje
Dňa 12. októbra 2010 prebehol kontrolný deň na stavbe geoter-

málneho vrtu SEG-1 Sereď za účasti štatutárnych zástupcov in-
vestora – Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r. o., geologického 
dozoru Slovgeoterm, a. s., Bratislava a zhotoviteľa VIKUV Zemné. 
V priebehu kontrolného dňa bolo skonštatované, že vrtné práce 
prebiehajú v súlade so zmluvou a s geodetickým plánom. Zhoto-
viteľ pravidelne vedie stavebný a geologický denník. K 12. 10. bol 
realizovaný vrt 20” pažnicou (priemer 500 mm) do hĺbky 60 m a 
93/8” pažnicou (priemer 300 mm) do hĺbky 657 m. Bolo začaté ce-
mentovanie 93/8” pažnice. Práce budú plynule pokračovať vŕtaním 
priemeru 7” (priemer 175 mm) až do hĺbky 1600, prípadne 1800 m. 
Predpokladaný termín ukončenia vrtu je 31. 12. 2010.

Róbert Áč, konateľ spoločnosti MsBP Sereď

Bezpečné mesto
Na základe dohody medzi mestom Sereď a novým vedením 

KR PZ v Trnave bola zriadená e-mailová adresa, ktorá je k dis-
pozícii občanom non-stop. Aj anonymne môžete polícii nahla-
sovať skutočnosti, ktoré sú podľa vás podstatné pre objasnenie 
trestnej činnosti, alebo môžu byť zdrojom informácií vedúcich 
k zisteniu páchateľov trestnej činnosti. 

Zriaďovatelia e-mailovej adresy žiadajú občanov, aby pred-
metnú adresu nezneužívali.

e-mail: bezpecnemesto@gmail.com

Investičné akcie v doprave
V našom meste sa uskutočnili posledné opravy súvislých povr-

chov ciest na uliciach: Vysoká, Rovná, Priečna, Pribinova, Komen-
ského, Podzámska a Jesenského. V rámci výstavby kanalizácie na 
Dolnostredskej ulici prebieha tiež aj oprava cesty. Boli rozšírené par-
koviská na uliciach: Garbiarska, J. Fándlyho a D. Štúra. Práce boli 
ukončené podľa predpokladu – do konca októbra. Odd. investičnej 
výstavby zabezpečilo vyznačenie rozšírenia parkovacích miest na Ul. 
A. Hlinku a Legionárska. Významnou akciou, ktorá značne ovplyvni-
la dopravu v meste, bola rekonštrukcia vodovodu na Cukrovarskej 
ulici (investor ZsVS). Nevyhnutná uzávierka polovice vozovky bola 
ukončená v poslednom októbrovom týždni. MsÚ a ZsVS ďakujú oby-
vateľom mesta za trpezlivosť a pochopenie.               OIV

O Z N Á M E N I E
o čase a mieste konania volieb

Podľa § 27 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov sa-
mosprávy obcí v znení neskorších predpisov vám oznamujeme, že:

1. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
27. novembra 2010 od 7.00 hod. do 20.00 hod.

2. Miestom konania volieb je volebná miestnosť podľa vášho 
trvalého pobytu. (pozri str. č. 3)

Na hlasovacom lístku na voľby poslancov mestského zastupi-
teľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, 
avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť 
vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom 
lístku). Na hlasovacom lístku na voľby primátora mesta zakrúž-
kuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.
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ZAČÍNA...
...život narodením a je smrť 

jeho koncom? Na túto otázku 
nemá každý jasnú odpoveď. 

Akú vieru máme, tak aj žijeme. 
Niektorí ako tuláci: Celý život na 
ceste, celý život bez odpove-
de. Jeden svoju odpoveď nájde 
skôr, voľaktorý neskôr a nejeden 
nikdy. 

Možno nám pravda nie je sú-
dená. Daktorý je mŕtvy ešte za-
živa a niekto žije, aj keď z jeho 
tela zostal už len prach... 

Prečo je to tak, na to musí 
prísť každý sám bez pomoci 
zvonka. Inak sa nikdy nedozvie, 
že žije a či žil. 

Hľadáme, veríme, dúfame, tú-
žime, dávame veciam zmysel. 
Horké pravdy života zjemňujeme 
sladkými náhradami.

Jeden, dva, tri... 
Každou sekundou stráca-

me i nachádzame, každá chví-
ľa je neopakovateľná a kaž-
dá má svoj význam – životný  
i smrteľný. 

Minulosť nezmeníme, ale bu-
dúcnosť je v rukách našej prí-
tomnosti – a ona je dokonalá, to 
iba my ju vnímame neúplne. 

Moja jeseň začína v chlad-
nom šere prvého novembra. Pri 
horiacej sviečke spomínam na 
všetkých, ktorí žili a ďalej žijú – 
vo mne. Bože, koľko ich už je?! 

V pamäti mám ich tváre, úsme-
vy, smútok, hnev i žiaľ. Vidím ich 
životy – plné i premárnené...

Všetci žijú! Stále sú tu. Žijú so 
mnou, s nami. Bez ich životov by 
sme tu neboli, ako nemôžu byť 
ďalší bez našich. Pre budúcich 
žijeme my a teraz! Nežijeme 
osve, žijeme spolu.

Pri blkote plamienka spomí-
nam na ľudí môjho života a roz-
mýšľam – čo je to život?

Láska, viera, nádej.
Spomínajte a žite! 

Peknú jeseň vám praje 
Marcel Kováč

Jednota dôchodcov 
Slovenska

Jednota dôchodcov Sloven-
ska (JDS) je občianske zdru-
ženie, ktoré už 20 rokov chráni 
práva a oprávnené požiadav-
ky dôchodcov na spravodlivé 
a dôstojné dôchodkové zabez-
pečenie, zdravotnú a sociálnu 
spravodlivosť. Organizovaním 
dobrovoľníckej činnosti vedie 
starších ľudí k vzájomnej po-
moci a poskytuje právnu pora-
denskú pomoc.

Vedúci predstavitelia JDS 
(predseda Dr. K. Vajnorský) 
obhajujú a presadzujú na 
úrovni ministerstiev a NR SR 
potreby a záujmy dôchodcov. 

Členstvo v tejto organizácii vzniká zaregistro-
vaním, zaplatením členského príspevku vo výš-
ke 2 € ročne (tie sa členia na základé, okresné, 
krajské a ústredia jednoty).

JDS vydáva i svoj vlastný časopis JDS - tretí 
vek, ktorý informuje členov o aktuálnom dianí a 
prináša jeho čitateľom rôzne iné potrebné a za-
ujímavé informácie.

JDS má t.č. 900 základných organizácií a 
združuje celkom 74 600 členov.

V mene všetkých zúčastnených dôchodcov ďa-
kujem pracovníkom MsÚ v Seredi za prípravu mi-
lého posedenia v dome kultúry. Poďakovanie pat-
rí aj Ing. Jozefovi Bavúzovi, predsedovi OV JDS v 
Galante za zabezpečenie vystúpení speváckych 
súborov seniorov z obcí okresu Galanta.

Pavlína Kostková, vedúca DC č.1 v Seredi

Fotografie: Na stretnutí Ďakujeme vám! v kul-
túrnom programe vystúpili spevácke súbory 
z blízkych obcí. Dôchodcov prišli pozdraviť 
aj zástupcovia mesta Sereď, zást. primátora 
Mgr. P. Rampašek, poslanci MsZ v Seredi Ing. M. 
Tomčányi, Ing. Ľ. Kyselý a S. Tvrdík. 

Bývalý riaditeľ nič nepo-
čul, nič nevidel.., 

ale ohovára...
Beriem na vedomie, že téma 

Sereď je momentálne pre Ing. 
B. Stanka „minulá záležitosť”. 
Chcel som si s ním objasniť  
jeho tvrdenia uvedené v článku 
v Trnavskom hlase a SN č. 7 
september. S bývalým riadite-
ľom KR PZ pánom B. Stankom 
som sa stretol len raz, aj to len 
zhodou okolností. Pán B. Stan-
ko uviedol v oboch médiách 
nie informácie, ale dezinformá-
cie. Vyzval som ho, aby sa so 
mnou stretol, ale nechcel (mám 

emailovú korešpondenciu, kto-
rú som poskytol redakcii SN). 
Rešpektujem to. Viem, že som 
nikomu vedome neublížil a vá-
žim si prácu každého človeka, 
vrátane jeho, ale uverejnenie 
tvrdení o mne  bez overenia 
skutočností ma naozaj prekva-
pilo. Pravda môže byť len jed-
na, informácie od neho „mal sa 
vyjadriť” v novinách TH a v SN, 
že „sa vyjadril”, je veľký rozdiel. 
Moja ponuka na stretnutie s ním 
na túto tému stále trvá. 

Tvrdím, že som sa nikde 
nikdy nevyjadril, že som sa 
s pánom Stankom stretol 
viackrát. 

K veci ocenenia riaditeľa OO 
PZ v Seredi: Bývalý riaditeľ 
OO PZ v Seredi nemá žiadne 
ocenenie mesta. Ocenenie pod 
čislom ORP-VO 119-9/2010 na-
vrhol okresný riaditeľ polície a 
schválil Ing. B. Stanko. V zmys-
le VZN 1/2004 musia o ocene-
ní rozhodnúť poslanci najprv 
v komisii a potom na rokovaní 
zastupiteľstva. Na Deň polície do 
Trnavy  som šiel na pokyn pána 
primátora, lebo on sa z pracov-
ných dôvodov akcie nemohol 
zúčastniť.

Mgr. Peter Rampašek,  
zástupca primátora mesta
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Zoznam kandidátov do orgánov samosprávy mesta
Kandidáti na primátora mesta Sereď:

1. JUDr. Miloš Hanus, 57 r., právnik, NEKA
2. Ing. Ján Himpán, 50 r., stavebný inžinier, NEKA
3. PaedDr. Slávka Kramárová, 53 r., pedagóg, SNS
4. Ing. Ľubomír Kyselý, 53 r., finančný manažér, NEKA
5. Ing. Marek Lovecký, 40 r., konzultant, NEKA
6. Mgr. Peter Rampašek, 52 r., zástupca primátora, KDH
7. Ing. Martin Tomčányi, 47 r., technik, SDKÚ – DS, SMER – SD
8. Ing. Jaroslav Troják, 48 r., podnikateľ, NEKA
9. Ing. Jozef Vereš, 46 r., zamestnanec samosprávy, NEKA

Kandidáti na poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Seredi:

Volebný obvod číslo 1 (volí sa deväť poslancov)
1. Mgr. Marta Bauer, 58 r., učiteľka, NEKA
2. Antónia Bánovská, 57 r., technička, ĽS-HZDS
3. MUDr. Miroslav Bucha, 40 r., lekár, NEKA
4. Ing. Marcel Červenka, 27 r., fyzikálny chemik, NEKA
5. Mgr. Martin Červeň, 27 r., manažér, MOST–HÍD
6. Bc. Edita Červeňová, 48 r., riaditeľka, MOST–HÍD
7. Marcel Eliáš, 30 r., čašník, MOST–HÍD
8. Mgr. Igor Habán, 45 r., vychovávateľ, SNS
9. Ing. Ján Himpán, 50 r., stavebný inžinier, NEKA
10. Ing. Bystrík Horváth, 47 r., riaditeľ banky, ĽS–HZDS
11. JUDr. Michal Irsák, 57 r., notár, SMER
12. Pavlína Karmažínová, 34 r., štatutár, NEKA
13. Michal Koričanský, 57 r., kultúrny pracovník, NEKA
14. Viera Kosíková, 46 r., metodička, SMER
15. Marcel Kováč, 45 r., živnostník, NEKA
16. Mgr. Marcel Královič, 28 r., právnik, SMER
17. Ing. arch. Róbert Kráľ, 49 r., architekt, SDKÚ–DS
18. Mária Martináková, 55 r., živnostníčka, NEKA
19. Zdenko Nádaský, 54 r., podnikateľ, ĽS–HZDS
20. Ing. Marián Sidor CSc., 53 r., technik, SDKÚ–DS
21. Mgr. Tomáš Snop, 27 r., sociológ, KDH
22. Andrej Spišiak, 28 r., študent, NEKA
23. Pavol Šesták, 28 r., podnikateľ, KDH
24. Ing. Ľubomír Šimončík, 65 r., strojný inžinier, NEKA
25. Ivan Štefánik, 65 r., podnikateľ, ĽS–HZDS
26. Mária Tencerová, 50 r., vychovávateľka, ĽS–HZDS
27. Mgr. Marek Tóth, 28 r., manažér, NEKA
28. Ing. Peter Tóth, 29 r., obchodný zástupca, NEKA 
29. Iveta Tóthová, 41 r., ekonómka, NEKA

30. Stanislav Tvrdík, 50 r., hutnícky technik, NEKA
31. Ing. Jozef Vaško, 52 r., riaditeľ, NEKA
32. Ľudovít Vaško, 40 r., podnikateľ, SDKÚ-DS
33. Ľubomír Veselický, 59 r., štátny zamestnanec, SMER
34. Slavomír Weiss, 40 r., podnikateľ, NEKA

Volebný obvod číslo 2 (volí sa šesť poslancov)
1. Ing. Iveta Belányiová, 47 r., stredoškolská učiteľka, ND
2. JUDr. Teodor Dobiš, 67 r., právnik, KDH
3. Bc. Anton Dúbravec, 43 r., vedúci rádiologický asistent, NEKA
4. Ing. Norbert Kalinai, 39 r., ekonóm - št. zamest., SDKÚ–DS
5. Tomáš Kamenický, 25 r., dispečer, SMER
6. RSDr. Jozef Kovarovič, 65 r., dôchodca, KSS
7. Mgr. Erik Kováč, 37 r., projektový manažér, SDKÚ–DS
8. Ing. Ľubomír Kyselý, 53 r., finančný manažér, NEKA
9. Mgr. Zuzana Lášticová, 58 r., učiteľka, SMER
10. Dipl. ing. Igor Lehocký, 48 r., vedúci SBS, NEKA
11. Ing. Marek Lovecký, 40 r., konzultant, NEKA
12. Ing. Anton Pančík, 49 r., ekonóm, SMER
13. Silvia Pavlovičová, 36 r., manažérka predaja, ĽS–HZDS
14. Róbert Stareček, 55 r., živnostník, SMER
15. Róbert Šipka, 43 r., podnikateľ, ĽS–HZDS
16. Ing. Martin Tomčányi, 47 r., technik, SDKÚ–DS
17. Ing. Slavomír Valný, 38 r., technik, KDH
18. Božena Vydarená, 62 r., učiteľka, NEKA
19. Jana Zacharová, 45 r., vedúca skladu, MOST–HÍD

Volebný obvod číslo 3 (volia sa štyria poslanci)
1. Alžbeta Beníková, 41 r., predavačka, ĽS-HZDS
2. Štefan Habán, 69 r., dôchodca, SNS
3. JUDr. Miloš Hanus, 57 r., právnik, NEKA
4. Dušan Irsák, 54 r., konateľ, NEKA
5. Ing. Rastislav Jurina, 47 r., technik, SDKÚ-DS
6. Mgr. Silvia Kováčová, 39 r., pedagogička, NEKA
7. MUDr. Eva Krajčová, 46 r., lekárka, NEKA
8. Ing. Claudius Krčmárik, 59 r., štátny zamestnanec, ĽS–HZDS
9. Pavol Kurbel, 52 r., technik, KDH
10. Ing. Igor Nagy, 49 r., ekonóm-prokurista, SDKÚ–DS
11. Mgr. Marta Némethová, 57 r., sociálna pracovníčka, SMER
12. Milan Pastorek, 54 r., živnostník, SMER
13. Bohumil Pettinger, 45 r., SZČO- podnikateľ, NEKA
14. Ing. Jozef Prívozník, 52 r., ekonóm, NEKA
15. Mgr. Peter Rampašek, 52 r., zástupca primátora, KDH
16. Ing. Jozef Sečen, 50 r., živnostník, SDKÚ-DS
17. Ing. Ivan Sklenár, 65 r., strojný inžinier, NEKA
18. Ing. Bohdan Terneny, 39 r., ekonóm, NEKA
19. Ing. Jaroslav Troják, 48 r., podnikateľ, NEKA

Vážení voliči!
Na správnej voľbe budúceho primátora 

mesta veľmi záleží.
Keď som uvažoval nad prípravou ďal-

šieho – novembrového čísla časopisu 
Seredské novinky, rozhodol som sa, že 
v spolupráci s kandidátmi na post primá-
tora mesta pre čitateľov časopisu pripra-
vím otázky tak, aby ste sa po prečítaní 
odpovedí mohli lepšie rozhodnúť, ktorého 
z nich budete voliť. Kandidáti túto mož-
nosť privítali a otázky si položili sami. 
Okrem jedného kandidáta (p. Jozefa 
Vereša), ktorý sa účasti na tejto ankete 
dobrovoľne vzdal, mi ostatní ôsmi poslali 
svoje dve otázky, a tak vznikol súbor 16-
tich otázok a jednotlivých odpovedí.

Všetci kandidáti mali na odpovede rov-
naký čas – 10 dní. Jediný, kto nutne mu-
sel poznať obsah odpovedí, som bol sám, 
nikto viac! Odpovede sú teraz zverejnené 
prvýkrát. Na nasledujúcich stránkach si 
na základe odpovedí môžete urobiť svoj 
názor, prípadne sa utvrdiť v správnosti 
svojej budúcej voľby.

Verím, že vám toto zrkadlo pomôže roz-
hodnúť sa a vaša voľba bude tá správna!

Veľa šťastia!  Marcel Kováč,  
zodpovedný redaktor SN

VOLEBNÉ OBVODY A VOLEBNÉ 
OKRSKY na konanie volieb do 

orgánov samosprávy obcí – mesto 
Sereď 27. november 2010

VOLEBNÝ OBVOD 1 – VOLEBNÝ OKRS-
OK č. 1, Dom kultúry – Školská ul. 118/1 
pre obyvateľov ulíc: Mlynárska, Garbiarska, 
Považský breh, Kostolná, Dolnostredská, 
Mládežnícka, Šintavská, Starý Most.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2, Dom kultú-
ry – Školská ul. 118/1 pre obyvateľov ulíc: 
Cukrovarská, Kukučínova, Školská. 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3, ZŠ J. Fándly-
ho – Vonkajší rad 763/7 pre obyvateľov ulíc: 
D. Štúra, Fándlyho. 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4, ZŠ J. Fándly-
ho – Vonkajší rad 763/7 pre obyvateľov ulíc: 
Vonkajší rad, Bratislavská, Kasárenská, Tr-
navská cesta, Poľná, Pribinova, Pažitná, Malý 
Háj, Nový Majer. 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5, objekt bývalej 
ZŠ, Garbiarska ul. 3964/58 pre obyvateľov 
ulíc: Novomestská, Nám. slobody, Parková. 

VOLEBNÝ OBVOD 2 – VOLEBNÝ 
OKRSOK č. 6, Mestský úrad – Námestie 
republiky 1176/10 pre obyvateľov ulíc: M. 
R. Štefánika, Legionárska, Dolnomajerská 
a občania mesta, ktorí majú trvalý pobyt 
mesto Sereď bez určenia ulice. 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 7, Mestský úrad 
– Námestie republiky 1176/10 pre obyvate-
ľov ulíc: Spádova, Poštová, Čepenská 1211 
– 1214, A. Hlinku, Vinárska, Kúpeľné nám., 

Pekárska, SNP, Záhradná.
VOLEBNÝ OKRSOK č. 8, ZŠ J. A. Ko-

menského – Komenského ul. 1227/8 pre 
obyvateľov ulíc: Jesenského, Komenského, 
Vysoká, Priečna, Železničná, Šulekovská. 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 9, ZŠ J. A. Ko-
menského – Komenského ul. 1227/8 
pre obyvateľov ulíc: Slnečná, Slnečná II, 
Rovná, Krásna, Hornomajerská, F. Kráľa, 
Hviezdoslavova, Jilemnického, Nová, Če-
penská – rodinné domy a Čepenská 3047, 
3081, 3735, 4305. 

VOLEBNÝ OBVOD 3 – VOLEBNÝ OKRS-
OK č. 10, Štadión – Športová ul. 2809/8 pre 
obyvateľov ulíc: Športová, Dlhá, Pod hrádzou, 
Topoľová, Vojanská, Malá ulička, Pivovarská, 
Podzámska, Ivana Krasku, Obežná, Lipová, 
Hrnčiarska, Ľ. Podjavorinskej. 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 11, Zariadenie 
pre seniorov a DSS Dolnočepeňská ul. 
1620/27 pre obyvateľov ulíc: Dolnočepen-
ská, Murgašova, Svätoplukova, Kuzmány-
ho, Matičná, 8. mája, Štefana Moyzesa, 
Sládkovičova, Družstevná, Stromová. 

VOLEBNÝ OKRSKOK č. 12, Resoc. cen-
trum Bethesda – Teen Challenge, Vážska 
ul. 1876/38 pre obyvateľov ulíc: Strednoče-
penská, Veterná, Jasná, Severná, Vážska, 
Krátka, Krížna, Pionierska, Mierová, Tehelná, 
Lúčna, Jelšová. 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 13, Futbalový 
štadión – Hornočepenská 3740/126 pre 
obyvateľov ulíc: Hornočepenská.
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1. Akým 
s p ô s o b o m 
a aktivitami 
budete zlep-
šovať vzťah 
m l a d ý c h 
ľudí k svoj-
mu mes-
tu? – Pre-
d o v š e t k ý m 
z r i a d e n í m 
k l u b o v ý c h 
p r i e s t o r o v 
pre mladých 
s konkretizá-
ciou programu 

a zamerania na ich záujmy a rozširovaním 
možnosti pre všetky aktivity v oblasti športu, 
kultúry a ďalších záujmových činností.

2. Ako zlepšíte vzťah mesta k podnika-
teľom a naopak? – Zintenzívniť komuniká-
ciu so všetkými podnikateľskými subjektmi. 
Zaktivizovať radu podnikateľov a aktívne 
ich zapájať do ekonomického rozvoja mesta 
cestou realizácie projektov rozvoja mesta.

3. Aké konkrétne opatrenia urobíte v ob-
lasti voľnočasových, rekreačných a športo-
vých aktivít pre občanov? – Pre zmysluplné 
smerovanie mládeže vytvárať podmienky pre 
zriadenie športovísk, minifutbalu, klubu boxu, 
hádzanej, basketbalu, cyklistických a korču-
liarskych chodníkov v spojení medzi Sereďou 
a Kaskádami. Všetky aktivity finančne podpo-
rovať v rámci ekonomických možností.

4. Ako budete riešiť otázku kaštieľa, 
veľkého parku a amfiteátra? – Riešenie 
týchto otázok si vyžaduje primerané finanč-
né vykrytie. Aj napriek tomuto poznaniu je 
potrebné hľadať ďalšie možnosti, nakoľko 
uvedené priestory predstavujú potenciálne 
mimoriadne lokality pre dôstojný a repre-
zentatívny charakter kultúrno-spoločenské-
ho vyžitia a oddychovej zóny pre občanov 
mesta.

5. Ako budete riešiť bezpečnostnú situá- 
ciu v meste? – Mesto Sereď už dlhodobo 
trpí vysokým nápadom trestnej činnosti ma-
jetkového charakteru, ale i drogovej scenérie 
(výskytom drog v meste). Má svoje špecific-
ké postavenie v tom, že je na križovatke ciest 
Bratislava – Trnava – Nitra a tu sú všetky pred-
poklady a hlavne živná pôda na páchanie tej-
to protispoločenskej činnosti. Týmito nosnými 
problémami sme sa zaoberali ešte za môjho 
pôsobenia ako riaditeľa Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru v Galante a osobnou 
prítomnosťou policajného prezidenta pána 
Holdoša v meste, kde bol prijatý rad opatrení 
na eliminovanie tejto trestnej činnosti, čo pri-
nieslo v konečnom dôsledku efekt, že okres 
Galanta v tom čase v objasňovaní kriminality 
dosiahol prvé miesto v Slovenskej republike. 
Dnes sa nachádzame v situácii vysokého vý-
skytu, ale hlavne ponuky drog v meste Sereď, 
ale i v ďalších mestách okresu a dovolím si 
povedať, že i kraja. Tento celospoločenský 
problém si vyžaduje osobitné riešenia. Na zá-
klade mojich osobných skúseností z pobytu 
v Kanade jednou z mojich otázok pre predsta-
viteľov polície bolo riešenie drogovej scenérie 
ako celku. Riešenie začína v školách pre-
venciou, kde rozhodujúcu úlohu zohrávajú 
rodičia a učitelia, nadväzujúc na praktické 
skúsenosti policajného zboru. Represívne 
opatrenia sú vykonávané pri organizovanej 
trestnej činnosti za pomoci špeciálnych slu-
žieb. Aké konkrétne opatrenia treba realizo-
vať v Seredi? V prvom rade preventívne. Zo 
strany policajných zložiek v úzkej súčinnosti 
so školami poukazovať na nebezpečenstvo 
užívania drog a jeho následkov. Podchytiť deti 
a mládež vo voľnom čase. Kde zlyháva pre-
vencia, musí nastúpiť represia so zapojením 
zložiek poriadkovej, dopravnej a mestskej 
polície. Tomuto predchádza celý rad opatre-
ní zo strany kriminálnej polície. V naliehavých 

prípadoch užšie spolupracovať s resocializač-
ným zariadením pre mužov v Seredi a so za-
riadením Čistý deň v Hodoch.

6. V akom poradí vidíte najnaliehavejšie 
problémy mesta? – V prvom rade mobilizo-
vať bezpečnostné zložky v meste a okrese 
na ochranu života, zdravia a majetku ob-
čanov mesta. Využiť časové obmedzenie 
čerpania prostriedkov z eurofondov na in-
dividuálnu bytovú výstavbu, rekonštrukciu 
materských a základných škôl, domu kultúry 
s cieľom dosiahnuť vyššiu úspornosť v ener-
giách. Za dôležité považujem uskutočňovať 
štvrťročné verejné zhromaždenia občanov 
s cieľom dôkladnej a komplexnej informova-
nosti občanov o dianí v meste. Týmto spôso-
bom sa dosiahne spätná väzba od občanov 
o ich potrebách a želaniach.

7. Ktoré oblasti verejného života a fungo-
vania mestského úradu vyžadujú zmenu? 
Ak chceme dosiahnuť akcieschopnosť, funkč-
nosť a vyššiu výkonnosť zamestnancov mes-
ta, je nevyhnutné zmeniť organizačnú štruk-
túru úradu z dôvodu racionálneho využitia 
súčasného potenciálu. Za dôležité považujem 
vytvorenie dočasného útvaru na spracovanie 
projektov na čerpanie financií z fondov z EÚ.

8. Tohto roku došlo k výpadku príjmu 
z podielových daní. Aj v nasledujúcom 
roku bude príjem miest a obcí z podielo-
vých daní znížený. Došlo k zníženiu vý-
davkov do jednotlivých oblastí z rozpočtu 
mesta. Aké opatrenia urobíte ako budú-
ci primátor, aby bol zabezpečený chod 
všetkých aktivít a života mesta? – V roku 
2010 predstavoval výpadok v podielových 
daniach oproti roku 2009 cca 400 000 €. 
Rozpočet na rok 2010 pokrýval povinné plat-
by, avšak výpadok pri prehodnotení v prvom 
polroku 2010 bol nižší a nepredvídateľný. 
Podielové dane boli prerozdelené zo štátne-
ho rozpočtu a boli nižšie ako pôvodne roz-
počtované. Pri zabezpečení riadneho chodu 
a všetkých aktivít v meste bude potrebné 
prijať úsporné opatrenia, ktoré by sčasti 
predpokladali nenarušenie bežného života 
mesta s nasledovnými možnosťami: Nešet-
riť na kapitálových výdavkoch (investície), 
skôr sa zamerať na úspory výdavkov bežné-
ho rozpočtu, šetriť na odmenách a mzdách, 
pri zmene organizačnej štruktúry, pri čerpaní 
z fondov Európskej únie – projekty, čiastoč-
né šetrenie na energiách. Toto je len jedna 
z ciest, ako zabezpečiť chod aktivít a života 
mesta Sereď.

9. Ako budete zvyšovať motiváciu pra-
covníkov mestského úradu, aby ste podpo-
rili ich výkonnosť? – Napĺňanie zvyšovania 
motivácie pracovníkov bude spočívať v zod-
povednom prístupe k plneniu pracovných  po-
vinností a kontrolnej činnosti vedúcich odde-
lení mesta. Významným motivačným prvkom 
musí byť odbornosť, kvalifikácia, kreativita, 
pohyblivá zložka mzdy a ústretovosť voči ob-
čanom uvedomujúc si, že slúži občanom.

10. Potrebovali ste využiť Vy alebo Vaši 
príbuzní majetok mesta na naplnenie 
svojich cieľov? – Som na opačnej strane 
bariéry. Nikdy som nevyužil ani nevyužijem 
vo svoj prospech, a tobôž nie pre mojich prí-
buzných, majetok mesta s cieľom získania 
akejkoľvek výhody. Jedným z mojich cieľov 
bude akékoľvek zvýhodnenia, či úplatkárstvo 
tvrdo a nekompromisne v trestno-právnej 
rovine potláčať. Nesúhlasím a odsudzujem 
niektoré spôsoby zneužitia moci poslanca 
na napĺňanie svojich osobných cieľov.

11. Pri zadávaní prác pre mesto budete 
preferovať verejné obstarávanie, alebo 
uprednostníte firmy z mesta Sereď? – 
Pri verejnom obstarávaní budem zákonným 
spôsobom využívať predovšetkým firmy 
z mesta Sereď, a tým prispievať a napomá-

hať k zlepšeniu spolupráce s podnikateľský-
mi subjektmi na území mesta.

12. Aký je Váš názor na situáciu v te-
pelnom hospodárstve mesta? (Aké sú 
jeho možnosti a aké opatrenia prijme-
te?) – V tepelnom hospodárstve v meste je 
situácia riešená vykurovaním v plynových 
kotolniach. V posledných rokoch došlo k re-
konštrukciám kotolní a možno konštatovať, 
že sú v zachovalom stave. Doslovne v hava-
rijnom stave sa nachádzajú rozvody, ktorých 
výmena v meste je prioritná. Aké možnosti 
sú na zníženie nákladov vykurovania z ge-
ovrtu? Existujú dve cesty: 1. Mesto samo 
realizuje cestou mestského bytového pod-
niku prefinancovanie zabezpečené úverom, 
ktorého výhodou je, že zisky z investície 
budú plynúť do rozpočtu mesta. Nevýhodou 
je dlhodobá návratnosť splácania úveru, 2. 
Združiť finančné prostriedky s investorom 
a vytvoriť spoločný podnik, v určitom percen-
tuálnom pomere, investor zabezpečí zdroje 
so záväzkom lacnejšie teplo ako doteraz, za 
výhodných podmienok pre mesto a občanov. 
Nevýhodou je menší podiel mesta na zisku.

13. Ako vidíte situáciu a možnosti zvý-
šenia cestovného ruchu v meste? – Sereď 
má výhodnú polohu na napĺňanie možnosti 
v oblasti cestovného ruchu. Problematike 
cestovného ruchu sa z môjho pohľadu ne-
venovala doteraz náležitá pozornosť. Za ne-
dostatočné považujem nevyužitie strategic-
kej polohy križovatky ciest BA, TT, NR, ich 
previazanosti a využiteľnosti prostriedkami 
hromadnej dopravy, vrátane riečnej dopra-
vy. Neuspokojivý stav pretrváva aj v posky-
tovaní ubytovacích kapacít v meste a okolí, 
ako aj v ponuke možností, ktoré prispievajú 
k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu.

14. Aké aktivity ste vyvíjali (ako ste sa 
prezentovali) v prospech mesta a jeho 
občanov doteraz? – Za dôležitú doménu 
považujem slušný, dôstojný a usporiadaný 
život občana mesta. Do roku 1999 z pozície 
riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru v Galante som sa podieľal v súčinnosti 
s ostatnými zložkami prokuratúry a súdnic-
tva na spokojnom a ničím nerušenom živote 
občanov mesta a zo súčasnej pozície vedú-
ceho odboru na Obvodnom úrade v Galante 
úzko spolupracujem, ale hlavne napomáham 
mestským štruktúram pri mimoriadnych uda-
lostiach. Táto otázka znevýhodňuje každého 
kandidáta, ktorý doteraz nepôsobil vo funkcii 
na úrovni mesta. Pri otvorení priestoru pre 
mňa budem môcť použiť svoje schopnosti na-
plno v prospech občanov mesta.

15. Prečo práve Vy by ste boli vhodným 
kandidátom na post primátora mesta? – 
Pre napĺňanie tohto cieľa sú potrebné skú-
senosti v oblasti riadiacej práce, disponovať 
požadovaným vzdelaním, čím sú vytvorené 
predpoklady na úspešné zvládnutie funkcie 
v samospráve. Viac ako dvadsať rokov som 
pracoval v rôznych funkciách v štátnej a špe-
cializovanej štátnej správy s celookresnou 
a celoštátnou pôsobnosťou, čo je dostatočnou 
zárukou úspešnosti na výkon práce v samo-
správe. V týchto súvislostiach vysokej nároč-
nosti na profil primátora vyjadrujem údiv nad 
neschopnosťou sebareflexie niektorých kan-
didátov, ktorí nie sú schopní odhadnúť reálnu 
vážnosť a zodpovednosť, ktorá ich očakáva.

16. Akú majú občania záruku, že Vaše 
predsavzatia zrealizujete? – Predpoklada-
né záruky voči občanom sú slušnosť, osob-
né poznanie, trvalé dosahovanie výborných 
pracovných výsledkov, ale aj dôvera voči 
vedúcim oddelení a radovým pracovníkom 
úradu, nehľadiac na svoj voľný čas. Dôleži-
tou súčasťou a zárukou úspechu sú skúse-
nosti v rozhodovaní, chápanie a vzájomný 
rešpekt, ako aj schopnosť kompromisu. Ak 
sa k týmto vlastnostiam pridruží chuť a vôľa 
pracovať, tak sme už iba krôčik k naplneniu 
cieľa.
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1. JUDr. Miloš Hanus, 57 r., 
právnik, nezávislý kandidát
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Vážení 
občania,

na začiatku 
mojich odpo-
vedí dovoľte, 
aby som sa 
vám v skrat-
ke predstavil. 
Som ženatý, 
otec dvoch 
detí. Pracu-
jem na mest-
skom úrade 
na oddelení 
investičnej vý-
stavby ako 

referent. Manželka je zástupkyňa riaditeľky 
v MŠ na Komenského ul. Syn vyštudoval Ži-
linskú univerzitu. Dcéra študuje v 3. ročníku 
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. 

1. Akým spôsobom a aktivitami budete 
zlepšovať vzťah mladých ľudí k svojmu 
mestu? – Vzťah mladých ľudí k svojmu okoliu 
a mestu je treba budovať od malička. Vycho-
vávať k úcte k ľuďom, veciam a všetkému oko-
lo seba, nevynímajúc vzťah k svojmu mestu, 
kde býva, žije a možno prežije väčšinu svojho 
života. Citát, ktorý hovorí za všetko: „Všetci do-
spelí boli najprv deťmi, ale máloktorí si to pa-
mätajú.“ Domnievam sa, že spôsob výchovy 
závisí predovšetkým od prístupu rodičov. Ako 
primátor mesta by som sa snažil podporovať 
aktivity vo forme športových a kultúrnych pod-
ujatí, vyplniť voľný čas mladých, rešpektovať 
ich záujmy v maximálnej možnej miere. 

2. Ako zlepšíte vzťah mesta k podni-
kateľom a naopak? – Osobne si myslím, 
že už dlhšie stagnuje komunikácia mesta 
s podnikateľskou sférou v Seredi. Určite by 
som v prvom rade usiloval o zlepšenie pod-
mienok v podnikaní, pretože každé mesto, 
a, samozrejme, aj to naše, potrebuje silné 
podnikateľské prostredie. Je to dôležité pre-
dovšetkým preto, aby naši občania mali za-
mestnanie a prácu, iba tak môžu zabezpečiť 
rodinu a zvýšiť životnú úroveň.

3. Aké konkrétne opatrenia urobíte 
v oblasti voľnočasových, rekreačných 
a športových aktivít pre občanov? – Opat-
rení by bolo určite viac, ale, žiaľ, na všetko 
sú potrebné finančné prostriedky. V prvom 
rade je potrebné využiť sily a prostriedky, 
ktoré nie sú finančne náročné . Mohli by byť 
využité napríklad na vyčistenie priestorov 
v našom meste od nežiaducej zelene a ma-
teriálu, ktorý patrí na smetisko, zberný dvor 
a pod. V týchto priestoroch je možné potom 
organizovať a zabezpečiť rôzne aktivity 
v oblasti športu, kultúry či rekreácie. V kul-
túrnej oblasti by určite bolo mojou prioritou 
obnoviť činnosť amfiteátra. Taktiež by som 
hľadal prostriedky a možnosti na vybudo-
vanie cyklotrasy, multifunkčného ihriska pri 
ZŠ J. A. Komenského. Vzhľadom na to, že 
v poslednom čase sa čoraz viac ľudí zaují-
ma o motoristický šport (motocros), usiloval 
by som sa hľadať možnosti na realizáciu 
v priestoroch cvičiska vojakov pri Váhu.  Sa-
mozrejme, všetko záleží od možností.

4. Ako budete riešiť otázku kaštieľa, 
veľkého parku a amfiteátra? – Pretože 
v súčasnosti nie sú doriešené vlastnícke 
vzťahy okolo kaštieľa a finančné prostriedky 
na jeho rekonštrukciu, nie je možné čerpať z 
rozpočetu mesta, riešil by som daný problém 
vyčistením kaštieľa a jeho okolia, minimálne 
do doby, kým sa situácia nevyrieši. Ako som 
už uviedol vyššie, v kultúrnej oblasti by bolo 
mojou prioritou obnoviť činnosť amfiteátra.

5. Ako budete riešiť bezpečnostnú situá-

ciu v meste? – Podľa zákona zodpovedá za 
bezpečnosť a ochranu občanov mesta najmä 
štátna polícia. Určité právomoci na udržiava-
nie poriadku a bezpečnosti v meste má mest-
ská polícia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá 
priamo primátorovi. V tejto oblasti existujú ne-
dostatky, ktoré bude treba zmeniť.

6. V akom poradí vidíte najnaliehavej-
šie problémy mesta? V prvom rade bude 
potrebné zabezpečiť poriadok a bezpečnosť 
v meste. Ako pracovník mestského úradu si 
myslím, že urýchlene treba riešiť bezpečnosť 
pracovníkov mestského úradu vybudovaním 
kancelárie prvého kontaktu a zmeniť úradné 
hodiny. Ďalej vyčistiť mesto a sústrediť sa na 
úpravu zelene, kaštieľa, parkov a amfiteátra. 
Usiloval by som sa nadviazať aktívnu spolu-
prácu s podnikateľskou sférou. Usiloval by 
som o vybudovanie informačno-propagačné-
ho centra mesta a o zabezpečenie dokonče-
nia pavilónu G – 32 triednej ZŠ.

7. Ktoré oblasti verejného života a fun-
govania mestského úradu vyžadujú zme-
nu? Podľa môjho názoru je potrebné zmeniť 
riadenie a skvalitniť činnosť mestskej polí-
cie, vybudovať kanceláriu prvého kontaktu 
na mestskom úrade, vypracovať novú orga-
nizačnú štruktúru mestského úradu, zmeniť 
a zosúladiť úradné hodiny s ostatnými inšti-
túciami štátnej správy.

8. Tohto roku došlo k výpadku príjmu 
z podielových daní. Aj v nasledujúcom roku 
bude príjem miest a obcí z podielových 
daní znížený. Došlo k zníženiu výdavkov 
do jednotlivých oblastí z rozpočtu mesta. 
Aké opatrenia urobíte ako budúci primátor, 
aby bol zabezpečený chod všetkých aktivít 
a života mesta? – V prvom rade je potrebné 
zabezpečiť finančné prostriedky na to, aby si 
mesto splnilo svoje záväzky. Ďalej musí byť 
zabezpečený chod a život v meste, mestské-
ho úradu, školských zariadení a ďalších in-
štitúcií a organizácií, ktoré sú nevyhnutné na 
zabezpečenie poriadku a bezpečnosti mesta. 
V prípade ak budú splnené uvedené oblasti, 
môžeme uvažovať o ďalších investíciách. 

9. Ako budete zvyšovať motiváciu 
pracovníkov mestského úradu, aby ste 
podporili ich výkonnosť? Ako pracovník 
mestského úradu viem, čo najviac trápi jeho 
pracovníkov. V prvom rade potrebujú vhod-
né pracovné prostredie. Nie je možné, aby si 
niektorí naši spoluobčania mýlili úrad s čakár-
ňou na železničnej stanici, alebo s útulkom 
pre ľudí bez domova... Nie je možné, aby so-
ciálne zariadenia po odchode uvedenej náv-
števy vyzerali ako verejné, o ktoré sa mesiac 
nikto nestará. Nehovoriac o tom, že po úrade 
chodí kto chce a kedy chce, či sú úradné hodi-
ny alebo nie. Samozrejme, že pre každého je 
hlavnou motiváciou finančné ohodnotenie. Je 
to pravda, každý žije z peňazí.

10. Potrebovali ste využiť Vy alebo Vaši 
príbuzní majetok mesta na naplnenie svo-
jich cieľov? – Je to veľmi zaujímavá otázka 
a som zvedavý, aké odpovede si prečítam. Ani 
ja a ani moji najbližší príbuzní nikdy nevyužili a 
nevyužívali majetok mesta na naplnenie svo-
jich cieľov. Môj majetok je aj majetkom mojej 
rodiny a tvorí ho 3-izbový byt vo vlastníctve, 
garáž, auto (6 ročné), záhrada (4 áre).

11. Pri zadávaní prác pre mesto budete 
preferovať verejné obstarávanie, alebo 
uprednostníte firmy z mesta Sereď? Sa-
mozrejme, že zákon o verejnom obstarávaní 
nemôže nikto porušiť, ale aj vo verejnom ob-

starávaní môžu uspieť firmy z nášho mesta. 
V prípade, že pôjde o odstránenie havarij-
ného stavu, zákon umožňuje priame zada-
nie a v tomto prípade som si istý, že to budú 
firmy z nášho mesta.

12. Aký je Váš názor na situáciu v te-
pelnom hospodárstve mesta? (Aké sú 
jeho možnosti a aké opatrenia prijmete?) 
– Stále je aktuálny projekt pre využitie ge-
otermálnych vôd ako alternatívneho zdroja 
energie v meste. Prieskumný geovrt, ktorý 
sa v súčasnosti vykonáva, ukáže, ktorým 
smerom sa mesto poberie a aké bude tepel-
né hospodárstvo mesta.

13. Ako vidíte situáciu a možnosti zvý-
šenia cestovného ruchu v meste? – Mesto 
zatiaľ nemá veľmi čo prezentovať. Chýba-
jú upravené, vyčistené kultúrne pamiatky 
(okrem kostola). Hlavný ťah cez mesto nie je 
v takom stave, pre ktorý by sa turistom opla-
tilo zastaviť sa u nás. Je zrejmé, kde treba 
začať. Je potrebné opraviť kultúrne pamiat-
ky, ako sú sochy a kaštieľ, tiež prírodu oko-
lo Váhu a v meste zeleň. Treba zabezpečiť 
udržiavanie čistoty a poriadku v celom mes-
te. Napriek tomu, že je toho veľa, všetko 
sa dá zvládnuť, len treba chcieť a rozumne 
rozplánovať jednotlivé činnosti. Je nutné vy-
budovať informačno-propagačné centrum 
mesta na poskytnutie informácií o meste 
pre turistov, ale aj občanom mesta.

14. Aké aktivity ste vyvíjali (ako ste sa 
prezentovali) v prospech mesta a jeho 
občanov doteraz? – Moje aktivity siahajú 
ešte do čias 80. a 90. rokov, keď som ako 
profesionálny vojak veľakrát pomáhal ma-
terským a základným školám. Za posledné 
roky som hlavne pomáhal ľuďom bez do-
mova. Ako pracovník na mestskom úrade 
som bol poverený plánovaním a dohľadom 
na stavebných prácach. Podieľal som sa aj 
na vytipovaní a výstavbe parkovísk v meste, 
na výmene plastových okien a rekonštrukcií 
sociálnych zariadení v školských zariade-
niach (ZUŠ, MŠ, CVČ, mestský úrad). Ako 
organizátor som pracoval na zabezpečo-
vaní Seredského hodového jarmoku, po-
mohol som záhradkárom v záhradkárskej 
osade za valom zaviesť elektriku a upraviť 
príjazdovú cestu k záhradkám. Ako domov-
ník som zabezpečoval úpravu a zateplenie 
bytového domu na Pažitnej 1015. To sú len 
niektoré aktivity z radu iných, ktoré môžem  
spomenúť.

15. Prečo práve Vy by ste boli vhodným 
kandidátom na post primátora mesta? 
Odpoveď na túto otázku začnem citátom: 
„Nehovor, že chceš dať ale daj! Nádej nikdy 
neuspokojíš.“ Nie som typ človeka, ktorý by 
násilným spôsobom chcel presviedčať, že ja 
som jediná vhodná voľba. Dôležité je predo-
všetkým, aby ľudia vyjadrili svoj názor a to 
tým, že prídu voliť. Ak ich osloví niečo z môj-
ho programu a vložia do mňa dôveru, budem 
sa v maximálnej možnej miere usilovať o to, 
aby som ich nesklamal a o 4 roky si nepove-
dali, že ich hlas prepadol a bol zbytočný.

16. Akú majú občania záruku, že Vaše 
predsavzatia zrealizujete? – Nemám ča-
rovný prútik, ktorým dokážem splniť pred-
savzatia. Avšak mám chuť do práce a svojou 
svedomitou a poctivou prácou chcem doká-
zať občanom, že ich voľba bola správna. 

Pretože som nemohol odpovedať 
na všetky otázky širšie, dovoľujem si 
pozvať občanov mesta na stretnutie: 
„Večer otázok a odpovedí kandidáta na 
post primátora mesta Sereď“, ktoré sa 
uskutoční dňa 24. 11. 2010 o 17.00 hod. 
v dome kultúry. foto: archív kandidáta

2. Ing. Ján Himpán, 50 r., 
stavebný inžinier,  
nezávislý kandidát
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1. Akým 
s p ô s o b o m 
a aktivitami 
budete zlep-
šovať vzťah 
m l a d ý c h 
ľudí k svoj-
mu mestu? 
– Aktivity pre 
mladých ľudí 
organizujem 
dlhodobo ako 
riaditeľka školy 
a predsedníč-
ka OR Matice 

slovenskej, a to nielen pre Seredčanov. Orga-
nizujem rôzne súťaže, napr. Folklórna Sereď, 
Naše mesto, naše rodisko, Mihálikova Sereď. 
Som iniciátorkou už tradičných športových ak-
cií: Basketbalový turnaj žiačok ZŠ, Považské 
hry, Mestská atletická olympiáda, Športové 
hry Sereď – Tišnov. Spolupráca škôl sa sta-
la základom spolupráce miest. Čo mi chýba 
v meste pre mládež? Absentujú podujatia, 
najmä kultúrne (festivaly, diskotéky, besedy so 
zaujímavými ľuďmi atď) pre mládež nad 15 ro-
kov. Predstavujem si užšiu spoluprácu mesta 
s viacerými subjektmi, najmä v oblasti finan-
covania. Netreba o problémoch len rozprávať, 
treba pre mládež vyvíjať také aktivity, o ktoré 
má záujem hlavne ona. Som presvedčená, že 
keď mladým ľuďom ponúkneme relevantné 
aktivity, zlepší sa ich vzťah k svojmu mestu. 

2. Ako zlepšíte vzťah mesta k podnikate-
ľom a naopak? – Rokovania mesta s pod-
nikateľmi nepriniesli žiadanú úrodu. Vede-
nie mesta a poslanci i podnikatelia si musia 
uvedomiť, že dobre žiť sa dá len vďaka 
vzájomnej spolupráci. Na koni sedia obaja, 
treba ho dobre viesť, aby mali osoh všetci. 
Pevne verím, že spolupráca bude lepšia, ak 
miestni podnikatelia nebudú až na druhom 
mieste. Mali by dostať priestor zaslúžiť sa 
o rozvoj mesta.

3. Aké konkrétne opatrenia urobíte 
v oblasti voľnočasových, rekreačných 
a športových aktivít pre občanov? – Všetci 
občania mesta bez rozdielu veku potrebujú 
oddych. K tomu slúžia aj oddychové zóny 
nielen v meste. V okolí máme krásnu prírodu, 
ktorá nám ponúka široké využitie. Mrzí ma, že 
v kempingu od dreveného mosta popri Váhu 
nie je vybudovaná oddychová zóna. Som 
presvedčená, že mohla byť a bez väčších fi-
nančných výdavkov. Pri úprave brehov mohli 
pomôcť vojaci a pracovníci verejnoprospeš-
ných služieb cez ÚPRaSV. Ľudia, ktorí nema-
jú na drahé dovolenky sa mohli v lete slniť pri 
vode v upravenom areáli. Nie každé mesto 
má taký dar ako my- rieku Váh. Okrem toho 
sa v priestoroch  medzi bývalými kasárňami 
a kempingom mohla zriadiť športovo-rekre-
ačná trasa s rôznymi telocvičnými prvkami. 
Dúfam, že v blízkej dobe bude bližšia spolu-
práca so starostami okolitých obcí a podarí sa 
vybudovať aj cyklotrasu na Kaskády

4. Ako budete riešiť otázku kaštieľa, veľ-
kého parku a amfiteátra? – Otázku kaštie-
ľa mesto samo nevyrieši, tu treba v rámci 
projektov spoluprácu s ministerstvom, VÚC, 
štátnym pamiatkovým úradom, či podnikateľ-
mi. Myslím si, že pred asi 10 rokmi sme boli 
k tejto problematike bližšie. Rekonštrukcia 
kaštieľa je dlhodobá a náročná úloha. Amfi-
teáter? Je veľkou škodou jeho zapratanie. 
Mesto nemá financie na prebudovanie celého 
amfiteátra. Tu tiež treba spolupracovať prinaj-
menšom s VÚC. Rekonštrukciou amfiteátra 
nezíska iba mesto, ale aj spádové obce. Mys-
lím, že samostatný projekt na jeho obnovu 
nebol vypracovaný, mohol sa sprevádzkovať 
postupne. Ľahšie realizovateľné je zničiť buri-
nu, vyklčovať zbytočný porast, opraviť, resp. 

na mieste starých lavíc urobiť betónové stĺpy, 
na nich osadiť napr. drevené dosky ako lavi-
ce. Každé podobné mesto uskutočňuje v lete 
rôzne festivaly, prečo by sme nemohli aj my? 
Veľký park bol v minulosti oplotený a na noc 
sa uzamykal. Myslím si, že mesto by mohlo 
postupne prikročiť k oploteniu, osadeniu det-
ských preliezačiek, osvetleniu parku a zrekul-
tivovaniu zelene.

5. Ako budete riešiť bezpečnostnú situá- 
ciu v meste? – Bezpečnostná situácia sa 
musí riešiť prostredníctvom ľudí za to plate-
ných, t. j. štátnej a mestskej polície za dohľa-
du mesta. Ako obe fungujú, taká je situácia. 
Predstavujem si lepšiu spoluprácu štátnej 
a mestskej polície.

6. V akom poradí vidíte najnaliehavejšie 
problémy mesta? – Medzi prvoradé prob-
lémy mesta, ktoré treba nevyhnutne riešiť, 
patria viaceré, najmä: rozvoj cestovného ru-
chu, zvýšenie podnikateľských aktivít (najmä 
Seredčanov), znižovanie energetickej ná-
ročnosti, znižovanie počtu nezamestnaných, 
bezpečnosť občanov, budovanie rekreačných 
zón, nedostatok financií z podielových daní, 
získavanie grantov, spolupráca s občanmi 
v aktivitách mesta a iné.

7. Ktoré oblasti verejného života a fun-
govania mestského úradu vyžadujú zme-
nu? – Niektoré oblasti verejného života, resp. 
aktivity som už uviedla vyššie. Fungovaniu 
mestského úradu, konkrétne organizačnej 
štruktúre, sa venovali  poslanci na zastupi-
teľstvách. K zmene, bohužiaľ, neprišlo. Som  
presvedčená, že väčšina vedúcich oddele-
ní si plní pracovné povinnosti. Poslanci by 
však mali schváliť normu, podľa ktorej by sa 
uskutočňovalo výberové konanie na vedú-
ceho útvaru tak, ako v štátnej správe, napr. 
každých 5 rokov. Takisto, aby vedúci útvaru 
niesol priamu zodpovednosť v prípade nepl-
nenia si povinností. Často sa stalo, že poslan-
ci na interpelácie nedostali z mesta odpoveď. 
Treba  zefektívniť prácu nielen na pracovisku 
MsÚ, ale aj prácu poslancov. Materiály pre 
poslancov a poslanci musia byť dobre pripra-
vení, aby zasadnutia netrvali celý deň. Príkla-
dom môžu byť rokovania TTSK.

8. Tohto roku došlo k výpadku príjmu 
z podielových daní. Aj v nasledujúcom 
roku bude príjem miest a obcí z podielo-
vých daní znížený. Došlo k zníženiu vý-
davkov do jednotlivých oblastí z rozpočtu 
mesta. Aké opatrenia urobíte ako budúca 
primátorka, aby bol zabezpečený chod 
všetkých aktivít a života mesta? – Bohu-
žiaľ, mesto neovplyvní výpadok podielových 
daní. Zo zákona však musí zabezpečiť ne-
vyhnutné financie na prevádzku mestského 
úradu, na existenciu mestských zariadení, 
ktorými sú najmä materské školy, školské 
kluby detí a dom kultúry. Ďalej musí mať 
rezervu na havarijné stavy svojich budov, 
ciest a pod. Treba prehodnotiť stav zamest-
nancov, výšku osobných príplatkov a výšku 
odmien poslancov v MsZ a v komisiách.

9. Ako budete zvyšovať motiváciu pra-
covníkov mestského úradu, aby ste pod-
porili ich výkonnosť? – Väčšina vedúcich 
si v plnej miere povinnosti plní. Nemala 
som k dispozícii pracovné náplne a platové 
dekréty zamestnancov, takže sa neviem vy-
jadriť k tomu, aká je motivácia ich práce. Po 
prehodnotení stavu sa prikročí k sledovaniu 
efektivity, odbornosti a pracovnej morálky 
zamestnancov a v prípade nutnosti aj zní-
ženiu ich stavu. V prípade záujmu o prácu 
treba uprednostňovať mladých pred pobe-
rateľmi dôchodku.

10. Potrebovali ste využiť Vy alebo Vaši 

príbuzní majetok mesta na naplnenie svo-
jich cieľov? – Ani ja, ani moji blízki či vzdia-
lení príbuzní, nepotrebovali využiť majetok 
mesta zo žiadnych dôvodov. 

11. Pri zadávaní prác pre mesto budete 
preferovať verejné obstarávanie, alebo 
uprednostníte firmy z mesta Sereď? – Pri 
prácach, kde netreba verejné obstarávanie, 
budú určite v prvom rade oslovení seredskí 
podnikatelia. Tí zamestnávajú predovšetkým 
Seredčanov, a nás musí zaujímať zamest-
nanosť našich ľudí. Ak sa však koná verejné 
obstarávanie, sú tu iné pravidlá. Ani jeden 
primátor nemôže sľúbiť dopredu, že niekoho 
uprednostní. Také sú pravidlá.

12. Aký je Váš názor na situáciu v tepel-
nom hospodárstve mesta? (Aké sú jeho 
možnosti a aké opatrenia prijmete?) – Ob-
lasť tepelného hospodárstva je rozpracovaná, 
zväčša ju má na starosti MsBP. Určite je v zá-
ujme mesta hľadať také cesty, aby riešenia 
vyhovovali nielen mestu (zmysluplné využitie 
druhotného odpadu, termálny prameň), ale 
po finančnej stránke najmä občanom.

13. Ako vidíte situáciu a možnosti zvý-
šenia cestovného ruchu v meste? – Ces-
tovný ruch sa dá zvýšiť napr. sprevádzkova-
ním  osobnej lodnej dopravy na rieke Váh. 
Pred vyše 10 rokmi bola skúšobne pustená 
prevádzka osobnej lode, ktorá robila vy-
hliadkové plavby. Bohužiaľ, to bolo všetko. 
Cestovnému ruchu by pomohlo vybudovanie 
rekreačnej zóny pozdĺž Váhu v kempingu 
a spomínaná cyklotrasa. V oblasti cestov-
ného ruchu by sa mali spojiť všetky okolité 
obce, ktoré by určili  priority a vydali bulletin. 
Ten má skoro každé mesto.

14. Aké aktivity ste vyvíjali (ako ste sa 
prezentovali) v prospech mesta a jeho ob-
čanov doteraz? – Dlhodobo sa aktívne ve-
nujem práci s mládežou aj vo voľnom čase. 
Okrem toho organizujem vystúpenia, exkurzie 
a výlety  nielen pre matičiarov, ale všetkých 
občanov, ktorí majú o ne záujem. Pre aktivity 
získavam nemalé finančné prostriedky cez 
rôzne projekty, ktoré som sama vypracovala 
a realizovala, i cez projekty, kde som bola ako 
spoluorganizátor. 

15. Prečo práve Vy by ste boli vhodným 
kandidátom na post primátora mesta? – 
Myslím si, že som vhodný kandidát na post pri-
mátora, pretože mám ako bývalá inšpektorka 
– metodička na OÚ OŠ v Galante a súčasná 
riaditeľka školy, organizačné predpoklady na 
riadenie, zodpovedný prístup k práci, rovnaký 
prístup k ľuďom bez rozdielu, mám skúsenos-
ti s projektmi, dokážem myslieť nielen hlavou, 
ale aj srdcom, neustále sa vzdelávam, prijí-
mam dobré myšlienky iných ľudí. Ďalšou veľ-
mi dôležitou devízou je, že som poslankyňou 
Trnavského samosprávneho kraja a členkou 
jeho komisií školstva, mládeže a telesnej 
kultúry a tiež cestovného ruchu. Z pozície 
primátora mesta budem môcť lepšie riešiť 
rôzne situácie v meste v spolupráci s TTSK 
a jeho poslancami. 

16. Akú majú občania záruku, že Vaše 
predsavzatia zrealizujete? – Kto pozná 
moju prácu v rôznych oblastiach nebude odo 
mňa pýtať záruky. Väčšinu toho, čo som si 
predsavzala, som aj zrealizovala. V prvom 
rade však budem vyžadovať od poslancov, 
a oni môžu odo mňa, cieľavedomú, úprimnú 
prácu a pomoc pre mesto a jeho občanov bez 
politikárčenia tak, aby sa stále nerozprávalo, 
čo kto neurobil, ale čo sa nám podarilo uro-
biť. Pretože nie za všetko je zodpovedný iba 
primátor. Za to, ako vyzerá obec, je spoluzod-
povedné aj jeho zastupiteľstvo. Každý robíme 
podľa nášho vedomia, svedomia a hlavne 
schopností. Prajem ako rodená Seredčanka 
tomuto mestu  schopného primátora a po-
slancov, ktorí budú skutočne zastupovať 
všetkých občanov.

3. PaedDr. Slávka Kramárová, 
53 r., pedagóg,  

Slovenská národná strana

foto: archív kandidáta
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1. Akým spôsobom a aktivitami bude-
te zlepšovať vzťah mladých ľudí k svoj-
mu mestu? – Pozitívny vzťah mladých ľudí 
k svojmu mestu musia mladí dostať v prvom 
rade vo vlastnej rodine, následne v školách 
a potom vytváraním športových, kultúrnych, 
rekreačných podmienok zo strany mesta. 
Zrealizujem verejný prieskum medzi mladý-
mi ľudmi prečo majú negatívny vzťah k svoj-
mu mestu, v čom vidia najväčsie problémy. 
Na základe tohto prieskumu a jeho analýzy 
budem konať. Treba organizovať také spolo-
čensko – kultúrne podujatia, ktoré zaujímajú 
mladých ľudí, nie organizátorov.

2. Ako zlepšíte vzťah mesta k podni-
kateľom a naopak? – Mesto v súčasnosti 
nemá žiadny prehľad o podnikateľoch, ktorí 
podnikajú na území mesta. Je potrebné vy-
pracovať komplexný prehľad a následne zor-
ganizovať stretnutie s podnikateľmi. Na zá-
klade výsledkov z tohto stretnutia aj konať.

3. Aké konkrétne opatrenia urobíte 
v oblasti voľnočasových, rekreačných 
a športových aktivít pre občanov? – Jed-
nou z mojich priorít v oblasti voľnočasových, 
rekreačných a športových aktivít je dokon-
čenie športovej haly Sokolovňa, rekonštruk-
cia areálu futbalového štadióna, vybudova-
nie relaxačno-oddychovej zóny od bývalých 
ženijných kasární smerom do campingu. 
(Finančné zdroje: mesto, eurofondy, súk-
romné finančné prostriedky.)

4. Ako budete riešiť otázku kaštieľa, 
veľkého parku a amfiteátra? – Problema-
tika záchrany kaštieľa a parku sa dá riešiť 
po ukončení súdneho sporu medzi mestom 
Sereď a rímskokatolíckou cirkvou. V súčas-
nosti sa spracováva projekt na záchranu 
kaštieľa a parku. V prioritách môjho voleb-
ného programu mám zabezpečenie finanč-
ných prostriedkov na rekonštrukciu amfite-
átra do dvoch rokov. 

5. Ako budete riešiť bezpečnostnú si-
tuáciu v meste? – Bezpečnostná situácia 
v meste sa už rieši. Ak chcem v tejto oblasti 
situáciu aj naďalej  zlepšovať, nebudem odkrý-
vať karty. Určite to nebudem robiť systémom, 
že jeden mesiac budem predstaviteľov polície 
oceňovať a druhý mesiac ich budem haniť.

6. V akom poradí vidíte najnaliehavejšie 
problémy mesta? – Poradie najnaliehavej-
ších problémov mesta je subjektívny názor. 
Všetky problémy, ktoré občanov mesta trá-
pia, majú svoju prioritu. Vymenujem niekoľko 
bez určenia poradia: absencia významných 
investorov, nízka bezpečnosť a vysoká kri-
minalita v meste, absencia rekreačno-od-
dychovej zóny v meste, katastrofálny stav 
kaštieľa, parku a amfiteátra, katastrofálny 
stav v získavaní financií z mimorozpočtových 
zdrojov a eurofondov, málo sponzorov a pod., 
plytvanie finančnými prostriedkami z rozpoč-
tu mesta – nadmerné množstvo vyplácaných 
peňazí za dohody o vykonaní práce, každo-
ročná dotácia domu kultúry, centrum voľného 
času, zneužívanie funkcie verejného činiteľa 
vo svoj prospech, neefektívne riešenie te-
pelného hospodárstva (investícia sa nerieši 
komplexne a neprinesie zníženie ceny tepla 
a teplej vody pre občanov), absencia dob-
rých vzťahov mesto podnikatelia a naopak, 
chýbajú investície v meste, v meste je špina 
a údržba zelene je slabá, pri vstupe do mesta 
v smere od Trnavy neviete, či ste sa po..., 
alebo ste vstúpili do ho... 

7. Ktoré oblasti verejného života a fun-
govania mestského úradu vyžadujú zme-
nu? – V oblasti verejného života je najväč-
ším problémom uplatňovanie demokracie 
v praxi. Mnohí ľudia si pletú demokraciu 
s anarchiou. Efektivita fungovania mestské-
ho úradu je priamo úmerná efektivite fungo-
vania primátora!

8. Tohto roku došlo k výpadku príjmu 

z podielových daní. Aj v nasledujúcom 
roku bude príjem miest a obcí z podie-
lových daní znížený. Došlo k zníženiu 
výdavkov do jednotlivých oblastí z roz-
počtu mesta. Aké opatrenia urobíte ako 
budúci primátor, aby bol zabezpečený 
chod všetkých aktivít a života mesta? 
– Na zabezpečenie všetkých aktivít a bez-
problémového chodu mesta je najdôleži-
tejší kvalitne, efektívne a reálne postavený 
rozpočet mesta a následne jeho dôsledné 
uplatňovanie všetkých kapitol v praxi.

9. Ako budete zvyšovať motiváciu pra-
covníkov mestského úradu, aby ste pod-
porili ich výkonnosť? – Výkonnosť všetkých 
pracovníkov, nielen pracovníkov mestského 
úradu, závisí od vytvorených pracovných pod-
mienok, od jasne stanovenej náplne práce, 
od kontroly vykonávanej práce, od verejnej 
kontroly a následne odmeňovanie za vykona-
nú prácu. Spôsobov motivácie pracovníkov je 
množstvo, preto nemá význam menovať ich 
tu a zostavovať odmeňovací poriadok. 

10. Potrebovali ste využiť Vy alebo Vaši 
príbuzní majetok mesta na naplnenie svo-
jich cieľov? – Ani ja a ani žiaden môj rodin-
ný príslušník nikdy nevyužil majetok mesta, 
nikdy som nevyužil funkciu verejného činiteľa 
– poslanca vo svoj prospech, napr. výhodným 
prenájmom mestského majetku, získaním 
pozemku, výhodným investovaním v prenaja-
tých priestoroch, výhodným získaním zákaz-
ky, odmeňovaním na dohody a pod.

11. Pri zadávaní prác pre mesto budete 
preferovať verejné obstarávanie, alebo 
uprednostníte firmy z mesta Sereď? – 
Pri akomkoľvek obstarávaní prác a služieb 
pre mesto budem jednoznačne preferovať 
verejné obstarávanie.

12. Aký je Váš názor na situáciu v te-
pelnom hospodárstve mesta? (Aké sú 
jeho možnosti a aké opatrenia prijmete? 
– Na komplexné riešenie tepelného hospo-
dárstva najvýhodnejšie pre občanov mesta 
boli v zásade dva názory:

a, verejnou súťažou vybrať strategického 
investora, ktorý by investoval do tepelného 
hospodárstva vlastné zdroje, cca 11 mil. €, 
pretože mesto tieto financie nemá. Stručne 
by to mohlo fungovať takto: Vytvoriť spoloč-
ný podnik na 20 rokov, po vytvorení spoloč-
ného podniku min. 1 mil. € na účet mesta, 
okamžité zníženie ceny dodávaného tepla 
a teplej vody pre občanov a ostatých od-
berateľov min. o 15%, vybudovanie geovr-
tu, rekonštrukcia všetkých kotolní tak, aby 
sa pri výrobe tepla a teplej vody využívala 
termálna voda z geovrtu a výroba elektriny, 
ktorá by sa predávala do sietí, vybudovanie 
nových tepelných rozvodov (súčasné sú sta-
ré, majú veľké straty, ktoré platí odberateľ), 
úspora za nakupovaný zemný plyn cca 1 
mil. € ročne, nezávislosť mesta na zemnom 
plyne, ďalšie benefity pre mesto podľa do-
hody s ivestorom (kultúra, šport, pamiatky, 
školstvo a iné), vyhľadanie investora na vy-
užívanie termálnej vody na rekreačné účely. 
Osobne som preferoval tento variant – teda 
variant „a”, dokonca som priviedol aj investo-
ra, ktorý nám tento variant trikrát do detailov 
objasnil – podrobný písomný materiál obdr-
žali všetci poslanci a vedenie mesta. Samo-
zrejme, že strategický partner by sa vybral 
vo verejnej súťaži. Tento variant však bola 
zastupiteľstvom zamietnutý.

b, Ísť vlastnou cestou. Tento variant bol od-
hlasovaný na zastupiteľstve a tento variant 
sa realizuje nasledovne: Mestský bytový 
podnik realizoval výberové konanie na do-

dávateľa – rea-
lizáciu geovrtu. 
V prvej fáze 
boli traja záu-
jemcovia, ale 
dvaja odstúpili, 
takže zostal len 
jeden a ten sa 
vybral. Na reali-
záciu geovrtu si 
mestský botový 
podnik musel 
zobrať úver vo 
výške 1 200 tis. 
€ plus existujúci 
úver = celkové zadĺženie bytového podniku 
1 500 tis. €. Krytie tohto celkového uveru je 
založenie všetkého majetku bytového podni-
ku v prospech banky. Po vybudovaní geovrtu 
nebudeme pokračovať v potrebných investí-
ciách, pretože na rekonštrucie kotolní a roz-
vodov nemáme financie. Nezníži sa cena 
tepla a teplej vody pre občanov a ostatných 
odberateľov, nebudeme mať od investora 
1 mil. € na účte mesta, nebudú od investo-
ra žiadne ďalšie benefity, neušetríme 1 mil. 
€ za nákup zemného plynu, naďalej zosta-
neme závislí na zemnom plyne a jeho cene 
(neustála snaha SPP na zvyšovaní ceny ply-
nu) a, samozrejme, následne sa zvýši cena 
dodávaného tepla a teplej vody pre občanov 
a ostatných odberateľov. 

13. Ako vidíte situáciu a možnosti zvý-
šenia cestovného ruchu v meste? – Akti-
vovanie cestovného ruchu v meste treba za-
bezpečiť vybudovaním relaxačno-oddychovej 
zóny v smere do bývalého kempingu, využí-
vaním termálnej vody na rekreačné účely, zá-
chranou pamiatok (kaštieľ, park), vytvorením 
podmienok na vodné športy, vybudovaním 
cyklotrasy Sereď – Kaskády, na rieke Váh vy-
budovať repliku vodnej píly a mlyna a pod.

14. Aké aktivity ste vyvíjali (ako ste sa 
prezentovali) v prospech mesta a jeho ob-
čanov doteraz? – Počas štyroch rokov moje 
aktivity ako poslanca jednoznačne smerovali 
v prospech občanov. Napríklad kvalitné zosta-
venie rozpočtu mesta (i keď niektoré položky 
rozpočtu neboli podľa môjho názoru efektív-
ne postavené). Zabránenie veľmi pochybnej 
spolupráce mesta a súkromnej firmy za 6 mil. 
€ s priamym negatívnym dopadom na obča-
nov mesta, presadenie primeraného odmeňo-
vania funkcie zástupcu primátora mesta (toto 
odmeňovanie stále nie je v súlade s morálkou 
v odmeňovaní), získavanie zdrojov z eurofon-
dov (trojročný boj s vedením mesta, aby sme 
prijali aspoň jedného projektového manžéra 
pre eurofondy). Priviedol som do mesta vý-
znamného investora – bohužiaľ, stále stojí za 
bránami mesta... Úspešne som presadzoval 
zvýšenie finančných prostriedkov na šport, 
zasadzoval som sa za efektívne využívanie 
verejných financií, na každom zastupiteľstve 
som sa aktívne zúčastňoval pri riešení jed-
notlivých bodov programu. To sú len niektoré 
z množstva mojich aktivít.

15. Prečo práve Vy by ste boli vhod-
ným kandidátom na post primátora mes-
ta? – Na post primátora mám podľa môjho 
názoru primerané vzdelanie a prax, poznám 
problematiku komunálnej politiky, ako rodák 
a dlhoročný občan mesta poznám problé-
my mesta a jeho občanov, viem zabezpečiť 
mimorozpočtové zdroje pre mesto a myslím 
si, že po 20-tich rokoch je najvyšší čas, aby 
primátorom mesta bol Seredčan.

16. Akú majú občania záruku, že Vaše 
predsavzatia zrealizujete? – Odpoviem 
protiotázkou: Akú mali záruku u predchá-
dzajúcich primátorov? Veľa občanov mesta 
Sereď ma pozná osobne, v diskusii s nimi mi 
sami odporučili, aby som na post primátora 
kandidoval.

4. Ing. Ľubomír Kyselý, 53 r., 
finančný manažér,  
nezávislý kandidát

foto: archív kandidáta
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1. Akým 
spôsobom 
a aktivitami 
budete zlep-
šovať vzťah 
m l a d ý c h 
ľudí k svoj-
mu mes-
tu? – Dobrá 
otázka! Ja 
sa ešte stále 
cítim mladý. 
Mám 40 r. 
a som naj-
mladší z kan-
didátov na 

post primátora. To mi zjednodušuje komuniká-
ciu s mladými. Nie je medzi nami generačná 
medzera, ktorá pre pochopenie toho druhého 
robí veľa. Rozumiem mladým v našom meste. 
Vytvorím dostatok príležitostí pre ich športové 
a kultúrne vyžitie a budem sa na nich osobne 
zúčastňovať. Na druhej strane dám aj mladým 
dostatok priestoru, aby sa podieľali na orga-
nizovaní podujatí. Moje dvere budú otvorené 
pre všetky dobré myšlienky v prospech mesta 
a, samozrejme, nielen pre mladých!

2. Ako zlepšíte vzťah mesta k podnika-
teľom a naopak? – Mesto potrebuje pod-
nikateľov, aby prosperovalo a podnikatelia 
potrebujú mesto, aby sa rozvíjali. Opäť je to 
len otázka spolupráce s cieľom potreby hľa-
dať spoločné riešenia k spokojnosti oboch 
strán. Moje zamestnanie konzultanta (www.
libellius.com) mi dáva istotu, že ich potreby 
a problémy budem vedieť pochopiť a, hlav-
ne, ak bude treba, aj pomôcť. Mesto by však 
malo mať dobrý a korektný vzťah ku každé-
mu, či ide o rodinu, podnikateľa, zamestnan-
ca, mladých, dôchodcov, rybára, poľovníka, 
zdravotne postihnutých a rôzne ďalšie kluby 
a spolky... Vzťah k jednotlivým skupinám sa 
dá zlepšovať len otvoreným prístupom, pra-
videlnými stretnutiami a plnením dohôd.

3. Aké konkrétne opatrenia urobíte v ob-
lasti voľno-časových, rekreačných a špor-
tových aktivít pre občanov? – V prvom rade 
chcem, aby sa Sereď stala slušným mestom 
pre rodiny s deťmi a pre ich rodičov. Bez detí, 
ktoré v budúcnosti budú chcieť ostať žiť v Sere-
di, to bude smutné mesto. Prijmem také opatre-
nia, aby ľudia v meste vedeli, že sa môžu všetci 
stretávať za jedným rodinným stolom. A pri ta-
komto rodinnom stole sa ľahšie komunikuje. 
Zaktivizujem klubový život a budem sa na ňom 
osobne zúčastňovať. Ide o kluby, kde si ľudia 
rozumejú, majú rovnaké záujmy či problémy. 
Kam môžu ísť občania mojej vekovej kategórie 
teraz? Keď sa ma večer manželka opýta: „Milá-
čik, pôjdeme niekam?“ No kam s ňou v meste 
pôjdem? Kam pôjdete vy ostatní? Vidíte a zasa 
sme ostali doma pri peci...

4. Ako budete riešiť otázku kaštieľa, veľ-
kého parku a amfiteátra? – Areál parku 
s kaštieľom a amfiteátrom je jednoznačne 
symbolom mesta. Parky vo veľkých mestách 
sú vždy považované za zelené srdce mes-
ta. Srdce nášho mesta je teraz veľmi choré. 
Dalo by sa to obrazne povedať tak, že ak 
chátra park s kaštieľom, tak potom chátra 
celé mesto. Spolu s rozpadajúcim sa kaštie-
ľom podvedome cítime, že strácame aj kus 
vlastnej identity. Ak máte návštevu, nehanbí-
te sa jej ukázať, aký máte pekný dom či byt, 
ale hanbíte sa im ukázať, aký máme park 
a kaštieľ. Vlastne im pomaly v Seredi nemá-
me čo ukázať. To treba zmeniť. Niekedy stačí 
len pozorne počúvať rozumných ľudí, kto-
rí už oduševnene urobili kroky na záchranu 
kaštieľa. Jednoznačne treba na to nadviazať 
a podporiť ich! Vypočul som si veľmi pod-
netné návrhy, kde stačí len málo a život sa 
veľmi rýchlo vráti na tieto miesta. Týmto by 
som chcel všetkým poďakovať za doterajšiu 
prácu a podnetné myšlienky. Určite vedia, na 
koho myslím. Budem rád, ak aj v budúcnosti 
budeme úzko spolupracovať na zveľaďovaní 

nášho mesta Sereď. 
5. Ako budete riešiť bezpečnostnú situá- 

ciu v meste? – Budem pravidelne komuni-
kovať so štátnou políciou. Súčasné kamery 
vymením za kamery s vyšším rozlíšením, 
aby bolo možné detailne zaznamenať prie-
stupok a vinníkov potrestať. Zaistím, aby 
mestská polícia bola v uliciach a aktívne 
spolupracovala so štátnou políciou. 

6. V akom poradí vidíte najnaliehavejšie 
problémy mesta? – a, Bezpečnosť v meste – 
b, Kvalita života, voľnočasové aktivity pre všet-
ky generácie občanov – c, Kultúra a šport

7. Ktoré oblasti verejného života a fungo-
vania mestského úradu vyžadujú zmenu? – 
Čo sa týka verejného života, už som to naznačil 
v 3. otázke. Sereď sa musí stať MESTOM PRE 
SLUŠNÝ ŽIVOT. Na druhej strane fungovanie 
verejného života je priamo úmerné fungova-
niu a výsledkom činnosti mestského úradu. A 
čo sa týka otázky požadovanej zmeny, na to 
je ťažšia odpoveď, pokiaľ nie ste v centre fun-
govania mestského úradu. A pochybujem, že 
na to zodpovedne odpovie aj súčasné vede-
nie a poslanci, pretože za tie roky sú už dosť 
zaujatí a pohltení zabehaným schematickým 
systémom. Z dlhoročných skúseností v pora-
denskej oblasti viem, že kľúčovým faktorom 
úspechu je: * najprv zistiť, aké to je priamo 
vnútri organizácie, * definovať, aké to má 
byť, * postaviť konkrétny plán, * zabezpečiť 
implementáciu, splnenie plánu. To si dnes 
žiada aj mestský úrad. Netreba sa báť spo-
lupracovať s myšlienkovým potenciálom 
obyvateľov nášho mesta, lebo oni najlepšie 
vedia, v akom meste chcú žiť.

8. Tohto roku došlo k výpadku príjmu 
z podielových daní. Aj v nasledujúcom roku 
bude príjem miest a obcí z podielových 
daní znížený. Došlo k zníženiu výdavkov 
do jednotlivých oblastí z rozpočtu mesta. 
Aké opatrenia urobíte ako budúci primá-
tor, aby bol zabezpečený chod všetkých 
aktivít a života mesta? – Manažment je vždy 
o riadení organizácií prostredníctvom limito-
vaných zdrojov. Počas mojej pracovnej pra-
xe som pomohol nájsť odpoveď na efektívne 
riadenie viacerým popredným spoločnos-
tiam (Orange, Slov. sporiteľňa, Softip, Merck, 
Ericsson, Sony...). Od primátora si táto situá- 
cia vyžaduje výbornú znalosť ekonomiky fun-
govania organizácií a hlavne, ako efektívnejšie 
využívať peniaze a tiež, kde sa strácajú bez 
akéhokoľvek efektu. Od primátora sa vyžaduje, 
aby peniaze zabezpečil aj z iných zdrojov, nie 
len z rozpočtu mesta. Možnosti sú, len sa mi 
zdá, že Sereď stále stagnuje. Chce to nový po-
hľad na riešenie problematiky rozvoja mesta, 
a ten vždy môžu priniesť len noví ľudia.

9. Ako budete zvyšovať motiváciu pra-
covníkov mestského úradu, aby ste pod-
porili ich výkonnosť? – Ak pracovníci ne-
majú stanovené ciele, pravidelnú kontrolu 
ich plnenia, ak nemajú smerovanie, kam ísť, 
tak potom aj motivácia sa hneď stratí. A ob-
čan, ktorý je v kontakte s pracovníkmi MsÚ 
sám vidí, či práca pracovníkov MsÚ baví, 
alebo čakajú na záverečnú a poďme koneč-
ne domov. Tu sa jednoznačne musí udiať 
priam REVOLÚCIA, pretože roky osemde-
siate už dávno skončili. Zavediem individu-
álne plánovanie. Každý pracovník musí mať 
svoj vlastný plán, ktorého plnenie bude pra-
videlne kontrolované. Dôležitým podporným 
meradlom bude spokojnosť občana.

10. Potrebovali ste využiť Vy alebo 
Vaši príbuzní majetok mesta na naplne-
nie svojich cieľov? – Nie a ani nebudem 
potrebovať. Nie je dôvod. Nepotrebujem si 
od mesta nič prenajať a ani kupovať za vý-
hodnejších podmienok.

11. Pri zadávaní prác pre mesto budete 
preferovať verejné obstarávanie, alebo 

uprednostníte  firmy z mesta Sereď? – 
Ctím si zákon a podľa zákona musí mesto 
zadávanie prác riešiť verejným obstaráva-
ním. Verím, že nové zákony v tejto oblasti 
budú nápomocné. Ak je v Seredi firma, ktorá 
má relevatné schopnosti na to, aby sa stala 
víťazom, má o zákazku prísť len preto, že po-
chádza zo Serede? Ale o tom nebude rozho-
dovať primátor, ale komisie na to určené.

12. Aký je Váš názor na situáciu v tepel-
nom hospodárstve mesta? (Aké sú jeho 
možnosti a aké opatrenia prijmete? – Rozu-
miem sa ekonomike, manažmentu, efektivite 
a výkonnosti fungovania organizácií i ľudí. V tej-
to oblasti očakávam radu od svojho tímu. Ne-
budem sa snažiť rozumieť všetkému! Riadim 
sa heslom: „Každý úspešný manažér je úspeš-
ný vďaka svojim ľuďom.“ Som presvedčený, 
že budem vedieť pre mesto získať odborníkov 
na túto problematiku. Možno odborníci na na-
šom úrade a v meste sú, len neboli oslovení a 
správne vedení, aby ukázali, čo vedia...

13. Ako vidíte situáciu a možnosti zvý-
šenia cestovného ruchu v meste? – Zlatý 
starý KEMPING, keď bol ešte plný života! 
Keď ešte fungoval park a kaštieľ. A tie akcie... 
Dokonca som v kempingu mal  vlastnú svad-
bu. Nostalgia funguje, a asi nielen u mňa. Tak 
tu bude treba dať veľa hláv dokopy a nájsť 
spôsob, čo a ako urobiť s cestovným ruchom, 
hlavne po tom renomé mesta, aké sme napo-
sledy získali. Existujú veľké európske peniaze 
na podporu cestovného ruchu, a neviem, či 
terajšie vedenie mesta je zorientované v tejto 
oblasti. Budem sa snažiť v budúcnosti využí-
vať túto kapitolu nielen v oblasti cestovného 
ruchu. Je to predsa naša oddychová zóna.

14. Aké aktivity ste vyvíjali (ako ste sa 
prezentovali) v prospech mesta a jeho ob-
čanov doposiaľ? – Odpoviem na túto otázku 
netradične. Medzi aktivity, ktoré som vyvíjal 
v prospech mesta (a to som v minulosti ešte 
netušil), patrí moje vzdelanie a skúsenosti 
z oblasti poradenstva a ich prezentácia pri 
školení dnes už minimálne 40-ich význam-
ných spoločností Slovenska. Rozhodol  som 
sa venovať tieto vedomosti v prospech mes-
ta. Nebolo to jednoduché rozhodnutie. Nie je 
mi však ľahostajné, v akom meste a prostredí 
žijú naši občania. To je hlavný dôvod, prečo 
som sa rozhodol kandidovať na miesto primá-
tora. Mám dlhoročné skúsenosti podložené 
výsledkami, ako sa dajú meniť programovo 
veci k lepšiemu. Ako som prezentoval Sereď? 
Nikdy som sa nehanbil, že som z tohto mesta 
a vždy som jeho dobré stránky obhajoval, aby 
pre niekoľko neprispôsobivých ľudí nebolo 
meno mesta Sereď zatracované.

15. Prečo práve Vy by ste boli vhod-
ným kandidátom na post primátora mes-
ta? – Trinásť rokov pôsobím v konzultačnej 
oblasti a pomohol som mnohým popredným 
spoločnostiam k ich efektívnemu a zdravému 
fungovaniu. Mottom mojej práce je ZDRAVIE 
ORGANIZÁCIE JE TO, NA ČOM MI ZÁLEŽÍ. 
Mám dlhoročné skúsenosti s ozdravovaním 
organizácií. Mojím hlavným cieľom bude, aby 
sa Sereď stala zdravým mestom. Som človek, 
ktorý pôsobí dlhoročne v oblasti služieb a tento 
prístup presadím aj na mestskom úrade. Pat-
rím medzi akčných ľudí dosahujúcich stanove-
né ciele a toto vyžadujem aj od svojich spolu-
pracovníkov. Riadim sa pevnými pracovnými a 
morálnymi hodnotami, ktoré nás robia lepšími. 

16. Akú majú občania záruku, že Vaše 
predsavzatia zrealizujete? – Na plecia 
si môžem vziať len to, čo dokážem uniesť. 
Ciele môjho programu sú verejne dostupné. 
Moje plány (po mojom zvolení) budú k dis-
pozícii pre všetkých občanov v informačnom 
centre, ktoré mám za cieľ zriadiť. Verejnosti 
tak budú dostupné všetky informácie zo ži-
vota mesta, ale aj budúce predstavy rozvoja 
mesta. Ľudia potrebujú voľný prístup k infor-
máciám a možnosť podieľať sa na rozvoji 
mesta. Je to moja povinnosť za každý hlas, 
ktorý vo voľbách na post primátora získam.

5. Ing. Marek Lovecký, 40 r., 
konzultant, nezávislý kandidát

foto: archív kandidáta

www.mareklovecky.sk
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1. Akým spôsobom a aktivitami budete 
zlepšovať vzťah mladých ľudí k svojmu 
mestu? – Osobnou účasťou na akciách 
pre mladých ľudí a podporou v materiálnej 
a personálnej podobe. Osobitnú pozornosť 
budem venovať zavedeniu systému vzájom-
nej komunikácie.

2. Ako zlepšíte vzťah mesta k podnikate-
ľom a naopak? – Náš vzťah k podnikateľom 
je na výbornej úrovni a naďalej bude, pochva-
ľujú si ho aj noví investori. Je to v prospech 
rozvoja mesta, podpory akcií v meste.

3. Aké konkrétne opatrenia urobíte 
v oblasti voľnočasových, rekreačných 
a športových aktivít pre občanov? – Tak 
ako doteraz, budem plne nápomocný pri  
realizácii takýchto aktivít na vyplnenie voľné-
ho času občanov nášho mesta a osobne i or-
ganizačne prispievať k ich rozvoju. Budem 
presadzovať spracovanie návrhu koncepcie 
rozvoja športu v podmienkach mesta Sereď 
a v rámci neho športu pre všetkých.

4. Ako budete riešiť otázku kaštieľa, veľ-
kého parku a amfiteátra? – Na zámocký park  
a amfiteáter máme pripravený projekt revitali-
zácie a rekonštrukcie, na kaštieli sa v tomto 
volebnom období podarilo opraviť strechu 
proti poveternostným vplyvom, zabezpečiť ho 
proti vandalom a rekonštruovali sa priestory 
bastiónu. Mojou snahou bude rokovať a ukon-
čiť súdny spor o toto územie, čo je podmien-
kou, aby sa dalo pokračovať v začatom diele.

5. Ako budete riešiť bezpečnostnú situá- 
ciu v meste? – Na úseku verejného poriad-
ku stabilizovať mestskú políciu priestorovo, 
personálne. Obnoviť technické prostriedky  
pre monitorovanie verejného priestranstva 
Podporiť prácu kriminálneho preventistu pre 
prácu s deťmi, mládežou, ohrozenými skupi-
nami obyvateľov a dôchodcov. Spolupracovať 
s prezídiom PZ SR pri obnovení dôvery v čin-
nosť Policajného zboru SR v našom meste aj 
prostredníctvom projektu Bezpečné mesto.

6. V akom poradí vidíte najnaliehavejšie 
problémy mesta?

a, Bezpečnosť občanov a majetku. 
b, Doprava a rekonštrukcia ciest. 
c, Obchodné služby občanom mesta hlavne 

na okraji mesta. 
d, Dostavba školského pavilónu na Komen-

ského ulici. 
e, Dostupnosť bývania pre rôzne skupiny 

obyvateľov.
7. Ktoré oblasti verejného života a fungo-

vania mestského úradu vyžadujú zmenu? 
Zlepšiť vzťah občana k mestu a jeho ma-

jetku. Zriadiť klientské centrum pre komplexné 
služby občanovi z jedného miesta. Elektroni-
zovať komunikáciu hlavne s mladými ľuďmi. 
Nezaťažovať zamestnancov s úlohami, ktoré 
nesúvisia s ich prácou. Zlepšovať transparent-
nosť nakladania s verejnými prostriedkami. 

8. Tohto roku došlo k výpadku príjmu 
z podielových daní. Aj v nasledujúcom roku 
bude príjem miest a obcí z podielových 
daní znížený. Došlo k zníženiu výdavkov 
do jednotlivých oblastí z rozpočtu mesta. 
Aké opatrenia urobíte ako budúci primátor, 
aby bol zabezpečený chod všetkých aktivít 
a života mesta? – Výpadok príjmov z podie-
lových daní, ktorý tvorí najvyššiu čiastku príj-
movej časti rozpočtu mesta, bol spôsobený 
nesprávnym optimistickým odhadom príjmov 
v štátnom rozpočte. Vedenie nášho mesta 
v spolupráci s vedúcimi oddelení pri výdav-
koch „ustrážilo“ ich čerpanie a keďže rozpočet 
v príjmovej časti už pri schvaľovaní bol pred-
pokladaný nižší, podarilo sa stabilizovať verej-

né financie bez toho, aby to občan pocítil na 
kvalite a rozsahu poskytovaných služieb. Do-
konca mesto poskytlo opäť dotácie do športu , 
kultúry a sociálnych vecí v nezmenenej výške , 
realizovali sa investičné akcie aj služby. Mesto 
aj v takejto situácii včas zabezpečilo úsporné  
opatrenia v čerpaní výdavkov a nepotrebovalo 
sa zadĺžiť úverom aj napriek tomu, že Sereď 
má najnižšie miestne dane a poplatky za smeti 
z okolitých miest. Dôsledné a včasné rozpoč-
tové opatrenia, realistické plánovanie a triezve 
čerpanie vo výdavkoch počas roka je cesta 
k postupnému zabezpečeniu plánovaných 
rozvojových aktivít mesta.

9. Ako budete zvyšovať motiváciu pra-
covníkov mestského úradu, aby ste pod-
porili ich výkonnosť? – Budem presadzovať, 
aby riadiace procesy v meste boli na každom 
stupni riadenia hospodárne, transparentné a 
účelné a aby si občan našiel informáciu, kto-
rú potrebuje. O prácu na mestskom úrade je 
veľký záujem a z mojej strany je záujem o od-
borníkov. Mojou prioritou v motivácii sú a budú 
výkony, efektívnosť práce a výsledky, za ktoré 
budú zamestnanci nielen morálne motivovaní,   
ale aj slušne zaplatení. V motivácii budem klásť 
dôraz tiež na funkčnú zodpovednosť každého 
zamestnanca. Všetky personálne  procesy na 
úrade sa musia koordinovať s vedením úradu 
v jeden ucelený efektívny celok, ktorý zabez-
pečuje schválené rozvojové ciele mesta.

10. Potrebovali ste využiť Vy alebo Vaši 
príbuzní majetok mesta na naplnenie 
svojich cieľov? – Nie, nepotreboval som ja, 
ani moji príbuzní prenajať ani kúpiť majetok 
mesta v súčasnosti ani v budúcnosti.

11. Pri zadávaní prác pre mesto budete 
preferovať verejné obstarávanie, alebo 
uprednostníte  firmy z mesta Sereď?

V prípade obstarávania tovarov a služieb  
musíme postupovať v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní. V tomto volebnom 
období sme si vyskúšali aj následnú verejnú  
elektronickú aukciu firiem, ktoré sa uchádza-
li o zákazku mesta. Ušetrili sa tým nemalé 
finančné prostriedky. Elektronické obstará-
vanie služieb je transparentné a aj do bu-
dúcnosti budem preferovať aj takúto formu 
súťaže o mestskú zákazku a, samozrejme, 
očakávame aj účasť seredských firiem.

12. Aký je Váš názor na situáciu v tepel-
nom hospodárstve mesta? (Aké sú jeho 
možnosti a aké opatrenia prijmete?) 

Tepelné hospodárstvo mesta je stabilizo-
vané. Realizovaný geotermálny vrt, z ktorého 
budú vykurované byty v správe bytového pod-
niku, tiež prispeje k nezávislosti od dodávok 
plynu a stabilizuje vstupnú cenu tepla . Aj v sú-
časnom období bytový podnik udržuje jednu 
z najnižších cien tepla na Slovensku, pretože 
prezieravými rozhodnutiami o prepojení te-
pelných zdrojov, kogenerácii a investíciou do 
kvalitných rozvodov je bonitným podnikom. 

13. Ako vidíte situáciu a možnosti zvý-
šenia cestovného ruchu v meste? – Naše 
mesto nemá v súčasnosti prirodzené  predpo-
klady pre niekoľkodňový pobyt turistu v mes-
te. Vstúpili sme do Klastra cestovného ruchu, 
ktorý zastrešuje VÚC. V rámci tohto združenia 
miest, obcí a podnikateľov je možnosť zlep-
šiť atraktivitu územia, kde žijeme, a prilákať 
aj turistov spoločne, lebo každý má niečo, čo 
môže ponúknuť. Napomôcť tomu v nastáva-
júcom volebnom období môže výstavba cyk-

lotrasy na hrádzi Váhu, ktorú sme projektovo 
pripravili v tomto volebnom období a už máme 
aj stavebné povolenie. Aktivitou by bola v spo-
lupráci s podnikateľmi možnosť vodných špor-
tov na Váhu, rybárčenie, zaujímavé exponáty 
v mestskom múzeu a organizovanie kultúr-
no-spoločenských aktivít. Počas uplynulých 
štyroch ročníkov Seredského hodového jar-
moku som bol jeho riaditeľom. V rozhovoroch 
mi návštevníci a trhovníci potvrdili, že na túto 
akciu do nášho mesta chodia radi a privítali by 
aj viac takýchto spoločenských podujatí.

14. Aké aktivity ste vyvíjali (ako ste sa 
prezentovali) v prospech mesta a jeho 
občanov doposiaľ? 

Ako občan dlhé roky pôsobím vo výbore 
známeho občianskeho združenia TJ Roz-
kvet, prostredníctvom ktorého sa snažíme 
vyvíjať aktivity v športovej, kultúrnej i spolo-
čenskej oblasti, prezentované v tlači i tele-
vízii. Fyzicky som v spolupráci s členmi OZ 
odpracoval  stovky brigádnických hodín pri 
zveľaďovaní majetku mesta a OZ v Stred-
nom Čepeni. Ako člen poradného výboru 
Európskej komisie zúčastnil som sa mno-
hých pracovných rokovaní v celej Európe 
a taktiež som bol  členom slovenskej dele-
gácie na celosvetovom fóre. Ako poslanec 
a zástupca primátora mesta som podporil 
všetky rozvojové projekty mesta v uplynu-
lom období. 

15. Prečo práve Vy by ste boli vhodným 
kandidátom na post primátora mesta?

Počas uplynulých štyroch rokov som pra-
coval v pozícií zástupcu primátora a môžem 
plynule nadviazať na plnenie úloh mesta. 
Moje charakterové ľudské  vlastnosti, život-
né skúsenosti, jazyková vybavenosť a od-
mietavý postoj ku korupcii a tiež moja vízia 
do budúcnosti sú výbornými predpokladmi 
na úspešné zvládnutie funkcie primátora 
nášho mesta.

16. Akú majú občania záruku, že Vaše 
predsavzatia zrealizujete? – Záruku dáva 
moje doterajšie pôsobenie vo funkcii zástup-
cu primátora, môj vzťah k občanom mesta, 
moje doterajšie výsledky v práci a môj osob-
ný a rodinný život.  Riadenie mesta je v ru-
kách štatutára, ale významnú úlohu zohráva 
aj mestské zastupiteľstvo a samotní obyvate-
lia mesta, ktorým záleží na správe verejných 
vecí. Verím, že občania mesta si vyberú 
svojich zástupcov zodpovedne a v spoluprá-
ci s nimi dáme nové impulzy nášmu mestu 
a zrealizujeme spoločne rozvojové projekty 
tak, aby sa nám v našom meste dobre žilo.

viac na: www.rampasek.sk

6. Mgr. Peter Rampašek, 
52 r., zástupca primátora, 

Kresťanskodemokratické hnutie

www.rampasek.sk
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1. Akým spôsobom a aktivitami budete 
zlepšovať vzťah mladých ľudí k svojmu 
mestu? – Najťažšie bude prelomiť nedô-
veru mladých ľudí. Mladí musia vidieť vý-
sledky, nielen reči, reči a reči. Tých tu bolo 
akurát dosť! Mladí ľudia sú tu takisto doma 
a chceme, aby sa aj tak cítili. Ak sa dostanú 
na Kaskády po vyasfaltovanej hrádzi, ak sa 
večer prejdú po čistom a bezpečnom parku, 
ak si zašportujú a oddýchnu v zóne za loďou 
Riviera (Raketou), potom snáď uveria, že to 
niekto myslí vážne. Žije tu mnoho šikovných 
ľudí s dobrými nápadmi... 

2. Ako zlepšíte vzťah mesta k podnika-
teľom a naopak? – Doteraz bol tento vzťah 
na bode mrazu. Napriek mnohým snahám 
boli živnostníci a podnikatelia nazývaní 
všetkým možným. Som za aktívnu spolu-
prácu so seredskými zástupcami podnikov, 
podnikateľmi a živnostníkmi, z ktorých mno-
hí pomáhajú v športe, kultúre, sponzorujú 
akcie. Bolo by ich viac, keby sa s nimi v mi-
nulom období jednalo ako s partnermi. Mno-
hokrát týmto ľuďom nikto nevedel povedať 
ani obyčajné ĎAKUJEM. Spolu to zmeníme, 
stačí začať počúvať aj názory iných. Medzi 
podnikateľmi je veľa ľudí, ktorí majú mož-
nosti a chcú pomôcť mestu, tiež tu vyrástli 
a sú ochotní spolupracovať. Ide to v iných 
mestách, musí to ísť aj u nás.

3. Aké konkrétne opatrenia urobíte 
v oblasti voľnočasových, rekreačných a 
športových aktivít pre občanov?

a, Sprístupnenie školských telocviční a 
športovísk v meste širokej verejnosti za pri-
jateľné ceny.

b, Vybudovanie športovo-oddychového 
areálu v smere do kempingu (projekt je vy-
pracovaný)

c, Vybudovanie cyklochodníka v smere 
na Kaskády v spolupráci s Dolnou Stredou 
a Váhovcami.

d, Získať areál kasární pri Váhu do ma-
jetku mesta a tam pokračovať v budovaní 
oddychovo-rekreačnej a športovej zóny pre 
Seredčanov. 

4. Ako budete riešiť otázku kaštieľa, veľ-
kého parku a amfiteátra? – Otázka kaštieľa 
je zložitá. Smutné je, že nevieme ani udržať 
to, čo bolo vybudované v minulosti. Sereď 
nikdy nemala skutočného investora. Mnoho-
krát čítali občania, ako je všetko dohodnuté, 
príde zázračný strýko a všetko dá do poriad-
ku. NEDÁ! Náš problém za nás nikto nevy-
rieši. Treba začať po etapách. V prvom rade 
celý kaštieľ vyčistiť, upraviť okolie a sprístup-
niť verejnosti. Občianske združenie Vodný 
hrad urobilo kus práce, treba s ním spolu-
pracovať a nečakať na zázrak. Máme krásny 
park, ktorý je dlhodobo zanedbávaný. Park 
treba zrekonštruovať, opraviť osvetlenie, 
chodníky, nasvietiť a ohradiť. V noci uzamy-
kať prístupové brány a  kontrolovať kamerami 
MsP. Amfiteáter – v súčinnosti s občanmi a 
firmami zabezpečiť vyčistenie areálu, vypra-
covať projektovú dokumentáciu pre rekon-
štrukciu. Využiť eurofondy a mimorozpočtové 
zdroje. Dovolím si položiť otázku? Kde bol a 
je majiteľ, hospodár, prevádzkovateľ? Aj toto 
je príklad hospodárenia.

5. Ako budete riešiť bezpečnostnú situá- 
ciu v meste? – Je nutná účinná spolupráca 
štátnej a mestskej polície. Treba sa oriento-
vať na veci, ktoré občanov trápia a strpčujú 
im život. Zabezpečiť, aby sa policajti zaobe-
rali podstatnými vecami. Či niekto parkuje 
dvoma kolesami na chodníku občanov až 
tak netrápi v porovnaní s prepadmi, krádeža-

mi či drogami. Občanov zaujímajú výsledky.
6. V akom poradí vidíte najnaliehavejšie 

problémy mesta?
a, slabé možnosti pre občanov v oblasti rekre-

ácie, zábavy, voľno-časových aktivít a športu
b, otázka kriminality
c, nulová spolupráca mesta s podnika-

teľskými subjektmi, dlhodobé zaznávanie a 
osočovanie podnikateľskej obce

d, čistota a poriadok
e, dopravná situácia v meste – križovatka 

Lidl, tranzit kamiónov
7. Ktoré oblasti verejného života a fungo-

vania mestského úradu vyžadujú zmenu? 
a, celkový obraz mesta, reprezentácia a  

propagácia
b, kultúra
c, mestská polícia
d, prácu zamestnancov mestského nad-

staviť tak, aby bol občan na mestskom úrade 
skutočným zákazníkom, vypísať výberové 
konania na MsÚ

8. Tohto roku došlo k výpadku príjmu 
z podielových daní. Aj v nasledujúcom 
roku bude príjem miest a obcí z podie-
lových daní znížený. Došlo k zníženiu 
výdavkov do jednotlivých oblastí z roz-
počtu mesta. Aké opatrenia urobíte ako 
budúci primátor, aby bol zabezpečený 
chod všetkých aktivít a života mesta? – 
Je nevyhnuté zaviesť úsporné opatrenia 
v oblasti výdavkov a počtu pracovníkov. Tre-
ba sa orientovať na získavanie financií z mi-
morozpočtových zdrojov a eurofondov.

9. Ako budete zvyšovať motiváciu pra-
covníkov mestského úradu, aby ste 
podporili ich výkonnosť? – Presklenie 
kancelárskych dverí, aby občania videli, čo 
úradníci robia. Podľa možností prejsť na 
zmluvné platy a finančne zainteresovať pra-
covníkov pri úspešných akciách a výzvach, 
kde využijú svoj rozum, pracovitosť a kon-
takty aj mimo pracovného času.

10. Potrebovali ste využiť Vy alebo Vaši 
príbuzní majetok mesta na naplnenie svo-
jich cieľov? – ÁNO, naša firma je v prenájme 
v budove kina Nova. Nájomné platíme pravi-
delne a načas, priestor udržiavame a zveľa-
ďujeme. V kine Nova je momentálne niekoľko 
voľných priestorov a príjem pre mesto je z nich 
nulový a aj inde v meste sú desiatky voľných 
priestorov.. Na pozemku pred firmou sme vy-
budovali detské ihrisko za vlastné peniaze, 
udržujeme ho a slúži deťom už 15 rokov. Na 
mestskom pozemku za loďou sme začali bu-
dovať športové aktivity pre občanov.

11. Pri zadávaní prác pre mesto budete 
preferovať verejné obstarávanie, alebo 
uprednostníte  firmy z mesta Sereď? – 
Akceptujem verejné obstarávanie v zmys-
le zákona. Najnižšia cena však nemôže 
byť jediným kritériom. Je to absurdné.
Kupujeme si vždy najlacnejšie topánky? Je 
dôležitá ich kvalita, životnosť a dôraz treba 
klásť na referencie firiem, výsledky firmy, 
spokojnosť zákazníkov, riešenie reklamácií 
a pod. V prípade porovnateľných ponúk som 
za uprednostnenie firmy zo Serede, resp. fi-
riem, ktoré zamestnávajú Seredčanov (pruž-
né riešenie reklamácií, úspora na doprave, 
zamestnanosť našich ľudí...).

12. Aký je Váš názor na situáciu v tepel-

nom hospodárstve mesta? (Aké sú jeho 
možnosti a aké opatrenia prijmete?)

Nie som za okamžitý predaj kotolní a rozvo-
dov. Musí byť pripravená podrobná štúdia a 
analýza súčasného stavu. Zhodnotenie  plu-
sov a mínusov, dopadu na cenu tepla pre ob-
čanov. Až potom sa môžeme rozhodnúť.Ob-
lasť tepelného hospodárstva je veľmi citlivá  
a zložitá záležitosť. Mala by byť posudzovaná 
odborníkmi. Do budúcnosti bude zaujímavý 
geotermálny vrt, ktorý je realizovaný v časti 
pri larzenkách a môže významne ovplyvniť 
vývoj ceny tepla v meste. Treba zhodnotiť aj 
aktivity prípadných iných investorov.

13. Ako vidíte situáciu a možnosti zvý-
šenia cestovného ruchu v meste? – Som 
realista a hovoriť o cestovnom ruchu v Sere-
di je odvážne. Musíme zlepšiť meno mesta, 
ponúknuť návštevníkom čistotu, zaujímavé 
aktivity pri Váhu, bezpečnosť, cyklochodní-
ky, slušné služby v oblasti stravovania, špor-
tovania a ubytovania. Až potom budú mať 
turisti dôvod, prečo navštíviť naše mesto.

14. Aké aktivity ste vyvíjali (ako ste sa 
prezentovali) v prospech mesta a jeho 
občanov doposiaľ? – Aj mojej iniciatívy 
sa postavilo detské ihrisko na Ul. D. Štúra a 
Dolnomajerskej ul., bikrosová dráha pri by-
tovom družstve, basketbalové koše po celej 
Seredi. Z vlastných prostriedkov sme spo-
lu s bratom postavili detské ihrisko pri AB, 
šmykľavku na Garbiarskej ulici pri bloku č. 
50, podporovali sme koncerty, tanečníkov, 
cyklistický klub AB Sereď, ktorý je úspešný 
v rámci Slovenska, organizovali sme súťaže 
Danceline, Finess večery, národnú cyklistic-
kú súťaž olympijského víťaza Antona Tkáča, 
celoslovenské preteky Vinohradský štek a 
iné. Chcem zdôrazniť, že mnoho dobrých 
vecí sa podarilo uskutočniť vďaka spolupráci 
so zamestnancami, priateľmi, nadšencami 
a spriatelenými firmami. Nikdy sme nehovo-
rili, AKO TO NEJDE, ale AKO SA TO DÁ!

15. Prečo práve Vy by ste boli vhodným 
kandidátom na post primátora mesta?

Záleží mi na Seredi, mám skúsenosti, 
mám okolo seba dobrých ľudí a stále dosť 
energie meniť veci k lepšiemu.

16. Akú majú občania záruku, že Vaše 
predsavzatia zrealizujete? 

Vyrástol som tu, som „Sereďan”, podni-
kám tu a mnoho ľudí ma pozná. Opýtajte sa 
ľudí, zamestnancov, kolegov... Držím slovo 
a kto ma pozná, vie, že viem počúvať a spo-
lupracovať.

7. Ing. Martin Tomčányi, 
47 r., technik, bez polit. 

príslušnosti,  
podpora SDKÚ DS, SMER – SD

foto: archív kandidáta
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Vážení občania!
Dovoľte mi predstaviť sa vám trocha 

bližšie: Základnú školu a gymnázium 
som navštevoval v Seredi. Titul inžinie-
ra som získal na chemickotechnologic-
kej fakulte SVŠT v Bratislave. Súkromne 
podnikám od roku 1993. Po nežnej revo-
lúcii som bol štyri roky poslancom MsZ.

Viac sa o mne môžete dozvedieť 
od okruhu mojich známych, rodiny, uči-
teľov, spolužiakov, priateľov športovcov, 
práce a duchovnej oblasti. Som otcom 
troch už dospelých detí a dedkom se-
demročnej vnučke. 

1. Akým spôsobom a aktivitami budete 
zlepšovať vzťah mladých ľudí k svojmu 
mestu? 

Každú mladú rodinu pri narodení dieťaťa 
podporiť darčekom od primátora. Pomáhať 
pri riešení bytovej otázky. Pomôcť mladým 
ľuďom v ich mimoškolských aktivitách. Ob-
noviť detské ihriská, vybudovať miesto pre 
teenagerov s u-rampou a pod. Finančne 
a inými spôsobmi podporovať nadanú mlá-
dež. Podporiť a spoluorganizovať hudobné 
festivaly a vystúpenia. Robiť deň otvorených 
dverí na mestskom úrade a aj s pomocou 
internetu zapájať mladších do fungovania 
a správy mesta, učiť ich hrdosti k mestu.

2. Ako zlepšíte vzťah mesta k podnika-
teľom a naopak? 

Mesto má pripraviť čo najlepšie podmien-
ky pre podnikateľov k podnikaniu v meste, 
a naopak, podnikatelia môžu pomôcť mes-
tu v rôznych oblastiach. Organizovať stret-
nutia podnikatelia – mesto. Viac hláv, viac 
rozumu! 

3. Aké konkrétne opatrenia urobíte 
v oblasti voľnočasových, rekreačných 
a športových aktivít pre občanov?

Rozvíjať aktivity, ktoré už v meste sú. 
Šport – pomôcť sprevádzkovať telocvičňu 
pri kostole, pri kempingu vybudovať pies-
kovú pláž, aká je napríklad v časti Šaľa – 
Veča, využiť rieku Váh pre športové úče-
ly, dobudovať cyklotrasu v Seredi a okolí, 
v rámci možností vyasfaltovať ochranný val 
pri Váhu. Kultúra – usporiadavať koncerty 
pre všetky vekové kategórie, v spolupráci 
s farským úradom využívať na koncerty kos-
tol, väčšiu pozornosť venovať dôchodcom.

4. Ako budete riešiť otázku kaštieľa, 
veľkého parku a amfiteátra?

Hľadať investora pre kaštieľ. Zrevitalizo-
vať park na oddychovú zónu. Amfiteáter 
znovu skúsiť sprevádzkovať cez podnikateľ-
ské aktivity.

5. Ako budete riešiť bezpečnostnú si-
tuáciu v meste?

Situácia sa na šťastie už začala riešiť. 
Zvýšiť počet kamier v meste, zapojiť okres-
né, krajské a štátne inštitúcie, ktoré majú 
bezpečnosť v pracovnej náplni. Zlepšiť spo-
luprácu mestskej a štátnej polície v Seredi, 
zvyšovať ich dôveryhodnosť. Zapojiť obča-
nov mesta do bezpečnosti mesta, bez nich 
to nepôjde.

6. V akom poradí vidíte najnaliehavej-
šie problémy mesta?

Bezpečnosť, zamestnanosť, poriadok, 
šport, kultúra, umenie.

7. Ktoré oblasti verejného života a 

fungovania mestského úradu vyžadujú  
zmenu?

Verejný život v meste je dynamický pro-
ces, ktorý vždy potrebuje zmenu. Budem 
načúvať ľudom v meste a snažiť sa o zme-
ny, ktoré sú pre nich potrebné a dôležité. 
A čo sa týka mestského úradu, musím si 
urobiť vlastný audit a pozriem sa aj na ten, 
ktorý už bol oficiálne vykonaný. Personálne 
a štrukturálne zmeny vykonať na profesio-
nálnej úrovni. Dajte mi 100 dní.

8. Tohto roku došlo k výpadku príjmu 
z podielových daní. Aj v nasledujúcom 
roku bude príjem miest a obcí z podie-
lových daní znížený. Došlo k zníženiu 
výdavkov do jednotlivých oblastí z roz-
počtu mesta. Aké opatrenia urobíte ako 
budúci primátor, aby bol zabezpečený 
chod všetkých aktivít a života mesta? 

Prikrývať sa môžeme len takou perinou, 
na akú máme. Zníženie výdavkov mesta 
a organizácií, ktoré mesto prevádzkuje. 
Zracionalizovať ekonomiku takýchto orga-
nizácií a prehodnotiť ich finančné fungova-
nie. Skvalitniť výber daní a využitie majet-
ku mesta. Zníženie platov primátora a jeho 
zástupcu. Vyplácanie odmien prispôsobiť 
reálne odrobenej práci. Zníženie energetic-
kých nákladov v meste. Bojovať za to, aby 
sa Sereď stala okresným mestom. Získavať 
financie z VÚC, ministerstiev a fondov EÚ.

9. Ako budete zvyšovať motiváciu pra-
covníkov mestského úradu, aby ste pod-
porili ich výkonnosť?

Zvýšiť rozhodovacie právomoci na jed-
notlivých pracoviskách a zároveň zvýšiť ich 
kontrolu. Presne špecifikovať ich pracovnú 
náplň. Finančné ohodnotenie práce upra-
viť podľa dosiahnutých výsledkov a nie len 
podľa odpracovaných hodín. A nezabúdať 
aj na morálne ohodnotenie a pochvalu. Ísť 
príkladom.

10. Potrebovali ste využiť Vy alebo 
Vaši príbuzní majetok mesta na naplne-
nie svojich cieľov?

Nie, nikdy a to je výhoda pre mňa.
11. Pri zadávaní prác pre mesto budete 

preferovať verejné obstarávanie, alebo 
uprednostníte  firmy z mesta Sereď?

Podľa okolností. Zadávanie prác riešiť in-
dividuálne, tak, aby to bolo najvýhodnejšie 
pre mesto. Ale nie vždy to najlacnejšie je aj 
najlepšie riešenie (pozri Fándlyho škola).

12. Aký je Váš názor na situáciu v te-
pelnom hospodárstve mesta? (Aké sú 
jeho možnosti a aké opatrenia prijmete?

Skvalitniť prácu v mestskom bytovom 
podniku, ktorý je výrobcom tepla. Budúc-
nosť je v alternatívnej energii. Najdôležitejší 
je momentálne geovrt. Treba zvážiť aj vy-
užitie vodnej a solárnej energie, obnoviteľ-
nej energie z poľnohospodárskej činnosti. 
V neposlednom rade netreba zabúdať na 
úsporu energie zatepľovaním, či správnou 
výchovou k šetreniu.

13. Ako vidíte situáciu a možnosti zvý-
šenia cestovného ruchu v meste?

Využívať viac polohu mesta ako križovat-

ky ciest. Jeho okolia (rieka Váh, rybárske 
aktivity, termálne vody). Minulosť Serede 
(vodný hrad, vykopávky v parku, mestské 
múzeum, pamätník holokaustu). Podporo-
vať podnikateľov podnikajúcich v cestov-
nom ruchu.

14. Aké aktivity ste vyvíjali (ako ste sa 
prezentovali) v prospech mesta a jeho 
občanov doposiaľ?

Bol som poslancom Mestského zastupi-
teľstva v Seredi po revolúcii. Pracoval som 
v dvoch komisiách. Podieľal som sa na 
založení a vzniku cirkevnej školy v Seredi. 
Prispel som na prestavbu kaplnky v Čepe-
ni. Už niekoľko rokov finančne prispievam 
na fungovanie futbalového klubu Sereď B. 
Ako člen dvoch športových klubov, futbalo-
vého a volejbalového, priťahujem mladých 
ľudí k športu. Organizovaním a účasťou na 
turnajoch reprezentujeme mesto. Tiež som 
sa podieľal ako člen turistického oddielu na 
priťahovaní mladých ľudí k prírode.

15. Prečo práve Vy by ste boli vhodným 
kandidátom na post primátora mesta?

Nejde mi len o peniaze. Asi ako jediný dá-
vam prísľub zníženia vlastného platu o 30%, 
čo by tvorilo úsporu asi 50 000 € (1,5 mil. 
SKK) za celé funkčné obdobie. Ako bývalý 
poslanec poznám prácu na mestskom úra-
de. Ako podnikateľ som sa naučil pracovať 
naplno, niesť zodpovednosť za seba a ko-
lektív, nebáť sa problémov, vedieť sa s nimi 
popasovať. Viem načúvať ľuďom a prijať aj 
ich názory. Mám chuť pomáhať a učiť sa. 
Som fyzicky aj mentálne v poriadku (absol-
voval som viacero psychotestov). Nie som 
nikomu zaviazaný. Deti mám odrastené, 
môžem sa naplno venovať práci primátora.

16. Akú majú občania záruku, že Vaše 
predsavzatia zrealizujete? 

Vždy si stojím za svojimi slovami a sľub-
mi, ktoré poviem. Dosvedčia to ľudia, ktorí 
ma poznajú. Nie všetky predsavzatia môže 
človek splniť, lebo nezáležia len na nás, ale 
treba sa vždy z celej sily snažiť stáť si za 
slovom. Ľudí poznáte podľa skutkov!

Vážení Seredčania, ak vám záleží na 
lepšej budúcnosti mesta, tak príďte 
k voľbám!

8. Jaroslav Troják, Ing., 48 r., 
podnikateľ, 

nezávislý kandidát

foto: archív kandidáta
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Priatelia z partnerského 
holandského mesta Alblas-
serdam pozvali na štvordňový 
pobyt osem zástupcov nášho 
mesta s cieľom vzájomne sa 
spoznať a rozšíriť spoluprácu 
v oblasti kultúry. 

Návštevy sa zúčastnili pra-
covníčky múzea M. Diková, Z. 
Gregorová a Mgr. arch. R. Pet-
rovič (predseda občianskeho 
združenia Vodný hrad v Sere-
di). Za poslancov sa 
zúčastnili B. Vyda-
rená, A. Bánovská, 
Ing Ľ. Kyselý, M. Koričanský 
a Mgr. M. Tóth.

Po príchode do Alblasser-
damu (v stredu 6. 10.) nás na 
radnici srdečne privítali pri-
mátor a zástupcovia mesta. 
Poobede nám formou prezen-
tácie predstavili ich najnovší 
projekt výstavby polyfunkčnej 
zóny pri rieke v Alblasserda-
me. V ten deň sme navštívili 
aj malé miestne múzeum, kto-
ré spravuje Historische Vere-
niging West – Alblasserdam 
(Historický klub v Alblasser-
dame). Sprevádzal nás pred-
seda historického klubu pán 
Ruud Boele. Prezreli sme si 
ich historický archív a vypočuli 
krátku prednášku. Historický 
klub archivuje materiály z his-
tórie miestnych rodín, života 
v meste, vydáva publikácie a 
svojou činnosťou sa stará o 
zachovanie starých domov a 
historických objektov v Alblas-
serdame. Tam sa nám naskyt-
la možnosť požiadať ich o po-
moc pri hľadaní archívnych 
materiálov o kňažnej Angelike 
´d Hénin, rod. van Brienen 
z Groote Lindt v Holandsku, 
ktorá bola určitý čas majiteľ-
kou seredského panstva a 
kaštieľa (1860-1912). 

Vo štvrtok 7. 10. sme sa zú-
častnili prehliadky protestant-
ského kostola Kerk en Rijkee. 
Správca farnosti nám poroz-
prával o histórii miesta, zniče-

nia i znovupostavenia kostolov 
a rozlúčil sa s nami hrou na 
organ, milo nás prekvapil, keď 
zahral slovenskú hymnu. Na 
záver sme prehliadku ukončili 
výstupom na kostolnú vežu. 
Zaujímavá bola prehliadka 
ďalšej starej budovy v centre 
mesta Alblasserdam. Budova 
v dávnej minulosti slúžila ako 
byt kapitána lode. Teraz patrí 
Historickému klubu v Alblas-

serdame a renovuje sa ako 
historický objekt. Poobede 
sme sa loďou (waterbus) pre-
plavili do najstaršieho holand-
ského mesta Dordrechtu. Tu 
sme absolvovali krátku pre-
hliadku mesta, závan histórie 
sme tu cítili z každého kúta. 
Zaujala nás nezvyčajná teh-
lová architektúra vysokých 
domov postavených na úz-
kych parcelách, úzke uličky 
s obchodíkmi so starožitnos-
ťami a umením, ale aj syrom 
a čokoládou, či kaviarničkami 
s dobrou kávou. Pri vodnom 
kanáli kotviace staré lode 
a parníky pripomínali bohatú 
históriu holandského lodiar-
stva a námorníctva. 

V piatok 8. 10. sme pozná-
vali širšie okolie Alblasser-
damu, navštívili sme veterný 
mlyn v Streefkerku, kde je 
expozícia mlynárstva, sú tam 
aj modely mlynov a miestnej 
architektúry, ako i predmety, 
ktoré používali ľudia v bež-
nom živote v blízkosti mlyna. 
Estetickým doplnkom expozí-
cie boli tiež výtvarné diela s 
námetom okolitej krajiny z mi-
nulosti a zo súčasnosti.

Navštívili sme malú dedinu 
Groot Ammers s posedením 
v budove patriacej farmárom, 
kde sme sa dozvedeli, ako sa 
holandskí ochranári pričinili o 
návrat bocianov do tejto ob-
lasti a ako tieto pokojné mies-
ta „zeleného vidieka“ s farma-

mi sú liekom aj pre zdravotne 
postihnutých ľudí. Hrdí farmári 
cez malé projekty zveľaďujú 
svoje farmy a ponúkajú pro-
dukty a služby holandskému 
cestovnému ruchu pri zacho-
vaní svojich tradícií. Cestou 
sme zavítali do mestečka Nie-
uwpoort, kde sme navštívili 
Stadthuis – budovu bývalej 
radnice, v ktorej je v súčas-
nosti zriadené múzeum. Ľudia 

sú tam hrdí na svoju 
históriu, neodha-
dzujú staré predme-

ty, ale prinášajú ich do múzeí. 
A preto sme si v múzeu mohli 
pozrieť výbavu pre nevestu, či 
detský šatník – šaty a čiapoč-
ky boli nádherné. Spoznávali 
sme vidiek – staré domčeky 
v Giessenburgu, navštívili sme 
komplex farmárskeho domu 
v dedinke Bleksensgraaf, do 
ktorého patrí múzeum a ma-
terská škola s „družinou“.

V pokojnej a družnej atmo-
sfére sa uskutočnil v hoteli 
Kinderdijk rozlúčkový večer 
so zástupcami mesta Alblas-
serdam. 

Počas večera pán Ruud Bo-
ele s pánom Sjoerdom J. Ve-
ermanom vyjadrili myšlienku 
ďalšej spolupráce v budúcom 
roku. Chceli by usporiadať vý-
stavu o histórii Serede a hu-
dobné vystúpenie Seredského 
Dixieland Bandu v ich meste 
začiatkom mesiaca október 
2011. Chcú, aby sa ľudia v 
Alblasserdame dozvedeli viac 
o živote Seredčanov v minu-
losti, ale aj v súčasnosti.

Na záver možno povedať, 
že mesto Alblasserdam nám 
môže byť príkladom kultúr-
nosťou prostredia, čistotou, 
úpravou verejného, ale i súk-
romného priestoru, zeleňou 
a v neposlednom rade aj 
starostlivosťou o miestne pa-
miatky.

Mária Diková,  
lektorka múzea  

Priateľské pozvanie z Alblasserdamu

História Serede 
osobnosti – udalosti

November
V novembri 1836 sa vytvorila Ak-

ciová spoločnosť na stavbu železnice 
Bratislava – Trnava a v r. 1841 bol už 
známy plán riaditeľstva predĺžiť že-
leznicu do Serede. Dňa 1. novembra 
1846 bol hotový úsek konskej železni-
ce Trnava – Sereď. Železnica fungo-
vala až do r. 1871. Poplatky za prepra-
vu tovaru sa určovali podľa hmotnosti 
a objemu. Poplatok za osobnú prepra-
vu bol podľa míľ a triedy takýto: prvá 
trieda 15 grajciarov, druhá trieda 10 
grajciarov a tretia trieda 8 grajciarov.

Dňa 3. 11. 2001 v Bratislave zomrel 
básnik a prekladateľ, národný ume-
lec Vojtech Mihálik (nar. 30. 3. 1926 
v Dolnej Strede). Prvé básne uverej-
ňoval v časopisoch už v čase štúdia. 
Knižne debutoval básnickou zbierkou 
Anjeli (Trnava 1947), neskôr sú to die-
la Plebejská košeľa, Spievajúce srdce, 
Ozbrojená láska, Neumriem na slame 
a ďalšie. Venoval sa i básnickej tvor-
be pre deti a kultúrno-literárnej publi-
cistike. Významnú súčasť jeho tvorby 
predstavuje prekladateľská činnosť. 
Získal viacero ocenení, medzi nimi od 
mesta Sereď „Čestný občan mesta 
Sereď“ (v roku 2001).

Dňa 6. 11. 1702 sa v Baráte (Ma-
ďarsko) narodil cirkevný hodnostár 
Ján Lami (Lámy). Filozofiu a teoló-
giu študoval na univerzite v Trnave. 
V roku 1740 sa stal ostrihomským 
kanonikom, v r. 1743 hontianskym ar-
chidiakonom a riaditeľom kňazského 
seminára v Trnave. V Seredi pôsobil 
v r. 1755.

Dňa 25. 11. 1829 v Záhrebe zomre-
la Mária Terézia Artnerová (pseud. 
Theone, nar. 19. 4. 1772 v Šintave). 
Otec Leopold Juraj Artner bol kapi-
tánom vojenskej posádky dragúnov, 
ktorú v rámci politických zámerov krá-
ľovnej Márie Terézie umiestnili na Šin-
tavský hrad. V Šintave žili do jej 9 ro-
kov, kedy sa presťahovali do Šoprone. 
Už v detstve prejavila básnické a ma-
liarske sklony. Po samostatnej zbier-
ke básní sa pokúsila o epos i o dra-
matickú tvorbu s látkou z anglických 
dejín (Stille Grösse) a dejín Slovanov 
(Rogneda und Vladimir). Písala po 
nemecky a básne publikovala v novi-
nách a almanachoch. Svoje príspevky 
posielala aj Jánovi Kollárovi a v 15. 
vydaní diela Národnie spievanky boli 
publikované jej zozbierané prostoná-
rodné spevy a rozprávky, preložené 
do nemčiny.

Dňa 22. 11. 1379 bola ostrihomským 
arcibiskupom Demeterom v Trnave 
vydaná listina, obsahujúca prepis pri-
vilegiálnej listiny vydanej 12. marca 
1313 v Dolnej Strede, v ktorom sa pr-
výkrát spomína Sereď ako Zereth. 

Dňa 30. 11. 1985 v Bratislave zo-
mrel historik Ľudovít Holotík (nar. 5. 
6. 1923 v Seredi). Organizoval Histo-
rický ústav SAV a Slovenskú historic-
kú spoločnosť. V roku 1953 bol zakla-
dateľom a redaktorom Historického 
časopisu, od r. 1962 hlavný redaktor 
Studia historica slovaca.            (md)

foto: archív múzea
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Národné zasadnutie  
Modelového európskeho  

parlamentu
V dňoch 24. – 28. septembra sa v Bratislave konal 6. 

ročník národného zasadnutia Modelového európskeho 
parlamentu (ďalej MEP). MEP je medzinárodný projekt, 
ktorého cieľom je poskytnúť žiakom ucelenejší pohľad 
na proces európskej spolupráce, na mechanizmus prá-
ce európskych inštitúcií a priviesť žiakov k záujmu o štú-
dium tém, o ktorých sa diskutuje v reálnom Európskom 
parlamente. Modelový európsky parlament je projek-
tový spôsob učenia sa, ktorý prostredníctvom „hry na 
poslancov“ umožňuje žiakom stredných škôl zdokona-
ľovať sa v komunikačných a argumentačných zručnos-
tiach. Modelový európsky parlament prebieha na regi-
onálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Regionálne 
a národné zasadnutia sa konajú v slovenskom jazyku. 
Komunikačným jazykom medzinárodného zasadnutia je 
anglický jazyk. Tento rok sa medzinárodné zasadnutie 
uskutoční v Turecku. 

Záštitu nad 6. ročníkom národného zasadnutia MEP 
prevzali manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová, 
predseda NRSR Richard Sulík, minister školstva, vedy 
a výskumu a športu Eugen Jurzyca, verejný ochranca 
práv Pavol Kandráč, primátor hlavného mesta SR An-
drej Ďurkovský a riaditeľ Informačnej kancelárie Európ-
skeho parlamentu (EP) na Slovensku Robert Hajšel. 

Obchodnú akadémiu Sereď reprezentovali žiaci tre-
tieho ročníka Adrián Zaťko a Martin Brodanský, ktorí 
postúpili z regionálneho kola. Program začal už v piatok 
stretnutím s Eduardom Kukanom a Katarínou Neveďalo-
vou v priestoroch Informačnej kancelárie EP na Sloven-
sku. Žiaci sa zaujímali najmä o chod EP, ale poslancov 
taktiež zahrnuli otázkami. A. Zaťko: „Poslanci boli nao-
zaj otvorení, rozprávali sa s nami o veciach verejných, 
taktiež boli veľmi uvoľnení a na všetky otázky nám od-
povedali. Diskusia s týmito európskymi poslancami bola 
naozaj veľmi príjemná a poučná.“ Súčasťou piatkového 
popoludnia bola prehliadka hlavného mesta. 

Národné zasadnutie MEP bolo slávnostne otvorené 
dňa 25. 9. 2010 v Zrkadlovej sieni Primacionálneho pa-
láca. Delegáti počas dvoch dní pracovali v piatich vý-
boroch a hľadali riešenia na rôzne problematiky. Výstu-
pom ich práce bolo zostavenie rezolúcií, ktoré podliehali 
schvaľovaciemu procesu na valnom zhromaždení. Ne-
deľný podvečer patril stretnutiu a diskusii s poslancom 
EP Borisom Zalom, na ktorom žiaci prejavili záujem 
o problematiku nezávislosti Kosova, vstupe Turecka do 
EÚ a pomoci Grécku, o. i. Slávnostné valné zhromažde-
nie národného zasadnutia MEP sa uskutočnilo v roko-
vacej sále NR SR dňa 27. 7. 2010 za účasti predsedu NR 
SR Richarda Sulíka, veľvyslankyne Holandského krá-
ľovstva H. E. Daphne Bergsma, podpredsedu Európskej 
komisie Maroša Šefčoviča a ďalších pozvaných hostí. 

Spomedzi 46 stredoškolákov z 8 regiónov Slovenska 
boli vybraní piati delegáti, ktorí postúpili na národné kolo 
do Turecka. V tvrdej konkurencii sa im síce nepodarilo 
postúpiť, ale svojou aktivitou a kvalitnou prácou úspeš-
ne reprezentovali Obchodnú akadémiu Sereď.

Mgr. Zuzana Tóthová, Obchodná akadémia Sereď 
foto: archív OA

Dňa 12. októbra 2010 sa v Obchod-
nej akadémii v Seredi konal už 15. roč-
ník veľtrhu cvičných firiem. Najúspeš-
nejší boli žiaci 4. A/1  triedy so svojou 
firmou U Pála Lačinku, ktorá si žiakov 
získala palacinkami rôzneho druhu. 
Zahanbiť sa 
nedali ani žiaci 
4. A/2, ktorí fir-
mou HelBomb potešili žiakov, ale aj 
učiteľov héliovými balónmi. Umiestnili 
sa na druhom mieste. Firma Security-
Bang ponúkala celoživotnú ochranu 
pred problémami a s týmto nápadom 
skončila na 3. mieste. Všetky víťazné 
firmy získali výborné torty. Na splne-
nie čokoládového sna tu bola firma 
Čoko-Dream, ktorej umiestnenie v pr-
vej trojke uniklo len o vlások. Ak patríte 
medzi tých, ktorí si radi urobia voľno 

počas školského týždňa, firma Blic.sk 
ponúkala ospravedlnenky za skvelé 
ceny. Problém s nepochopeným uči-
vom vyriešila firma Doučto. Pre milov-
níkov plyšových hračiek firma Hráčik 
ponúkla výrobu hračiek na objednáv-

ku. Treba spo-
menúť aj firmu 
Tancuj-vykrúcaj, 

ktorá ponúkla tanečné kurzy.
Ako je vidno, veľtrh cvičných firiem 

dopadol veľmi dobre. Študenti ďakujú 
vedeniu OA Sereď, že zachovávajú 
tradície. Obohacujú a spestrujú tak 
vyučovanie na našej škole. Tešíme 
na budúci 16. ročník veľtrhu cvičných 
firiem, keď my, terajší tretiaci, bude-
me zainteresovaní na jeho úspešnom 
priebehu.

Tretiaci – OA Sereď

Veľtrh cvičných firiem

Nezabudnite na zverejnenie účtovnej závierky  
zostavenej za účtovné obdobie roka 
v zbierke listín obchodného registra

Účtovnú závierku (súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky) zverej-
ňujete, ak ste akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedze-
ným alebo družstvo.

Od 1. 1. 2010 bolo v zákone o účtovníctve spresnené zverejňovanie úda-
jov vykázaných v individuálnej a mimoriadnej účtovnej závierke v zbierke 
listín obchodného registra v prípade akciových spoločností, spoločností 
s ručením obmedzeným alebo družstva do 30 dní po schválení účtovnej 
závierky, alebo do lehoty, ktorá je ustanovená v Obchodnom zákonníku. 
Obchodný zákonník ukladá povinnosť zverejnenia účtovnej závierky po jej 
schválení orgánom účtovnej jednotky.

Dokedy je potrebné účtovnú závierku schváliť?
Aj túto skutočnosť upravuje Obchodný zákonník. Účtovná závierka sa 

musí predložiť na schválenie do šiestich mesiacov od jej zostavenia, pričom 
by mala byť schválená do 3 mesiacov od jej predloženia. 

Ak je účtovná závierka zostavená k 31. 12. 2010, musí byť predložená na 
schválenie do 30. júna 2011 (šesť mesiacov) a valné zhromaždenie by ju 
malo schváliť najneskôr do 30. septembra 2011 (tri mesiace po predložení). 
Ak by účtovná závierka nebola v termíne schválená, musí účtovná jednotka 
zverejniť do 30 dní neschválenú účtovnú závierku. To znamená, ak má úč-
tovná jednotka účtovné obdobie kalendárny rok, účtovná závierka by mala 
byť zverejnená vždy do konca októbra. 

Verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť
Tieto spoločnosti majú povinnosť zverejniť úplnú účtovnú závierku do 

siedmich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Ak je účtovná závierka 
týchto spoločností zostavená k 31. 12. 2010, musí byť uložená do zbierky 
listín do 31. 7. 2011.

Upozornenie na záver:
Ak by sa schválená účtovná závierka odlišovala od riadnej účtovnej zá-

vierky, ktorá bola predložená ako príloha k podanému daňovému priznaniu 
k dani z príjmov, je potrebné zaslať na daňový úrad aj schválenú účtovnú 
závierku.

Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Trnava

foto: archív školy
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O Z N A M
Veterinárna ambulancia pre malé zvieratá MVDr. Branislava Ga-

raja je presťahovaná na Pažitnú ul. č. 1017/37 (bývalé jasle). 

Oznam Daňového úradu Sereď
Nové telefónne linky Daňového úradu v Seredi:

klapka verejné číslo meno funkcia
100 031 7738 100 Ing. Norbert Kalinai,  riaditeľ
110 031 7738 110 Klaudia Pišiová,  sekretárka
120 031 7738 120 Ing. Eva Chromeková vedúca odd. 
121 031 7738 121 Ing. Slávka Vidovičová správkyňa
122 031 7738 122  Veronika Bavlšíková správkyňa
123 031 7738 123 Eva Süttöová správkyňa
124 031 7738 124 Bc. Mária Žigová Javorová správkyňa 
125 031 7738 125 Ing. Edita Lukáčová,  správkyňa
126 031 7738 126 Ing. Milada Miklošíková,  správkyňa
127 031 7738 127 Ing. Marcela Benková  správkyňa
128 031 7738 128 Mgr. Erika Gulášová správkyňa
129 031 7738 129 Bc. Silvia Tomašovičová správkyňa
130 031 7738 130 služby verejnosti
140 031 7738 140 Ing. Jana Poláková kontrolórka
141 031 7738 141 Ing.Jozef Pospišek kontrolór
142 031 7738 142 Bc. Marián Váczi kontrolór
143 031 7738 143 Ing. Miriam Javorová kontrolórka
144 031 7738 144 Mgr. Izabela Vrbová kontrolórka
145 031 7738 145 Ing. Alena Ferencová kontrolórka
146 031 7738 146 Helena Gálová kontrolórka
147 031 7738 147 Mária Paulíková,  kontrolórka
151 031 7738 151 Ing. Miroslava Popelková exekútorka
160 031 7738 160 Dušan Klenovič, administr., správca
170 031 7738 170 Mgr. Kristína Schmidtová, registrátorka
180 031 7738 180 Mária Poláková účtovníčka
Fax DÚ Sereď 031 / 789 61 23

Zbierkový predmet mesiaca
Novembrovým zbierkovým 

predmetom v seredskom 
múzeu je kachlica s kveti-
novým motívom. Kachlica 
pochádza z druhej polovice 
19. storočia. Darovala nám 
ju pani Mária Tomašková zo 
Serede. Prezrieť si ju môže-
te v našich priestoroch do 
konca mesiaca. Srdečne po-
zývame! 

Zlatica Gregorová, 
Mestské múzeum Sereď

V dňoch 12. 10. – 13. 10. 2010 sa 
uskutočnila 12. konferencia Združe-
nia informatikov samospráv Sloven-

ska (ZISS), ktorú organizuje eSlovensko, o. z. v spolupráci s Úniou 
miest Slovenska a mestským úradom vo Zvolene. Na konferencii sa 
stretlo takmer 50 účastníkov z celého Slovenska. eSlovensko, o.z., 
je nezisková mimovládna organizácia zaoberajúca sa informatizá-
ciou Slovenska. Občianske združenie sa v súčasnosti podieľa na 
príprave a realizácii niekoľkých národných projektov: Zodpovedne.
sk, Stopline.sk, Ovce.sk, Pomoc.sk. Naše mesto na podujatí zastu-
poval informatik MsÚ Ing. Michal Kubala.             red

Počúvajme svoje srdce, počúvajme svojím srdcom...
...bolo motto, ktorým sa 24. 9. 2010 riadili študenti Obchodnej aka-

démie v Seredi, keď sa prihovárali v posledný septembrový piatok 
okoloidúcim. Sympatické dvojčlenné zdravotné hliadky vysvetľovali 
počas Dňa srdca ochotným počúvajúcim KÓD ZDRAVÉHO ŽIVO-
TA 0-30-5-120-80 (0=fajčenie, 30=najmenej 30 min. chôdze denne, 
5=hladina cholesterolu do 5 mmol/l, 120/80=optimálny tlak krvi).

Toto číslo zdobilo študentom červené tričká. Za ochotu všetci do-
stali červené srdiečka a kartičku s ďalšími potrebnými informáciami. 
Mladí ľudia oslovených posielali na stanovisko pred OD Jednota, 
kde si mohli záujemcovia dať zmerať hladinu cholesterolu, tlak krvi 
a presvedčiť sa o prefajčenosti svojich pľúc. Deň srdca v Seredi sa 
stretol s veľkým ohlasom. Poďakovanie patrí PaedDr. M. Kamen-
skej, učiteľke z OA, zdravotnej sestre E. Loveckej, celej 2. E triede 
a pánovi V. Domarackému za nezištnú pomoc a ochotu zúčastniť sa 
na projekte.                       OA

Zo zápisníka Mestskej polície v Seredi
* Dňa 2. 9. prijala MsP od občana oznam, že v areáli MŠ na Ul. D. 
Štúra sa nachádza mládež, ktorá tam robí neporiadok. Hliadka na 
mieste skontrolovala 6 osôb vo veku 16-18 rokov, z ktorých jeden 
na mieste zapaľoval „pepo“ a znečisťoval priestranstvo. Verejné 
priestranstvo po upozornení vyčistil a zaplatil blokovú pokutu 20 €.
* Dňa 3. 9. o 21.50 hod. Neznáma osoba hodila tehlu do okna ro-
dinného domu na Ul. Pod hrádzou. Uvedeným konaním poškodil 
kryt na navíjacom systéme rolety.
* Niekoľko občanov sa 3. 9. sťažovalo na rušenie nočného po-
koja, ku ktorému dochádzalo v kempingu. Hliadka MsP osobe 
zodpovednej za priestupok uložila blokovú pokutu.
* Dňa 11. 9. došlo na Železničnej ul. ku krádeži horského bicykla. 
Neznámy páchateľ odcudzil bicykel z balkóna na 1.poschodí tak, že 
k miestu si priniesol rebrík, pomocou ktorého sa dostal na balkón. 
* Dňa 11. 9. sa priestupku znečisťovania verejného priestranstva 
dopustil 16-ročný mladík, ktorý znečistil papiermi zastávku SAD. 
* Priestupku znečistenia verej. priestranstva sa dopustil aj ob-
čan, ktorý 11. 9. vyniesol starý nábytok ku kontajnerom určeným 
na komunálny odpad. Pozabudol, že takýto druh odpadu patrí na 
zberný dvor a pôvodca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť 
odvoz starého nábytku na zberný dvor.
* Dňa 11. 9. hliadka zaznamenala 2 priestupky, pri ktorých malo-
leté dievčatá kradli v obchodoch. V jednom z prípadov sa malole-
tá Mária L. dopustila obdobných krádeží už v šiestich prípadoch 
za posledné dva roky.
* Na Pažitnej ul. bolo 14. 9. zistené znečistenie detského ihriska 
– verejného priestranstva – rozhadzovaním obalov od potravín. 
Dvaja mládenci neporiadok museli upratať.
* Dňa 14. 9. sa 16-ročný Nikolas D. pokúsil z potravín odcudziť tri 
fľaše alkoholu. Za svoje konanie zaplatil blokovú pokutu 15 €.
* Dňa 16. 9. pri kontrole vodenia psov na verej. priestranstve bol 
zistený priestupok občianky, ktorá si nesplnila povinnosť eviden-
cie psa na MsÚ. Na mieste jej bola uložená bloková pokuta 10 €.
* Nerešpektovanie zákazu fajčenia na zastávke SAD bolo ziste-
né dňa 17. 9. Priestupca musel uhradiť blokovú pokutu 5 €.
* Bloková pokuta bola uložená občianke, ktorá na Mládežníckej 
ul. spaľovala konáre, lístie a iný záhradný odpad.
* Dňa 1. 10. bolo na nových kamerách umiestnených na Dol-
nostredskej ul. pri larzénkach spozorované, ako dvojica mužov 
vynáša starú sedačku k Váhu, odkiaľ sa vracajú bez nej. Na 
miesto bola vyslaná hliadka, ktorá v známom dvore vyhľadala 
nasnímanú dvojicu. Sedačku z miesta odstránili a za porušenie 
zákona o odpadoch sú riešení v zmysle zákona.  
* Nepovolený predaj parfémov bol zistený 2. 10. pred NC. Prie-
stupkyni bola uložená bloková pokuta, ktorú zaplatila na mieste.

Informácia pre platiteľov DPH!
Daňové riaditeľstvo SR naďalej prijíma žiadosti o vrátenie DPH v 
inom členskom štáte EÚ za rok 2009. V súčasnej dobe prebieha 
na úrovni Európskeho spoločenstva schvaľovací proces návrhu 
smernice, ktorá predĺži lehotu na podávanie žiadostí o vrátenie 
DPH v inom členskom štáte EÚ za rok 2009. V návrhu smernice 
sa uvádza, že lehota na podanie týchto žiadostí sa predlžuje z 30. 
septembra 2010 na 31. marec 2011. V návrhu smernice sa uvádza, 
že členské štáty zosúladia svoje národné právo tak, aby bola do-
držaná účinnosť smernice, ktorá sa predpokladá od 1. 10. 2010. 
Vzhľadom na skutočnosť, že implementácia smernice do zákona 
o DPH si bude vyžadovať určitý čas, platitelia DPH pri podáva-
ní žiadosti o vrátenie dane za obdobie roka 2009 využijú priamy 
účinok smernice. V praxi to znamená, že Daňové riaditeľstvo SR 
nepozastavilo prijímanie žiadostí o vrátenie DPH za obdobie roka 
2009 ani po termíne 30. september 2010. 

Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Trnava
foto: archív školy

foto: archív múzea
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6. – 7. 11. so – ne o 19.00 hod. ČARODEJOV UČEŇ  
(The Sorcerer´s Apprentice) Nicolas Cage, Monica Bellucci v dobrodruž-
nom fantasy filme z produkcie Jerry Bruckheimera, R: J. Turteltaub, DS: 
SATURN, USA, ŠUP, 110 min., tit., MP 12, vst.: 2,50 €, www.saturn.sk
9. – 10. 11. ut – st o 19.00 hod. GHOST WRITER  
(The Ghost Writer) Najväčšia lož je ukrytá pod tisíckami malých právd. 
Thriller ocenený Strieborným medveďom v Berlíne. H: E. McGregor, P. 
Brosnan, R: R. Polanski, DS: FILM EUROPE, FR/NEM/VB, ŠUP, 128 
min., MP 15, vst.: 2,50 €, www.filmeurope.eu
11. – 12. 11. št – pia o 19.00 hod. K/LAMAČ SŔDC  
(Heartbreaker) Žiadna žena mu neodolá... Komédia. H: V. Paradis, R. 
Duris, R: P. Chaumeil, DS: PALACE PICTURES, FR/Monako, 105 min., 
tit., MP 12, vst.: 2,50 €, www.palacepictures.net
13. – 14. 11. so – ne o 19.00 hod. ROMÁN PRE MUŽOV 
(Román pro muže) Cesta do hlbín duše skutočného muža je tŕnistá... Tra-
gikomédia. H: M. Donutil, M. Vladyka, R: T. Bařina, DS: GARFIELD FILM, 
ČR, ŠUP, 100 min., česká verzia, MP 12, vst.: 2,50 €, www.garfieldfilm.sk
14. 11. ne o 15.00 hod. DETSKÉ PREDSTAVENIE –  
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV (Alice in Wonderland) Ne-
smrteľná klasika v jednom z najobľúbenejších príbehov všetkých čias, 
popretkávanom kúzlami a mágiou... Rodinný, dobrodružný, fantazijný. H: 
J. Depp, M. Wasikowska, R: T. Burton, DS: SATURN, USA, 103 min., 
slovenský dabing, MP, vst.: 2 €, www.saturn.sk
16. – 17. 11. ut – st o 19.00 hod. FILMOVÝ KLUB UVÁDZA: 
KATKA Unikátny časozberný dokument mapujúci štrnásť rokov v ži-
vote mladej narkomanky a jej márneho zápasu so závislosťou... R: H. 
Třeštíková, DS: ASFK, ČR, 90 min., slov. titulky, MP 12, vst.: členovia FK 
1,50 €, ostatní: 2,50 €, www.asfk.sk
18. 11. št o 19.00 hod. FILMOVÝ KLUB UVÁDZA v rámci PRO-
JEKTU 100-2010: HAROLD A MAUDE (Harold a Maude) Milost-
ný príbeh dvadsaťročného Harolda, posadnutého smrťou a skoro osem-
desiatročnej Maude, vychutnávajúcej si život plnými dúškami... Čierna 
komédia. Distribúciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond. H: R. 
Gordon, B. Cort, R: H. Ashby, DS: ASFK, USA, 92 min., tit., MP 12, vst.: 
členovia FK 1,50 €, ostatní: 2,50 €, www.asfk.sk
19. – 20. – 21. 11. pia – so – ne o 19.00 hod. FÍZLI ZO 
ZÁLOHY (The Other Guys) Keď najlepší policajti sú zaneprázdnení, 
naša jediná nádej sú... fízli zo zálohy. Akčná komédia. H: S. L. Jackson, 
P. Hilton, R: A. Mckay, DS: ITA FILM, USA, ŠUP, 107 min., tit., MP 12, 
vst.: 2,50 €, www.itafilm.sk
23. 11. ut o 19.00 hod. ZLÝ POLIŠ (Bad Lieutenant: Port of Call-
New Orleans) Kto hovorí, že policajti a grázli spolu nemôžu vychádzať? Kri-
minálna dráma. H: N. Cage, E. Mendes, R: W. Herzog, DS: CONTINENTAL 
FILM, USA, 122 min., tit., MP 15, vstupné: 2,50 €, www.continental-film.sk
25. 11. št o 19.00 hod. FILMOVÝ KLUB UVÁDZA:  
PANIKA V MESTEČKU (Panique au village) Nerozlučná trojica 
priateľov zažije celý rad dobrodružstiev, ktoré ich zavedú do podmorské-
ho sveta, polárnych pustatín i k žeravému zemskému jadru. Animovaná 
komédia. V hlavných úlohách: kôň, kovboj a indián, R: S. Aubier, V. Pa-
tar, DS: ASFK, Belg./FR/Luxem., ŠUP, 75 min., tit., MP 12, vst.: členovia 
FK: 1,50 €, ostatní: 2,50 €, www.asfk.sk
26. – 27. – 28. 11. pia – so – ne o 19.00 hod. JEDZ, MOD-
LI SA A MILUJ (Eat, Pray, Love) Po mnohých nezdaroch a rozvo-
de sa 35-ročná Elizabeth so zlomeným srdcom rozhodne zmeniť  svoj 
život a vydá sa na cestu okolo sveta, kde spozná aj svoju pravú lásku... 
Dráma. H: J. Roberts, J. Bardem     R: R. Murphy, DS: ITA FILM, USA, 
ŠUP, 133 min., tit., MP 12, vst.: 2,50 €, www.itafilm.sk
28. 11. ne o 15.00 hod. DETSKÉ PREDSTAVENIE  
PRINCEZNÁ A ŽABA (The Princess and the Frog) Animovaná 
rodinná komédia o krásnej dievčine, princovi, žabe a slávnom bozku, 
ktorý však všetko prevráti naopak... Rozprávkový muzikál, R: R. Cle-
ments, J. Musker, DS: SATURN, USA, slov. dab., 97 min., MP, vst.: 2 €, 
www.saturn.sk
30. 11. - 1. 12. ut - st o 19.00 hod. KICK-ASS (Kick-Ass) 
Komiksy sú jeho život. Doslova. Nadupané akcie, drsné fóry, irónia a čierny 
humor... Akčný. H: A. Johnson, N. Cage, R: M. Vaughn, DS: MAGIC BOX, 
USA, ŠUP, 106 min., tit. MP 15, vst.: 2,50 €, www.magicboxslovakia.sk
PRIPRAVUJEME NA DECEMBER 2010: 25 zo šesťdesiatych, 
Ja, zloduch, 22 výstrelov, Machete, Najlepší z Brooklynu, Hlboký spánok, 
Kuky sa vracia, Sociálna sieť, Expendables. Bezbariérové kino, možnosť 
vstupu aj na invalidnom vozíku. Kapacita 468 miest. Predpredaj a predaj 
vstupeniek hodinu pred predstavením. Kontakt: 0317892226, nova.se-
red@szm.sk, www.vidici.sk/nova ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

MESTSKÉ MÚZEUM 
– FÁNDLYHO FARA 

V SEREDI
Program na november

STÁLE EXPOZÍCIE
Prehistória seredského regiónu – Hrad 
Šintava – Dobové fotografie Serede –  
– Lapidárium s barokovými sochami

VÝSTAVY
Archeologický výskum hradu Šintava 
ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA 
Kachlica s kvetinovým motívom

ATRAKCIE
Model kaštieľa s parkom –  

– vízia budúcnosti

NOVÉ VÝSTAVY
 DVOŘÁK, MÜLLER THURGAU –

– fotografie z vinohradov
Výstava fotografa Jakuba Dvořáka  

potrvá od 30. 9. - 30. 11. 2010

PRIPRAVUJEME
december 2010 – január 2011
K Vianociam patrí betlehem...

Výstava betlehemov rezbárskeho 
umenia z 19. a 20. storočia, vystavené 

budú diela ľudových umelcov, ktoré 
patria medzi skvosty Pohronského 

múzea v Novej Bani
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

PROGRAM
DOMU KULTÚRY

NOVEMBER
DECEMBER

Výchovno-vzdelávacie 
odd., práca s mládežou 

a deťmi
4. 11. divadelná sála

Najsladšia rozprávka
divadelná hra pre MŠ  

a I. st. ZŠ.
11. 11. divadelná sála

Potulný kabaret
kabaretné predstavenie

pre II. stupeň ZŠ.
15. 11. banketová sála

Mihálikova Sereď
súťaž v prednese poézie 

a prózy organizovaná 
v spolupráci s MO MS
24. 11. banketová sála
Dôvody prečo zdravo 

raňajkovať
Klubové dopoludnie 

pre II. st. ZŠ. Budeme 
nielen, variť a kuchtiť, 

ale aj besedovať s pani 
doktorkami.

26. 11. divadelná sála
Čo je veľa, to je veľa !

Výchovný program orga-
nizovaný pre SŠ.

5. 12. o 15.30 hod. 
estrádna sála 

Mikuláš 2010
Príchod Mikuláša, anjela 

a čerta, rozprávkové 
predstavenie, kurz tanca 
majstra čerta, diabolská 

disco, rozlúčka  
s Mikulášom.

 Program pripravila  
K. Žigová, manažér 

kultúry DK
Oddelenie kultúrno-spo-

ločenského života
20. 11. o 20.00 hod.  
Katarínska tanečná  

zábava – estrádna sála
Hrá Michal a Saskia

21. 11. MNÍŠKY 2
Misionárky

divadelné predstavenie,  
vst.: 10 €

31. 12. o 19.00 hod.
Silvestrovská  

tanečná zábava
polnočná kapustica, 

bohatá tombola,  
vstupné 10 €

Vstupenky len  
v predpredaji!

Hrá MINI MAX a DJ
Program pripravil 

Michal Koričanský,  
manažér kultúry DK

FREE TIME CLUB
Program na november 2010

 6. 11. o 10.00 
I. Seredská šarkaniáda – na šta-
dióne (akcia sa nebude konať iba v 

prípade silného dažďa)

13. 11. o 8.30 SEREĎ OPEN CUP 
V SCRABBLE 2010

BURZU ZBERATEĽSKÝCH PRED-
METOV A STAROŽITNOSTÍ 

Kde? – vestibul kina NOVA, D. Štúra 
Kedy? – 20. 11. od 8.00-14.00 hod.

Predávajúci platia za miesto 2 €.  
Návštevníci majú vstup voľný! 

20. 11. o 18.30 MODRÁ RUŽA  
– zájazd do DAB Nitra 

Otváracie hodiny FTC:
 streda: 16.00 – 20.00 
 piatok: 16.00 – 20.00 
 sobota: 16.00 – 20.00 
Príďte si zahrať rôzne spoločenské hry, 
hlavne biliard a stolný tenis. Každú ne-
párnu sobotu si môžete zahrať hru St. 
Petersburg a Tibet, alebo sa môžeš po-
dieľať na tvorbe novej hry jej testovaním.

Pripravujeme na december 2010:
Kartový turnaj

Burzu zberateľských predmetov  
a starožitností

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

KINO NOVA
PROGRAM NA NOVEMBER 2010
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Staň sa basketbalistkou!
Máš chuť začať športovat? Chuť učiť sa nové veci? Zažiť zába-

vu a dobrodružstvo v kolektíve nových kamarátov? Poď skúsiť hrať 
basketbal za ŽBK Lokomotíva Sereď. AŠK Lokomotíva Sereď, žen-
ský basketbalový oddiel a Školské športové stredisko pri ZŠ J. A. 
Komenského v Seredi pozýva do svojich radov dievčatá ročníkov 
1999 a mladšie.

Basketbal nie je iba šport, ale tiež aktívny spôsob života, možnosť, 
ako sa zoznámiť s ľuďmi a dbať o svoje zdravie. Chceme ukázať, že 
športový životný štýl môže byť zábavný a môže nám priniesť veľa. 
Môžeme Vám poskytnúť náväznosť v súťažiach od najmenších ka-
tegórií až po dospelých v krajských, ako aj v celoslovenských súťa-
žiach. Dievčatá sa pravidelne zúčastňujú domácich a zahraničných 
turnajov, sústredení a aj školských akcií spojených s basketbalom.

Snažíme sa v klube žiť aj spoločenským životom, preto spoločné 
akcie ako je ukončenie sezóny, vianočný večierok či rôzne oslavy 
narodenín hráčok patria k programu nášho klubu.

Všetky informácie Vám radi poskytnú: p. Krajčovič 0903 790 820, 
p. Kapoš 0908 096 876, p. Sedláček 0903 212 883 (pozri: www.loko-
sered1997.estranky.sk, www.bades.sk), facebook: loko sered

Časopis občanov mesta Sereď. Príprava a výroba – štúdio MNEWIS, zodp. redaktor Marcel Kováč. Príspevky: MsÚ, tel.: 031/789 20 94, podateľňa 
MsÚ alebo elektronicky seredskenovinky@sered.sk. Redakcia má právo príspevky krátiť a upravovať alebo nezverejniť. Grafický dizajn a neoznačené 

fotografie: M. Kováč. Vydáva DK Sereď. Vychádza desaťkrát ročne v počte 7000 ks. Registrované MK SR EV 3405/09. www.sered.sk

V Mestskom múzeu v Seredi sa 
dňa 17. septembra 2010 uskutoč-
nilo netradičné podujatie – Histó-
ria športu v Seredi. Keďže histó-
ria v každom zmysle slova patrí 
do múzea, rozhodli sme sa pre jej 
netradičné spojenie so športom. 
V spolupráci s pánom Dušanom 
Irsákom sme privítali bývalých, 
ale aj v súčasnosti aktívnych 
športovcov, funkcionárov, priaz-
nivcov športu. K dispozícii bolo 
premietanie fotografií. Zúčastne-
ní mali možnosť zaspomínať si 

na spoluhráčov a ani nechýbali 
vtipné komentáre... Zástupcovia 
basketbalu, hádzanej, vzpierania, 
kulturistiky, futbalu a hokeja po-
skytli cenné informácie k pripra-
vovanej knihe o športe v Seredi.

Veríme, že účastníci podujatia 
odchádzali spokojní a radi sa zú-
častnia budúcich stretnutí s touto 
tematikou. Potešíme sa návšteve 
zástupcov rôznych športových 
klubov, ktoré mali v Seredi svoje 
zázemie.

Zlatica Gregorová, MM Sereď

História športu v Seredi

SEREDSKÁ INTERLIGA
V poradí už 6. ročník Seredskej 

Interligy sa začal počas víkendu 
17. októbra 2010. Tak ako minu-
lú zimnú sezónu, aj túto odohrá-
me v hale Obchodnej akadémie 
v Seredi a letnú časť na umelom 
ihrisku v areáli ZŠ v Šúrovciach.

Do novej sezóny vstúpilo 10 
mužstiev, teda o jedno mužstvo 
viac ako vlani. Keďže tím FC Vý-
mel po sezóne skončil, v Interlige 
sme privítali až dvoch nováčikov. 
Prvým je mužstvo Colo–Colo, 
zložené z veľmi dobrých hráčov, 
ktoré určite bude patriť medzi 
favoritov. Ďalším nováčikom sú 
Nekompromisní bombardéri, kto-
rí vznikli na základoch mužstva 
FC Výmel. Titul budú obhajovať 
hráči Tekutého zla, ktorí len veľmi 
tesne predbehli v tabuľke druhé 
mužstvo FK Kávoviny. 

Čo môžeme očakávať v novej 
sezóne a na čo sa bude najviac 
sústreďovať pozornosť? Jed-
nou zo základných otázok je, či 

sa mužstvu Tekuté zlo podarí 
obhájiť titul. Taktiež sa očaká-
va vzostup Corgoňov, ktorí boli 
sklamaním minuloročnej sezó-
ny, keď skončili na poslednom 
mieste. Prvé tri kolá ukázali, že s 
obidvoma nováčikmi treba vážne 
počítať. Hlavne od mužstva Co-
lo–Colo sa očakáva, že zamieša 
poradie vo vrchnej časti tabuľky. 
Momentálna situácia je veľmi 
zaujímavá. Na samom vrchu je, 
ako už tradične, Tekuté zlo, druhí 
su len o skóre a bez straty bodu 
Corgoni, kým druhý tím z posled-
nej sezóny FK Kávoviny sú zatiaľ 
bez bodu. 

Ako sa to napokon skončí, zis-
tíme až v lete, no dovtedy nás 
čaká ešte veľa zábavy a dobrého 
futbalu. Všetci ste na zápasoch 
Interligy vítaní!

Daniel Vrabec, predseda Se-
redskej Interligy a vedúci tímu 
Corgoni (pozri: www.interliga-

sered.sk)

fotografie: archív Lokomotíva Sereď


