
Dňa 9. 11. 2010 zasa-
dlo Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi poslednýkrát vo 
svojom volebnom období. 
Poslanci perokovali všetky 
body programu (pozri http://
www.mz.sered.sk /mate -
rialy/vo_07_10/20101109/
index.html). V popolud-
ňajších hodinách návštívil 
naše mesto minister vnútra 
SR Daniel Lipšic a policajný 
prezident PZ SR Jaroslav 
Spišiak.

Policajný prezident pred-

stavil poslancom a sered-
skej verejnosti nového ria-
diteľa KR PZ Imricha Puhu 
z Trnavy, riaditeľa OR PZ 
Galanta Mariána Sisku 
a riaditeľa OO PZ Sereď 
Martina Mlynárika.

Minister vnútra a policaj-
ný riaditeľ, sa zaujímali ako 
občania mesta hodnotia 
prijaté bezpečnostné opat-
renia. Predstavitelia MV a 
PZ SR sa dotkli viacerých 
aktuálnych tém v oblasti 
bezpečnosti.          red

S akými pocitmi ste 
privítali správu o Va-
šom zvolení do funkcie 
primátora mesta?

Bola to príjemná sprá-
va. Tesne po voľbách mi 
prišlo pogratulovať veľmi 
veľa ľudí. Zápas sa hral 
do poslednej minúty...

Ste rodák, žijete a 
pracujete v meste. Má-
lokto Vás nepozná... 
Občania po rokoch 
stagnácie v niekto-
rých oblastiach života 
mesta očakávajú zme-
ny. Ktoré kroky a činy 
budú Vaše prvé?

Prvou úlohou je pre-
vzatie agendy primátora 
a všetkých súvisiacich 
vecí. Druhou úlohou 
bude vymenovať nové-
ho prednostu úradu Ing. 
Tibora Krajčoviča. Je to 
skúsený manažér v ob-
lasti riadenia – človek 
na pravom mieste. Spoločne s po-
slancami zvolíme nového zástup-
cu primátora mesta a túto funkciu 
ponúknem najprv Ing. Marekovi Lo-
veckému.

Čakajú ma aj celkom praktické 
úlohy, ako je zabezpečenie zimnej 
údržby ciest a chodníkov. Bývalé 
vedenie mesta zmluvu o údržbe na 
rok 2011 nepodpísalo, a tak sa táto 
vec musí vyriešiť okamžite.

Volebná kampaň skončila, ste 
víťazom volieb, môžete si dovoliť 
zhodnotiť priebeh volebnej kam-
pane. S akým odkazom pre svo-
jich súperov by ste chceli pokra-
čovať vo funkcii primátora?

Volebná kampaň bola mimoriad-
na, agresívna a s nepríjemnými in-
vektívami. No s takým počínaním 
niektorých kandidátov na post pri-
mátora som počítal. Osobne som 
podal jedno trestné oznámenie a asi 
budú podané aj ďalšie. Po zverejne-
ní informácií budú občania asi veľmi 
prekvapení, čo niektorí dokážu uro-
biť, aby pošpinili a znevážili iného... 
Ak sa preukáže a zdokumentuje 

trestná zodpovednosť, tak sa zasa-
dím o zverejnenie dôkazov.

Vážim si tých súperov z kampane, 
ktorí sa zachovali korektne. Niektorí 
sú veľmi šikovní, vedia organizovať 
a majú dobré nápady, ktoré si zaslú-
žia realizáciu. Ak od svojich dobrých 
predsavzatí neustúpia a ponúknu 
spoluprácu, tak u mňa budú mať 
dvere otvorené...

Ako by ste zhodnotili voľby po-
slancov do mestského zastupi-
teľstva a čo očakávate od nových 
poslancov?

Niektoré zmeny boli očakávané. 
Očakávam občiansky postoj a prá-
cu na spoločnom diele, očakávam 
slušné správanie sa navzájom. Pri-
vítal by som, keby tí, čo sa dopustili 
nehoráznych invektív, osočovaní a 
urážok svojich kolegov, zvážili svoje 
zotrvanie vo funkcii poslanca MsZ.

Chápem, že potrebujete čas na 
zistenie stavu vecí. Je predčasné 
hovoriť o všetkých krokoch pres-
ne, napriek tomu, viete uviesť 
oblasti v ktorých chystáte vyko-
nať zásadné zmeny?

Prvou zásadnou zmenou bude 
nová organizačná 

V sychravých jesenných dňoch život na Mlynárskej ulici 
osirel, len miestni rybári naďalej využívali dary rieky Váh a 
lovili dravé ryby a kapry. 

Na moju veľkú radosť sa v rodinnom albume tetiny Ma-
riny našla fotografia dedka Štefana s nádherným úlovkom, 
kaprom sazanom, ktorý bol ťažký 13 kg a dlhý bol cez celú 

detskú vaničku. Obdivovala ho celá ulica a dedko mal ne-
smiernu radosť. Na tú dobu to bol v lužnej rieke nevšedný 
a skutočne obdivuhodný úlovok. Dobová fotografia nemá 
vysokú kvalitu dnešných, ale všetci môžeme vidieť, že pri 
statnom dedkovom tele a v jeho chlapských dlaniach sa šu-
pináč nestráca.

V sedemdesiatych rokoch, keď som navštevoval základnú 
školu na Kostolnej ulici, niekoľkí záhradníci v okolí pestova-
li kvety. Dedko, ako aj ostatní Mičániovci a Válkyovci, mali 
priestranné záhrady na terajšom Fándlyho sídlisku. Siahali 
až po cestu vedúcu krížom cez Vonkajší rad. Po bohatých 
úrodách hlávkového šalátu a šalátových uhoriek (všetko sa 
pestovalo v nispétoch) bola záhrada pripravená na pestova-
nie hrebíčkov (klinčeky) a vrchol celého záhradničenia boli 
krizantýny (chryzantémy), ktoré museli dokvitať do plnej krá-
sy presne na sviatok dušičiek a všetkých svätých. Tú krásu 
by mohli obdivovať aj terajší záhradníci, ktorí využívajú naj-
modernejšie metódy agrovedy. Koreňové chryzantémy bielej 
a neskoršie i jasnej žltej farby boli veľké ako lopty, niektoré ko-
rene mali až 12-15 kvetov. Dedko mal kupcov 
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NOVÝ PRIMÁTOR MESTA
ING. MARTIN TOMČÁNYI

JESEŇ NA MLYNÁRSKEJ ULICI
Ing. Miloš Mičáni

Ako získať financie na projekty  
zo zdrojov Európskej únie?

Na tému získavania finančných 
zdrojov z Európskej únie a podáva-
nia žiadostí o nenávratné finančné 
prostriedky (ďalej NFP) pre rôzne 
projekty sa hovorí často a, bohu-
žiaľ, nepresne. Menej často sa 
však dozvedáme, ako sa také pro-
jekty pripravujú a čo všetko pred 
podaním žiadosti o NFP z fondov 
Európskej únie treba vykonať. 
Spomínajú sa viaceré odborné 

názvy, ktoré „zabíjajú mozog“, 
napr.: výberové kritéria, hodnotia-
ce kritéria, zoznam ukazovateľov, 
štatút, poriadok, program, manu-
ál, kontrolný zoznam, programový 
manuál, zoznam povinných príloh, 
dizajn manuál, systém riadenia, 
číselník oprávnených výdavkov a 
na dôvažok ešte niekoľko schém, 
analýz a vzorov... 

pokr. na str. 3

pokr. na str. 2

pokrač. na str. 4

VÝSLEDKY
KOMUNÁLNYCH VOLIEB 
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2011 – 2014
Zvolení poslanci Mestské-

ho zastupiteľstva
v Seredi:

MUDr. Miroslav Bucha
Ing. Ján Himpán

Ing. Bystrík Horváth
JUDr. Michal Irsák
Ing. Norbert Kalinai

Pavlína Karmažínová
Michal Koričanský

MUDr. Eva Krajčová
Ing. arch. Róbert Kráľ 
Mgr. Marcel Kráľovič 

Pavol Kurbel
Ing. Marek Lovecký

Mgr. Marta Némethová
Mgr. Peter Rampašek

Róbert Stareček
Róbert Šipka

Ing. Martin Tomčányi
Ľubomír Veselický
Božena Vydarená

Za zvoleného Ing. M. Tomčányi-
ho – primátora mesta nastupujúci 
náhradník na post poslanca MsZ:

Ing. Ľubomír Kyselý

Minister vnútra a policajný prezident SR 
na rokovaní mestského zastupiteľstva
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Ak by ste niektorým vyjadre-
niam hneď nerozumeli, nič si 
z toho nerobte. Uvarte si liter 
čaju, vypnite televízor, sadnite si 
k svojmu počítaču a začítajte sa 

do oficiálnej úradníckej sloven-
činy, ktorá sa len málo podobá 
pútavému textu z románu. 

V rozhovore s projektovým 
manažérom mesta Ing. Brani-
slavom Bírom som sa však do-
zvedel oveľa viac.

Získať finančné prostriedky 
z fondov Európskej únie nie je 
jednoduchá procedúra. Nesta-
čí napísať jednostránkovú žia-
dosť, opečiatkovať ju, podpísať 
a poslať poštou. Potom čakať 
na jej schválenie a po presune 
peňazí na účet mesta začať 
peniaze míňať.

Pred schválením žiados-
ti s priloženým projektom, na 
ktorý chceme peniaze získať, 
musí prebehnúť odborná, nie-
kedy veľmi zdĺhavá príprava. 

Na začiatku pred podaním 
žiadosti o schválenie NFP 
treba mať prehľad o Indikatív-
nom harmonograme výziev na 
predkladanie žiadostí o NFP 
a konkrétnych operačných 
programoch príslušného minis-
terstva, ktoré treba stále sledo-
vať. Niektoré sú občas aktuali-
zované a dochádza k väčším či 
menším zmenám podmienok. 
Zo schváleného harmonogra-
mu vieme vopred presnejšie 
zistiť, na ktoré programy sa 
v budúcom období zverejnia 
výzvy príslušného ministerstva 
na podávanie žiadostí, ale ter-
mín podávania žiadostí sa vo-
pred nedozvieme. Termín pre 
podanie žiadosti je zverejnený 
súčasne s výzvou. Zvyčajne sú 
to dva kalendárne mesiace.

Prvou úlohou projektového 
manažéra je mať podrobný 
prehľad a informovať vedenie 
mesta (najprv primátora), že na 
webových strán-
kach niektorého 
ministerstva 
bola zverej-
nená výzva, 
ktorá by bola 
vhodná pre 
naše mesto. Znie 
to jednoducho, 
však? No, ale to je 
iba prvá informácia. 
Nasleduje podrob-
né vyhodnotenie, či 
neexistujú žiadne prekážky a či 
naše mesto spĺňa všetky krité-
riá, ktoré výzva obsahuje. Bez 
odborných znalostí a podrob-
ných informácií o meste by 
sme pri príprave dokumentov 
a projektu narobili množstvo 
chýb, pre ktoré by našu žiadosť 
komisia vylúčila už v prvom 
kole schvaľovacieho procesu. 
Tu sa nezaobídeme bez vlast-
nej podrobnej analýzy. 

Ak podmienky výzvy „pasu-
jú“, nasleduje druhá fáza, azda 
najdôležitejšia etapa – prípra-
va dokumentácie a projektov. 
Treba zadovážiť všetky žiada-
né dokumenty, zadať prípra-
vu projektovej dokumentácie 
(napr. stavebný), alebo projekt 
vytvoriť samostatne (kultúrna 
alebo športová aktivita), osloviť 
žiadosťami inštitúcie mesta, ale 
veľakrát aj ostatné štátne či iné 
inštitúcie (životné prostredie, 
poisťovne, úrad práce, daňový 
úrad, inšpektorát práce, ply-
nári, vodári, elektrikári, školy, 
zdravotníci a pod.), a to všetko 
v réžii mesta. Stručný prehľad 
o tom, čo taká výzva obsahuje, 
zistíte napríklad na: http://asfeu.
sk/aktuality/aktualne-vyzvy/
operacny-program-vzdelava-
nie/opv-2010-2-1-02-soro/

Už len čítať výzvu (je to vlast-
ne manuál čo a ako treba uro-
biť) a porozumieť všetkým pod-

mienkam a formuláciám vám 
zaberie množstvo času a ener-
gie. Niektoré príručky obsahujú 
viac ako 100 strán textu! Vlast-
ný formulár hore spomenutej 

žiadosti má 20 strán a žiadosť 
obsahuje navyše 23 jedno ale-
bo viacstránkových príloh. Ak 
ide o niečo zložitejšie, aj poža-
dovaných dokumentov (ktoré 
treba podrobne preštudovať a 
uvedomiť si všetky okolnosti) je 
rádovo o desiatky viac... a ne-
smiete urobiť chybu! To všetko 
na schválenie jednej žiadosti 
o NFP na jeden projekt. 

Na vrch kopy hotových doku-
mentov sa priloží formulár žia-
dosti a do stanoveného termínu 
sa vykoná registrácia. 

V tretej fáze sa čaká na 
schválenie projektu, ktoré 
trvá 90 dní. Komisia bodo-
vo vyhodnocuje oprávnenosť 
všetkých žiadostí s priložený-
mi projektmi. Po vyhodnotení 
sa dozvieme, či sme v žiadosti 
uspeli a či budú nášmu mestu 
finančné prostriedky na projekt 
schválené. Ak áno, podpisujú 
sa zmluvy a dohody s minis-
terstvom. Prichádza na rad 
verejné obstarávanie dodáva-
teľských prác, ak je to potrebné 
pre vykonanie projektu. Nastu-
puje realizácia projektu, ktorá 
musí byť ukončená do termínu 
uvedenom v projekte. Financo-
vanie projektu sa uskutočňuje 
dvoma formami: predfinanco-
vanie alebo refundácia. Predfi-
nancovanie znamená, že dodá-
vateľské faktúry hradí priamo 
ministerstvo, refundácia zna-
mená, že faktúry dodávateľovi 
uhradí mesto a 95 % z ceny 
tovaru a služieb si uplatňuje 
na ministerstve zvlášť. Tento 
prístup uhrádzania finančných 
zdrojov si vyberá mesto podľa 
vlastného uváženia a výhod-
nosti. Refundácia aj predfi-

n a n c o v a n i e 
sa uplatňuje 

napr. pri re-
konštruk-
cii školy. 

Š t v r t á 
fáza spočí-

va v sledova-
ní merateľných 
ukazovateľov 
v spolupráci 

s externou firmou. 
Vykonáva sa monitorovanie 
projektu, za ktoré zodpovedá 
projektový manažér. Projekt 
obsahuje zoznam monitoro-
vacích správ, ktoré sa musia 
pravidelne vypĺňať. Doba mo-
nitorovania trvá rôzne dlhú 
dobu, zvyčajne niekoľko rokov, 
a môže to byť aj viac ako de-
sať rokov od ukončenia prác na 
projekte. Počas tohto obdobia 
môže ministerstvo kedykoľvek 
vykonať kontrolu naplnenia 
cieľov a účinnosti projektu. 
Každý projekt má pridelené 
svoje vlastné číslo v ITMS sys-
téme, pod ktorým je registrova-
ný v celoštátnej databáze CKO 
(centrálny koordinačný orgán) 
všetkých projektov financova-
ných zo zdrojov EÚ.

Verím, že ste si spravili as-
poň čiastočný „obraz“ o tom, 
ako to s projektmi EÚ chodí. 
Ak by som bol ešte podrob-
nejší a použil viacero bežných 
odborných výrazov, asi by ste 
text nedočítali. Rozbolela by 
Vás hlava a povedali by ste si, 
že sú vám takéto informácie na 
nič. Ak vám odteraz niekto spo-
menie fondy Európskej únie, vy 
budete vedieť, že to nie je „tr-
hať listy z kalendára“, ako si to 
často veľa ľudí myslí.

Ale občas je dobré vedieť aj 
niečo navyše, nie?! 

Marel Kováč

Ako získať financie na projekty  
zo zdrojov Európskej únie?

ROK 2007 (Sk) Mzdy bez 
odmien Odmeny Odvody Odmeny za 

výkon funk.
Mim.odmeny 

za výk. funkcie
Primátor 1 098 952 208 077 50 826 x x

Zást. primátora x x 68 158 588 749 206 946
Poslanci x x x 1 442 975 x

Hlavný kontrolór 455 159 76 964 63 113 x x
Aparát MsÚ 10 599 048 1 774 460 2 936 977 x x

ROK 2008 (Sk) Mzdy bez 
odmien Odmeny Odvody Odmeny za 

výkon funk.
Mim.odmeny 

za výk. funkcie
Primátor 1 168 814 262 678 69 288 x x

Zást. primátora x x 99 732 872 479 177 106
Poslanci x x x 882 690 816 000

Hlavný kontrolór 486 989 93 450 70 523 x x
Aparát MsÚ 12 981 391 2 295 290 1 925 382 x x

ROK 2009 (€) Mzdy bez 
odmien Odmeny Odvody Odmeny za 

výkon funk.
Mim.odmeny 

za výk. funkcie
Primátor 42 577,67 7 366,26 2 467,48 x x

Zást. primátora x x 3 540,58 31 191,19 5 097,38
Poslanci x x x 24 244,82 24 700

Hlavný kontrolór 17 840,46 2 739,15 2 543,92 x x
Aparát MsÚ 503 671,82 x 121 265,80 x x

 1. – 9. 2010 (€) Mzdy bez 
odmien Odmeny Odvody Odmeny za 

výkon funk.
Mim.odmeny 

za výk. funkcie
Primátor 24 202,58 3 692 1 732,64 x x

Zást. primátora x x 2 131,01 10 937,74 7 094,65
Poslanci x x x 22 580,51 12 600

Hlavný kontrolór 13 538,78 1 405 1 891,19 x x
Aparát MsÚ 338 574,40 x 82 802,30 x x

Prehľad o vyplatených 
mzdách, odvodoch a od-
menách vedenia mesta a 
poslancov za výkon funk-
cie. Na žiadosť redakcie SN 
vypracovala: Jana Bašová, 
mzdová účtovníčka MsÚ, 
2. 11. 2010

Mestské zastupiteľstvo končia-
ce svoje volebné obdobie na svo-
jom mimoriadnom zasadnutí dňa 
25. 9. 2007 schválilo o.i. uznese-
nie o strategických cieľoch (č. 
207/2007) a osnovu strategické-
ho rozvoja (č. 210/2007).

Pre pripomenutie a zhodnotenie 
volebného obdobia mestského zastu-
piteľstva a vedenia mesta vám priná-
šame výťah znenia prijatých doku-
mentov. 

Strategické ciele
Podpora pre malých a stredných pod-
nikateľov, slovenských a zahraničných 
investorov:
Vínna cesta Sereď – Šintava – Vinohrady 
– Dvorníky – Bojničky - Hlohovec
Obnova a rozvoj mesta: 
1. Revitalizácia amfiteátra (bude realizo-
vaná v rámci revitalizácie parku)
2. Revitalizácia malého parku na Námestí 
slobody za účelom vytvorenia oddycho-
vej zóny
3. Vybudovanie komplexného informač-
ného a grafického systému mesta
4. Revitalizácia a rekonštrukcia parku
Budovanie a rozvoj infraštruktúry:
1. Rekonštrukcia mestskej polikliniky
2. Zaobstaranie nových priestorov pre 
mestskú políciu
3. Kruhový objazd v križovatke ciest I/62 
a II/507 – svetelná križovatka
4. Kruhový objazd Čepenská
5. Chodník do Horného Čepeňa
6. Chodník v úseku Dolnomajerská ul. – 
Komenského ul. až k Železničnej stanici
7. Chodník v úseku cintorín – nadjazd nad 
železnicou

8. Rekonštrukcia detských ihrísk na úze-
mí mesta
9. Parkoviská
10. Rekonštrukcia MsÚ
11. Rekonštrukcia a modernizácia Domu 
kultúry – kino Nova
12. Rekonštrukcia klubu dôchodcov č. 2, 
Námestie slobody č. 28
13. Rekonštrukcia klubu dôchodcov č. 1 
1103/24
14. Domov dôchodcov Senior – Sereď
15. Geriatrické jasle – domov s opatrova-
teľskou službou
16. Ubytovňa pre ľudí bez prístrešia
17. Modernizácia a rekonštrukcia kotolní 
škôl a školských zariadení 
18. Výstavba dopravného ihriska pre ško-
ly a školské zariadenia
19. Dokončenie telocvične Lokomotíva 
Sereď
20. Športovo-relaxačné centrum, skanzen
21. Rekonštrukcia športového areálu ZŠ 
J. Fándlyho
Zlepšovanie životného prostredia:
1. Geovrt (prieskumný vrt)
2. Zariadenie na zhodnocovanie bioodpa-
dov (kompostáreň, bioenerget. stanica)
3. Rozšírenie vybavenosti zberného dvora
4. Rozšírenie separácie komunálneho od-
padu v meste, stanovištia na 1100 l nádoby
Príprava a rozvoj kvalifikovaných ľud-
ských zdrojov: 
Vzdelávanie zamestnancov 

Osnova strategického rozvoja 
mesta Sereď

1. Komplexná rekonštrukcia polikliniky
2. Kruhový objazd – Šulekovská
3. Revitalizácia zámockého parku a am-
fiteátra

4. Revitalizácia malého parku – Nám. slo-
body
5. Komplexná rekonštrukcia budovy kina 
Nova
6. Komplexná rekonštrukcia mestského 
štadióna
7. Kanalizácia – Horný Čepeň, Kasáren-
ská a Dolnostredská ul.
8. Komplexná rekonštrukcia chodníkov a 
komunikácií
9. Vybudovanie chodníka do Horného 
Čepeňa
10. Vybudovanie zariadenia opatrovateľ-
skej služby
11. Komplexné vybudovanie relaxačno-
oddychovej zóny – skanzen (bývalé ženij-
né kasárne)
12. V spolupráci s dotknutými obcami 
vybudovať časť cyklotrasy Sereď – Kas-
kády
13. Komplexné riešenie križovatky pri NC 
Lidl a svetelnej križovatky
14. Vybudovanie kompostárne a spraco-
vanie biomasy za účelom získavania bi-
oenergie
15. Vybudovať sociálno-zdravotno-hospi-
covú službu na území mesta Sereď
16. Zabezpečiť realizáciu geovrtu za úče-
lom získania termálnej vody.
17. Preveriť možnosti a podmienky vybu-
dovania bezplatnej internetovej siete pre 
občanov mesta a konkurenčnej ponuky 
na šírenie Digi TV, internet, telefón.
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, 
zdržalo sa 0

Zdroj: http://www.sered.sk/data/2_samo-
sprava/volene_organy/uznesenia/2007/
uznesenie2007_09_25.pdf 

(skrátené redakciou)

štruktúra mestské-
ho úradu. Musíme dostať do reality heslo: 
„Náš občan je náš zákazník a náš pán“.

Aby čitateľ nenadobudol dojem, že 
všetko je zlé, ktoré oblasti verejného 
života či aktivity si ceníte a budete 
v ich podpore pokračovať?

Súhlasím, nie všetko bolo zlé. Tento prí-
stup je pozostatok demagógie minulosti, 
keď do funkcie nastupoval niekto po nie-
kom, tak hanil všetko a všetkých. Musíme 
sa učiť stavať na dobrých veciach a po-
kračovať v nich, sme povinní tvoriť nové 
veci a rozvíjať ich.

S funkciou primátora, bohužiaľ, súvi-
sí aj istá strata súkromia. Mohli by ste 
sa občanom mesta viac predstaviť? 

Narodil som sa 22. februára 1963. Do 
základnej školy som chodil na Kostolnú 
ulicu, potom na tunajšie gymnázium a 
svoje štúdium som ukončil na SVŠT v Bra-
tislave. Mojím prvým pracoviskom bola 
funkcia majstra v pórobetónke v Dolnej 
Strede, neskôr som pôsobil v klube mlá-
deže a automotoklube. Na jeseň r. 1989 
sme spolu s niekoľkými priateľmi organi-
zovali verejné zhromaždenia, veľa sme 
vtedy riskovali, lebo nikto nevedel, ako to 

dopadne...
Po zmene režimu sme spolu s bratom 

Vladom začali podnikať.
Som ženatý, máme dve deti, syn má 19 

a dcéra mala 10.
A na záver?
Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa 

zúčastnili volieb.  Verím, že sa nám v do-
hľadnej dobe podarí naštartovať všetky 
občanmi dlho očakávané aktivity. Urobím 
všetko preto, aby zmeny boli pozitívne. 
Budem stavať na dobrom a snažiť sa 
o rozvoj nášho mesta.

Prajem všetkým obyvateľom pekné 
Vianoce a šťastný nový rok!

zhováral sa Marcel Kováč

Nový primátor mesta Ing. Martin Tomčányi
pokračovanie zo str. 1

Strategické ciele volebného obdobia 2007 – 2010

Výsledky hlasovania volieb primátora mesta podľa počtu získaných hlasov: 
Ing. Martin Tomčányi, SDKÚ-DS, SMER, 1 725; Ing. Marek Lovecký, NEKA, 1 206; Mgr. Peter Rampašek, KDH, 1 198;  
Ing. Ján Himpán, NEKA, 272; Ing. Ľubomír Kyselý, NEKA, 272; Ing. Jaroslav Troják, NEKA, 240; JUDr. Miloš Hanus, NEKA, 211; 
PaedDr. S. Kramárová, SNS, 184; Ing. Jozef Vereš, NEKA, 46.

Zloženie poslancov 
mestského zastupi-
teľsva v minulom vo-
lebnom období 2007 
– 2010:

Antónia Bánovská
Ing. Bystrík Horváth
JUDr. Michal Irsák
Michal Koričanský
RSDr. Jozef Kovarovič
Ing. arch. Róbert Kráľ
Pavol Kurbel
Ing. Ľubomír Kyselý
Mgr. Marta Némethová
Róbert Šipka
MUDr. Tibor Plézel
Ing. Jozef Prívozník
Mgr. Peter Rampašek
Róbert Stareček
Ing. Martin Tomčányi
Bc. Marek Tóth
Stanislav Tvrdík
Bc. Ľubomír Veselický
Božena Vydarená
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Základná škola Juraja Fándlyho žije od za-
čiatku leta 2010 projektom rekonštrukcie jej 
zovňajšku a modernizáciou. Mesto získalo fi-
nančné prostriedky z eurofondov. Prebehlo vý-
berové konanie na dodávateľa a stavba ožila, 
keď žiaci práve končili školský rok 2009/2010. 
Stavbári rozložili lešenia a začali svoju prácu...

Po prázdninách sa žiaci vrátili do školy a na-
šli v nej stavebné lešenia, plno robotníkov, okolo 
budovy neporiadok, množstvo neuskladneného 
a porozhadzovaného stavebného materiálu, kopy 
porozbíjaných starých okien... Dokončenie stavby 
je podľa zmluvy naplánované do mája 2011.

Na septembrovom zastupiteľstve vystúpil pred 
poslancov MsZ smutný riaditeľ školy PaedDr. Jaro-
slav Čomaj so svojou správou o situácii. Pamätám 
si jednu vetu, ktorou vystihol svoj problém: „Keby 
som mohol, tak ich všetkých zajtra vyženiem preč!“ 
To bol impulz, ktorý rozhodol, že o veci získam viac 
informácií a stanoviská kompetentných.

V rozhovore so stavebným dozorom zastupujú-
cim investora (mesto) som sa dozvedel, že chýbajú 
položky v rozpočte projektu, že dodávateľ stavby 
bol viackrát upozorňovaný zápisom do staveb-
ného denníka na dodržiavanie bezpečnostných 
predpisov, čistoty a stavebného poriadku, ale pod-
ľa papierov prebehli všetky požadované preškole-
nia pracovníkov. Existujú o nich zápisy a podpisy 
preškolených. Každá stavba má vlastný dozor nad 
dodržiavaním bezpečnosti práce, ktorý vykonáva 
povinne bezpečnostný technik. Existuje aj denník 
bezpečnosti práce... 

Sám som zistil, že na stavbe pracujú ľudia po-
chádzajúci pravdepodobne zo všetkých regiónov 
Slovenska, kde je najväčšia nezamestnanosť. Na 
stavbe bežne fajčili a pohybovať sa s prilbou na 
hlave som nevidel nikoho. Riaditeľ školy sa mi po-
sťažoval, že našiel nedopalky cigariet v školskej 
dielni, kde sú na zemi drevené piliny. Do miestnosti 
okrem riaditeľa a školníka mali prístup iba robotníci, 
ktorí tam osádzali okno, stúpali pri tom na radiátor 
a poškodili ho. S prikrytím trávnika okolo budovy, 
aby sa nezničil, sa nezaoberal nikto. Upratovačky 
po zásahoch robotníkov donekonečna upratovali 
všetky vnútorné priestory.

Naša snaha robiť veci čo najlacnejšie sa nám 
mstí. Tepelná izolácia fasády budovy sa vyhoto-
ví z drahšieho materiálu, ale vyhotovenie ostení 
(omietková úprava vnútra okna po výmene) v pro-
jekte chýba... Podľa stavbyvedúceho bol vraj nepo-
riadok na stavbe úmerný jej rozostavanosti. Uhol 
pohľadu a nacvičená slovná formulácia problém 
vyriešila... Pre riaditeľa a zamestnancov školy má 
však prebiehajúca rekonštrukcia horkú príchuť. 

Problémy vznikajú a budú, absolútne funkčný 
mechanizmus, ako im predísť, neexistuje, tak ako 
neexistuje perpetum mobile. Improvizujeme všade 
a často... Je naša tradícia improvizovať pre nedo-
statok času a zdrojov, pozostatok socialistického 
prístupu k práci? Rýchlo, rýchlo! Len nech už to 
čím skôr je, aby sme splnili plán a dostali prémie!

Neverím, že naši odborníci sú hlupáci, že sa dob-
rovoľne a radi podriaďujú novému kurzu. Mecha-
nizmus prípravy europrojektov je prísny. Výberové 
konania, kde rozhoduje iba cena, núti dodávateľov 
prác, aby znižovali cenu a často idú aj pod cenu. 
Pre objednávateľa je to „fajn”, ale iba dovtedy, kým 
sa neobjavia prvé problémy. Načo je nám možnosť 
uplatnenia záruky? Aby sme sa na ňu spoliehali? 
Bolo by určite lepšie, keby sme v budúcnosti ne-
museli nič reklamovať. Europrojekty nepočítajú so 
žiadnymi dodatočnými rozdielmi, chybami vzniknu-
tými tzv. ľudským faktorom alebo nekvalitou práce. 
Na papieri vyzerá všetko na 100%. 

Príprava je dôležitejšia, ako sa na prvý pohľad 
zdá. Vyžaduje si odborníkov, ktorí dokážu myslieť 
na detaily, v projekte s nimi počítať a zohľadniť ich.  
Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku! Aj športovci 
sa na svoj vrcholný zápas najprv dlho pripravujú...

mk

V súvislosti z rekonštrukciou a mo-
dernizáciou ZŠ J. Fándlyho, na ktorú 
boli finančné prostriedky získané zo 
zdrojov Európskej únie, sme položili 
niekoľko otázok zodpovednému pro-
jektantovi Ing. M. Vladovičovi.

Koľko času ste mali na prípravu staveb-
ného projektu?   Na projekt k stavebnému 
povoleniu bol čas limitovaný rádovo na týždne. 
Pri prepracovaní projektu na stavebné povo-
lenie na projekt realizačný išlo o dni. Príprava 
projektu spočívala v digitalizácii podkladov, 

ktoré tvorila pô-
vodná projektová 
dokumentácia jed-
notlivých pavilónov 
školy a jej aktuali-
zácia.

Počas vykoná-
vania stavby do-
šlo k niektorým 
technickým prob-
lémom, ktoré do-
dávateľ stavby 
označil ako chyby 
v projekte. Akými 
opatreniami ste 
v príprave pro-
jektu eliminovali 
množstvo budú-
cich technických 
problémov počas 
realizácie stavby? 
Je možné elimi-

novať prípravou všetky budúce technické 
problémy? (otváracie madlá okien v tesnej 
blízkosti stien, otváracie okno cez muro-
vanú priečku, otváranie vrchných okien v 
telocvični domontované dodatočne...)   

Pri uskutočňovaní stavby je podstatný reali-
začný projekt. K získaniu financií z eurofondov 
stačil pôvodne zjednodušený projekt k staveb-
nému povoleniu. Táto podmienka sa po voľ-
bách 2006 zmenila na nutnosť realizačného 
projektu. Vplyvom zmeny legislatívnych pod-
mienok zostal minimálny čas k výzve na po-

danie realizačných 
projektov. Na rea-
lizačný projekt je 
potrebný primeraný 
čas. Pri rekonštruk-
cii nie je možne eli-
minovať všetky po-
tenciálne problémy, 
ktoré sa vyskytnú 
pri realizácii. 

Z informácií po-
skytnutých sta-
vebným dozorom 
a hlavným stavby-
vedúcim vyplynu-
lo, že v projekte 
chýbajú niektoré 
konkrétne polož-
ky. Je to pravda? 
Je to možné? Aký 
podrobný musí 
byť stavebný pro-

jekt v jednotlivých položkách, aby počas 
realizácie stavby nedošlo k nedorozume-
niam medzi dodávateľom a objednávate-
ľom stavby? (stavebné začistenie, vyho-
tovenie ostenia pri oknách, vyhotovenie 
maľovky a pod.)

Položky chýbali už v rozpočte. Konkrétne 
položky vysprávok ostenia okien predpokladali 
rozpočtári v cene demontáže, dodávky a mon-
táže výplní otvorov (okien a dverí) u subdodá-
vateľa. V čase vypracovania rozpočtu týmto 
spôsobom boli pripravované všetky projekty aj 
pre iných projektantov v Trnavskom kraji. Tento 
projekt bol jeden z prvých europrojektov bez 
možnosti konfrontácie s realizáciami takéhoto 
typu projektov. 

Bolo, resp. je v projekte riešené vyrov-
návanie povrchových nerovností stien pod 
izoláciou?   Projekt na stavebné povolenie 
toto rieši odkazom na technologický postup 
dodávateľa certifikovaného systému ETICS, 
kde je určené, ako treba vyspraviť nerovnosti 
rôznych hrúbok. Pri veľkých výmerách zatep-
lenia by išlo o značné navýšenie rozpočtu.

Prečo bola do projektu navrhnutá izolácia 
z drahšieho materiálu Nobasil a nie z lac-
nejšieho polystyrénu? Riešenie nerovností 
by vraj bolo takto uskutočniteľné lepšie pri 
polystyréne, ako pri Nobasile...

Druh tepelnej izolácie bol navrhnutý vzhľadom 
na typ budovy, ktorá sa zatepľuje. Ide o školu, 
kde ide o dlhodobý pobyt detí. Tepelnú izoláciu 

na báze minerálnej vlny sme navrhli s 
ohľadom na zvýšenú vlhkosť v interiéri, 
výmenu starých drevených okien za 
plastové okná a lepšie difúzne vlastnosti 
minerálnej vlny, aby sa predišlo vzniku 
porúch z dôvodu kondenzácie v interiéri. 
Pre priestory bazénu a telocvične je 
použitie polystyrénu z dôvodu vysokej 
vnútornej vlhkosti nevhodné. Tepelná 

izolácia na báze minerálnej vlny bola navrhnutá 
aj preto, že tento materiál je nehorľavý. V prípade 
vzniku požiaru nedochádza k rozvoju a šíreniu 
plameňa na jeho povrchu a vytváraniu toxických 
splodín. To je pri objekte, ktorý má členitú 
fasádu a je plný detí, veľmi dôležité. V prípade 
zateplenia objektov polystyrénom by z projektu 
požiarnej ochrany budovy vyplynula nutnosť 
zateplenia niektorých plôch fasády nehorľavým 
materiálom, napr. minerálnou vlnou. Prišlo by 
ku kombinovaniu dvoch fasádnych materálov 
rôznych fyzikálno-teplotechnických vlastností.

Pri rekonštrukcii časti objektu plavárne 
– jej strechy sa musí vyriešiť problém od-
tekania dažďovej vody. Podľa dodávateľa 
stavby riešenie odtekania vody v projekte 
a v zmluve úplne chýba a niektoré práce 
(vŕtanie odtokových dier v atike a riešenie 
odtekania vody) budú musieť byť vykona-
né navyše, mimo prác schválených v zmlu-
ve. Tieto práce musí uhradiť mesto. Prečo 
tieto práce v projekte chýbajú?   Počas re-
alizácie bolo navrhnuté riešenie odvodnenia 
strechy bazénu. Ide o vyvŕtanie 6-tich dier s 
priemerom 125 mm do atikového panelu. Je 
to jednoduchšie a lacnejšie riešenie (v rámci 
technických možností dodávateľa) ako sano-
vať celý atikový panel. Objekt plavárne je z 
financovania cez europrojekt formálne vyňa-
tý. Všetky práce na objekte bazénu patria do 
neoprávnených nákladov, t.j. nie sú dotované 
eurofondami, ale ich musí hradiť mesto z vlast-
ného rozpočtu.

Akú finančnú čiastku v Eur predstavova-
la realizácia stavebného projektu?

Cenu za projektovú dokumentáciu sme zo-
stavovali z jednotlivých cenových ponúk spo-
lupracujúcich projektantov. Tým sme dosiahli 
cenu niekoľkonásobne nižšiu ako umožňuje 
cenník projektových prác. 

Je pravdou, že počas realizácie stav-
by sa zistilo, že v projekte rekonštrukcie 
bolo omylom naprojektovaných o 10 ks 
(20 tis. €) viac okien, ako bolo treba?

Je pravda, že 10 okien nebolo omylom na-
projektované ale boli v pavilóne omylom zará-
tané dvakrát. Pri bežnej stavbe by to nepred-
stavovalo problém, ale tento typ realizácie 
stavby (europrojekt) je veľmi špecifický, nefle-
xibilný a nepripúšťa ľudský faktor.           red

PROJEKT REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE  
ZŠ J. FÁNDLYHO SEREĎ

O projekte rekonštrukcie a modernizácie 
ZŠ J. Fándlyho nám na otázky odpovedal 
vedúci oddelenia investičnej výstavby 
MsÚ Ing. V. Práznovský.

Kedy prebehlo výberové konanie na budú-
ceho projektanta rekonštrukcie školy J. Fán-
dlyho?   Zodpovedným autorom projektu 
bol podľa zmluvy Ing. M. Vladovič. On bol 
spoluautorom prvej projektovej dokumentácie 
v rámci prvej žiadosti o nenávratný finančný 
prostriedok (NFP) v roku 2004. V časovej ties-
ni bolo spracovanie projektu na vypracovanie 
novej, resp. opakovanej žiadosti riešené pria-
mym zadaním. 

Bolo, resp. je v projekte riešené vyrovnáva-
nie povrchových nerovností stien pod izolá-
ciou?   Nie. Projektant zrejme nepredpokladal  

nerovnosti nad rámec, v ktorom sa bežne dajú 
vyrovnať v lepiacej škáre izolácie. 

 Prečo bola do projektu navrhnutá izolácia 
z drahšieho materiálu Nobasil a nie z lacnej-
šieho polystyrénu?   Lebo projektant zateplenia 
ako povolaný odborník tento navrhol ako do-
stupný a kvalitnejší zatepľovací materiál, medzi 
iným i s vyššou odolnosťou voči požiaru.

Pri rekonštrukcii časti objektu plavárne – 
jej strechy sa musí vyriešiť problém odteka-
nia dažďovej vody. Podľa dodávateľa stavby 
riešenie odtekania vody v projekte a zmluve 
úplne chýba a niektoré práce (vŕtanie odtoko-
vých dier v atike a riešenie odtekania vody) 
budú musieť byť vykonané navyše, mimo 
prác schválených v zmluve. Prečo tieto práce 
v projekte chýbajú?   V priebehu realizácie sa 

objavil tento problém. V rámci bežného a na 
stavbe priebežného autorského dozoru pro-
jektanta sa problém vyriešil jednoducho do-
stupnou technológiou bez potreby navýšenia 
ceny stavby.

Akú finančnú čiastku predstavovala realizá-
cia stavebného projektu?   

Predpokladaný rozpočtový náklad stavby 
bol vo výške 1,48 mil. €. Z verejného obstará-
vania vzišla cena 1 mil. €. Je pravdou, že po-
čas realizácie stavby sa zistilo, že v projekte 
rekonštrukcie bolo omylom navrhnutých o 10 
ks (cca 20 tis. €) viac okien, ako bolo treba?   
Áno. Našlo sa jednoduché riešenie – dodáva-
teľ ich nedodá a nebude ani fakturovať.

Ing. V. Práznovský, OIV MsÚ,  
Sereď, 24. 11. 2010

Vyčistený priestor po dokončení časti bloku. 
Zvyšok sa dokončí na jar 2011.

Takmer bežný pohľad zblízka pod lešenie: kopy rozbitého skla, prázdna penová 
náplň, fľasa od piva (asi žiaci...) a množstvo úlomkov zo stavebných materiálov.
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Okno naprojektované cez priečku.

Priestor vnútrobloku počas staby.
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z ďalekého okolia. Chodili na hroby svojich blízkych 
na miestny seredský cintorín a u Štefibáčiho Mičá-
niho kupovali skvostné výtvory záhradníckeho umu. 
Doslova umu, vážení priatelia, lebo ak kvety nekulmi-
novali vo svojej vegetácii na konci októbra a začiatku 
novembra, tvrdá práca stratila význam, kvety sa ne-
predali a bolo po obchode. Duplované pareniská boli 
posiate belobou, strýcovci Miško a Rudo spoločne 
s ujom Ondrom, ktorý sa do rodiny priženil až z ky-
suckej Turzovky, vykopávali korene s prekrásnymi 
kvetmi a ostošesť balili do starého novinového papie-
ra. Kupci si ich odvážali na káričkách a starých det-
ských kočíkoch, aby ich mohli zasadiť na hroby svo-
jich zomrelých príbuzných. Babka aj s tetou Marinou 
utešene tŕžili a dedko rástol od pýchy. Otec mi spo-
mínal, že jedenkrát s maminou vyviezli chryzantémy 
niekam k Trenčínu, a keď miestni obyvatelia zbadali 
nevídanú krásu uloženú na korbe nákladného auta, 
onemeli od úžasu. Mičániovské chryzantémy sa pre-
dali raz dva. Mamina spomínala, že desaťkorunáčky 
a dvadsaťpäťkorunáčky mala postrkané vo všetkých 
vreckách, no a po úspešnom predaji vystrojili pravý 
sedliacky oldomáš. Celá rodina po kope, na stole ne-
chýbalo nič. Zaslúžená odmena za celoročnú drinu 
na záhrade a predovšetkým, dedkovho umu v pravú 
chvíľu sa rozhodnúť, kedy kvety okopať, vyplieť buri-
nu a hlavne olámať nadbytočné puky, ktoré by mohli 
brániť rastu tejto nádhernej kvetiny. Kvety v parenisku 
boli počas sychravých a niekedy i mrazivých dní pri-
kryté vyradenými plachtami z miestneho cukrovaru. 
Ráno sa museli „podložiť lufty“ (v parenisku otvoriť 
okná, aby sa kvety teplom nezdusili) a k večeru zase 
všetko poprikrývať a zababušiť, aby kvety nepomrzli. 
Dnes sú pomníky a hroby na cintoríne poprikrývané 
dielcami z rôznych materiálov a pesto-
vanie koreňových chryzantém sa stalo 
nezaujímavým. Veľká škoda. Chryzan-
témy pestovali na Mlynárskej ulici aj Ja-
vorovci, Broschovci a Scherhauferovci, 
pamätám sa, že neskoršie prišiel na trh 
aj Emilbáči Mičáni a Skalkabáči z konca ulice od tý-
teša. Pestovali sa aj spomínané klinčeky, tie nesme-
li chýbať v rukách detí na začiatku školského roka. 
K pestovateľom sa pridali aj Navrátilovci z opačného 
konca ulice, Fero Kobero Navrátil spoločne s dcérou 
podniká v oblasti kvetinárčenia dodnes. 

V mnohých prípadoch starí Mlynárčany ovládali 
dve remeslá, väčšinou boli záhradníci a ďalšie re-
meslo ich čakalo vždy až v zimných mesiacoch. 
Prasce, ktoré dorastali do patričnej váhy v chlievoch 
domácich gazdov, čakali na zakáľačku. Tu boli pripra-
vení majstri mäsiarskeho remesla. Lacibáči Brosch, 
dedko Štefibáči Mičáni a neskoršie ich tovariši Mi-
šeno Mičáni a Karol Javor boli majstri nad majstrov. 
Domáca zabíjačka – vrcholná udalosť roka, prišla 
v čase, keď už pani zima začala pomaly klopať na 
dvere. Príprava zabíjačky bola celodenná udalosť a 
záležitosť celej rodiny. Gazda v predvečer vyčistil 
výbeh v chlieve a brava vyvrel, aby nebol zasvinený. 
Mäsiarski majstri boli nanajvýš hákliví a hnevali sa, 
ak museli zakáľať ošípanú špinavú od hnoja. Ešte 
v ten večer sa prichystali kotliny s kotlami, rám na 
zavesenie skoleného brava a kopa narúbaného su-
chého dreva na celý deň. Skoro ráno už prikuroval 
domáci gazda v kotline, aby voda v kotle bola načas 
vriaca na obáranie kože. Úderná jednotka pozostá-
vajúca z mäsiara a obyčajne troch chlapov začala 
akt zakáľačky: sluka do papule dvestokilového bra-
va, vyvedenie brava z válova, pukal mäsiarskeho 
majstra, rana do temena hlavy, správne pichnutie do 
krčnej žily a chytanie krvi do pripraveného hrnca so 
soľou. Chlapi museli byť zruční a zohratí, miesto pre 
padavku tam nebolo. Ak prasa skonalo, nastal čas, 
kedy mal domáci gazda povolené naliať chlapom po 
kalíšku frndžalice. Keď som to ako chlapec sledoval 
a neskoršie ako rovnocenný plnohodnotný pomoc-
ník zažil, dobrý rum zv. čukoládka alebo borovička 
chlapom zapasovali ako päsť na oko. Tváre očerve-
neli a hybaj sa po sýtej robote. V drevenom koryte 
sa krhlami a vedrami obáral skolený brav, reťaza-
mi a škrabkami sa odstraňovala srsť z kože. Zvlášť 
sa čistil rypák a nožičky. Vedelo sa, že musia byť 
dokonale vyčistené, pretože domáca huspeninka 
to vyžadovala. Roboty ubúdalo, brav bol rozpolený 
a ďalej rozporcovaný, zvlášť slanina a zvlášť mäso. 
Mozočky na cibuľke a pomleté mäsko na vajíčkach 
s hríbikmi bola špecialita na raňajky, inokedy sme 
poobrezávali kúsky čerstvého mäsa, ľadviny, srdce 

a pečienku a za chvíľu sme mali pripravený bravčo-
vý jagáreček. Po ohromných dobrotách premastené 
bruchá pýtali tekutiny, gazdiná načala druhú fľašu 
rumu. Voňavý čajík alebo prevarené vínko dotvárali 
kolorit pivničnej kuchyne, kde to voňalo slovenskými 
špecialitami. 

Tu mi vždy napadá, 
keď trávime dovolenku 
za hranicami vlasti, ako 
nám na Balkáne alebo 
Kréte ospevujú kuchyňu 
tamojších domorodcov. 
Ja by som bez váhania 
zavolal plný zájazdový 
autobus na našu mly-
nárčanskú zabíjačku 
a hneď by turisti zbadali, 
kde je raj na zemi. Jater-
ničky, po našom hurky, 
krvavničky a žebrácka 
kaša, presburšt (tlačen-
ka) dochutený cesne-
kom a majoránom. Keď 
som ako žiak odbalil cez 
veľkú prestávku desiatu 
a v nej bola dedkova 
a neskôr Miškova tlačenka, spolužiakom vykrúcalo 
hlavy smerom k rozvoniavajúcej dobrote. (Študent 
na gymnáziu baštil som raz čerstvo vyúdenú klobá-
su a chlebík. Do triedy prišiel profesor Smolko, náš 
matikár a zástupca riaditeľa. „Kto tu ma klobasu?“ – 
znela otázka vyrieknutá šarišským dialektom. Nedal 
som z nej nikomu, na jedlo som bol vždy lakomec. 
No neverte, opak je pravdou! V maturitnom ročníku 

som sedel pri spolužiačke Táni a pod lavicou som 
sa s ňou delil o desiatu. Tvár jej zaplavil červený ru-
menec, ale neodolala. Klobásami a tlačenkou som 
získal jej spolužiacku priazeň.)

V dopoludňajších hodinách sa všetko varilo v kotle, 
majster starostlivo vyberal kolená, rebrá a ďalšie 
kusy mäsa, pripravovala sa ryža na hurky, krájal 
a dopekal sa sendvič na krvavničky, ženy šlajmo-
vali drievkami črevá, aby boli čistučké a bez pachu. 

Na sporáku rozvoniavalo upečené okržlí, časť išla 
do huriek, zvyšok sa pridal do kaše. Na susednom 
stole sa porcovala slanina zvlášť na údenie, zvlášť 
na vytápanie bielučkej masti. Vytápala sa až do vy-
tvorenia ružových chrumkavých oškvarkov. Oškvar-
kové pagáčiky neskôr voňali a chutili ako lahôdka, 
ktorej sa nevyrovnajú ani pochúťky z chýrnych ta-
lianskych pizzérií či nedajbože amerických macov. 
Keď sa v kotli varila žebráca kaša, otec, ten veľký 
básnik, spolu so strýcom Ondrejom pri jej miešaní 
začali naťahovať prvé tóny ľudových pesničiek. Keď 
sa stmievalo a trblietavý sneh, vrzgajúci pod nohami 
pridával jasu na dvore, Ondrej vysúkal z rukáva „Ky-
suca, Kysuca, studená vodička, keď sa ťa napijem, 

bolí ma hlavička.“ To sa vytiahla so záveja snehu tre-
tia fľaša chladeného rumu, umývali sa a upratovali 
kotle a kotliny, spevákov sa rozrastalo, prichádzali aj 
kamaráti. Nebohá babenka Julka hromžila, že ešte 
nie sme so všetkým hotoví, ale sila tmavohnedej te-

kutej čukoládky účinkovala. Dedko s Michalom solili 
šunky a slaninu na údenie, stuhnuté presburšty sa 
vešali na povalu, aby sme ráno mohli nakrájať ci-
buľku a priliať na tanier octu, rozkrájať voňavý chle-
bík a raňajky boli na stole. Čo tam po cholesterole, 
čert ho ber! V sporákovej rúre gazdiné dopekali za-
bíjačkové mäso na cibuli a cesneku, k tomu trošku 
soli a bobkového listu. Ešte teraz cítim, ako mi po 

brade tečie masť a olizujem si prsty. 
Kvašáky z kameninového súdku alebo 
zavárané uhorky a kyslá kapusta boli 
prílohové pochutiny. Chlapi na dvore 
zborovo spievali „aj tí naši píjavali aj 
my píjať budeme, aj tí naši h...o mali, 

aj my ho mať budeme“. Koľká neskromnosť.
Dedko chodil v neskorých jesenných a zimných 

mesiacoch po zabíjačkách aj do širokého okolia. 
Vždy pred zabíjačkou som mu točil kamenný mlyn, 
v ktorom brúsil povestné nože solingeny. Mal ich celú 
sadu, strážil si ich ako oko v hlave. Vo večerných ho-
dinách som za ním vždy zašiel, aby som mu pomohol 
pripraviť vercajch, mäsiarske zástery, gumové čižmy 
a náhradný pracovný odev a, samozrejme, výslužku 
od domáceho gazdu. Na zabíjačku chodil vždy sta-
rostlivo oholený, pri práci vyžadoval disciplínu, čistotu 
a poriadok. Bol zručný a silný, zabíjačkové výrobky 
vedel ohromne dochutiť, preto si ho ľudia vážili a pre-
to ho na zabíjačky ako majstra volali. 

Ďalším odborníkom a skvelým majstrom bol La-
cibáči Brosch. V letných mesiacoch šéfoval ne-
ďalekej komunálnej záhrade, v zime absolvoval 
zabíjačky. Tak isto bol zručný a šikovný, často sa 
stalo, že stihol zabíjačku aj v dvoch gazdovstvách 
za deň. Pri organizovaní povestných hodových zá-
bav na ulici nesmel chýbať pri porcovaní a pečení 
cigánskej. Neskôr ho vystriedal dnes už tiež nebohý 
Karol Javor. Ako sám hovoril, vyučil sa tomuto ná-
ročnému, ale krásnemu remeslu-kutilstvu u môjho 
dedka, vždy sa k tomu hrdo hlásil. Našťastie, syn 
Karino ide v otcovych šľapajách, takže javorovské 
zabíjačky sú stále na svete. Dedko priučil remeslu 
aj stredného syna a môjho strýca Michala. Zde-
dil neuveriteľnú zručnosť a kulinársku odbornosť. 
Už má po sedemdesiatke, ale ešte by zabíjačku  
hravo zvládol. 

Na Mlynárskej sa prasce zabíjali vari v každej 
chalupe, susedia a spriatelené rodiny si navzájom 
vymieňali zabíjačkové výslužky. Na Vianoce nikdy 
nechýbali dobroty, ktoré boli výsledkom celoročnej 
starostlivosti o prasiatko. A aby sme mali na ulici 
kompletku, neradno zabudnúť na Tónabáčiho Ho-
lošku. Bol to záhorák, ktorý sa priženil do rodiny 
Štibrányiovcov. Takú udiareň, aká bola u nich na 
dvore, nevidno ani v dnešných časoch. Pravá komí-
nová zostava. Údené klobásy, šunky, slaniny, pod-
bradky a tlačenky od Hološku nemali široko ďaleko 
páru.

Vážení priatelia, milí čitatelia, toto sú posledné 
riadky malej ságy o Mlynárčanoch – ľuďoch dob-
rej vôle, ktorí žili na jednej z najstarších seredských 
ulíc pri majestátnom Váhu. Lúčim sa s vami s poci-
tom, že som priniesol do domovov seredských ro-
dín trocha nostalgických spomienok na dakedajšú 
Mlynársku ulicu, kde vládlo priateľstvo, slová mali 
svoju váhu a do bodky platili. Panovala tam vzájom-
ná úcta človeka k človeku, veselosť a radosť. Su-
sedia boli susedmi vo chvíľach úspechov a šťastia, 
ale aj vo chvíľach, kedy toho šťastia a pohody bolo 
pomenej. Všetko má svoj začiatok aj koniec, tak aj 
ja končím s písaním svojich spomienok na hokejové 
a futbalové ihrisko, na stavanie mája a šibačku, na 
hodové zábavy pri Váhu, na rybárov a futbalistov...

Som synom jedného z dvoch ešte žijúcich obyva-
teľov slávnej ulice, o ktorých Ali Jazz Band spieval, 
že týchto štricov každý pozná, že táto ulica za noci 
krásna je... 

Je sychravá jeseň, cez okno mojej pracovne hľa-
dím na večernú ulicu. Po skle stekajú dažďové kvap-
ky. Je ich akosi veľa. Či to moje zarosené oči? Aha, 
dve kvapky mi stekajú po dlani na klávesnicu počí-
tača, dve chlapské slzy Mlynárčana...

Želám vám radostné prežitie vianočných sviatkov, 
veľa koledníkov, ktorí pod oknom budú spievať tak, 
ako my mládenci na nezabudnuteľnej Mlynárskej 
ulici. „Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, radujme 
sa, zo života čistého, z rodu kráľovského, Kristus 
Pán narodil sa...

JESEŇ NA MLYNÁRSKEJ ULICI
Ing. Miloš Mičáni

História Serede
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Dňa 4. 12. 1954 sa narodil 
v Čadci prof. Ing. František 
Janíček, PhD., prorektor Slo-
venskej technickej univerzity 
v Bratislave. V Seredi vyrastal 
a v r. 1961 – 1970 navštevoval 
základnú deväťročnú školu. Je 
absolventom Elektrotechnic-
kej fakulty SVŠT v Bratislave 
(1979). Vedeckú ašpirantúru 
ukončil v r. 1984, za docenta bol 
vymenovaný v r. 1989, za profe-
sora v odbore elektroenergetika 
v r. 1999. V r. 2000 – 2007 pô-
sobil vo funkcii dekana fakulty 
elektrotechniky a informatiky. 
Je jedným zo spoluzakladate-
ľov internetového informačného 
a vzdelávacieho projektu INFE-
LEN (informácie o elektroener-
getike), je členom vedeckých rád 
viacerých univerzít. V súčas-
nosti je členom kolégia ministra 
hospodárstva a jeho viacerých 
pracovných komisií zameraných 
na elektroenergetiku. Je držite-
ľom ocenení: Pamätná plaketa 
SAV, Bronzová medaila SVŠT, 
Čestný občan mesta Sereď.

Dňa 15. 12. 2004 bolo sláv-
nostne otvorené miestopisné 
múzeum v Seredi – Mestské 
múzeum (založené 1. mája 
2004). Sídli v budove bývalej  
Fándlyho fary.

Dňa 16. 12. 1761 sa v Jacov-
ciach narodil náboženský spiso-
vateľ Tomáš Jedlička (zomrel 
15. 3. 1814 v Križovanoch  nad 
Dudváhom). Filozofiu a teoló-
giu študoval v Trnave, teológiu 
v Bratislave. V roku 1782 pôsobil 
ako kaplán v Seredi. Bol členom 
Slovenského učeného tovariš-
stva, autor katechizmu.

Dňa 18. 12. 1946 sa v budo-
ve železničnej stanice v Seredi 
uskutočnilo zakladajúce valné  
zhromaždenie Športového klu-
bu železničiarov. Účelom tohto 
spolku bolo pestovať šport, 
napr. box a pingpong, zrušený 
bol v roku 1951.

Dňa 21. 12. 1902 sa v Sere-
di narodil architekt Ferdinand 
Silvan (pôvodným menom Sil-
berstein, zomrel 24. 11. 1983 
v Sydney, Austrália). V roku 
1925 absolvoval Nemeckú vyso-
kú školu v Prahe v odbore archi-
tektúra a pozemné staviteľstvo. 
Počas 2. svet. vojny sa ako žid 
musel skrývať. V r. 1949 ho ob-
vinili zo sabotáže a rozhodol sa 
emigrovať do Austrálie. Na Slo-
vensku je autorom viacerých ar-
chitektonických diel (v mestách  
Trenčín, Bratislava, Nitra, Ban-
ská Bystrica), ktoré sa svojou 
kvalitou zaraďujú medzi význam-
né diela slovenskej funkcionalis-
tickej architektúry. V Seredi rea-
lizoval budovu Poštového úradu 
(v r. 1934) a Obchodného domu 
Müller (v r. 1936, v súčasnos-
ti budova kúpeľňového štúdia) 
a v Dvorníkoch n/V budovu 
Rímskokatolíckej ľudovej školy 
(v r. 1936). K jeho nepochybne 
najvýznamnejším dielam patrí 
mestská sporiteľňa a bývalá Ob-
chodná akadémia Dr. M. Hodžu 
na Hornej Sihoti v Trenčíne. 
V roku 2006 si mesto Trenčín 
uctilo architekta Ferdinanda Sil-
vana odhalením pamätníka. 

Dňa 22. 12. 1998 bol v Seredi 
odhalený Pamätník obetiam ho-
lokaustu, ktorý stojí na Kasáren-
skej ulici  pred objektom vojen-
ských kasární. V areáli kasární 
bol v rokoch 1941 – 1944 zria-
dený jeden z trojice najväčších 
pracovných a koncentračných 
táborov na území prvej Sloven-
skej republiky.      md

fotografie z archívu autora
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zobrazujúci Madonu a fasády mestského 
múzea, hlavný kríž na cintoríne a reštau-
rátorsky ošetril omietky interiéru v bastió-
ne seredského kaštieľa. Podieľal sa aj na 
obnove sokla z umelého kameňa a uličnej 
fasády gymnázia v Seredi. Výsledky jeho 
reštaurátorskej práce môžeme obdivovať 
aj v neďalekých Vinohradoch nad Váhom, 
kde v Kostole Navštívenia Panny Márie 
zreštauroval dva tristoročné barokové ol-
táre, jeden klasicistický oltár a kazateľnicu 
a kamenný barokový kríž na cintoríne. 

Žičlivejšie prostredie na uplatnenie svoj-
ho reštaurátorského umenia našiel v Ga-
lante, kde má doteraz až 24 realizácií. 
V galantskom kostole zreštauroval hlavný 
barokový oltár, 3 bočné oltáre, sochu sv. 
Štefana, renesančný náhrobník a v súčas-
nosti obnovuje maľbu na klenbe kostola. 
K ďalším obnoveným pamiatkam patria 
sochy svätých Petra a Pavla a fasády Ne-
ogotickej pohrebnej kaplnky Esterházyov-
cov, socha Madony pred kostolom, socha 
sv. Jána Nepomuckého pri cintoríne, se-
cesná maľba v schodiskovej hale Vlasti-
vedného múzea. V miestnej časti Nebojsa 
obnovil súsošie Piety, sochu Panny Márie 

– Immaculaty a sochu sv. Jána Nepomuc-
kého pri rybníku a v miestnej časti Hody 
zreštauroval Trojičný stĺp a oltár v pohreb-
nej kaplnke.

Spolu s kolektívom reštaurátorov sa po-
dieľal na obnove interiéru kostola v Kláš-
tore premonštrátov v Jasove, Trojičného 
stĺpa v Kremnici, Mariánskeho stĺpa v Tu-
žine a renesančnej zvonice v Strážkach. 
Reštauroval gotický oltár z dielne Majstra 
Pavla z Levoče v kostole v Mlynici, baroko-
vé oltáre v bratislavskej Rači, Ludaniciach, 
Rabčiciach, Šamoríne, Veľkej Frankovej, 
Veľkých Ludinciach, Vítkovciach, ale aj in-
teriér a portály prejazdu Bojnického zám-
ku, gotický portál kostola v Kežmarku, Stĺp 
sv. Jozefa v Trnave, súsošie Piety a grottu 
s reliéfom Neptúna v Hlohovci. Nedáv-
no dokončil obnovu fasád Starej radnice 
a dnešnej radnice v Skalici, ako aj sochár-
skej výzdoby a fasád Empírového divadla 
v Hlohovci. Okrem kultúrnych pamiatok 
reštauroval aj rôzne starožitnosti z verej-
ných a súkromných zbierok (napr. z múzea 
v Bojniciach a Galante). 

Mgr. arch. Rastislav Petrovič

V septembrovom čísle Seredských noviniek 
bol uverejnený príspevok poslanca MsZ Jozefa 
Kovaroviča pod názvom Plytvanie alebo šetre-
nie? o predaji mestského pozemku na Dolnoma-
jerskej ulici filiálnemu zboru evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania v Seredi. Náš zbor sa 
už dlho usiluje o vlastné bohoslužobné priesto-
ry (iba poznamenávame, že v súčasnosti sa 
evanjelické bohoslužby uskutočňujú v priesto-
roch DK a za prenájom miestnosti cirkevný zbor 
riadne platí). Poslanec J. Kovarovič vo svojom 
príspevku naznačil, že za znížením predajnej 
ceny pozemku stáli predvolebné kalkulácie 
niektorých poslancov MsZ, ktorí tak vďaka men-
šiemu príjmu do mestskej pokladnice pripravili 
deti o nové ihriská. Teší nás záujem poslanca 
o seredské deti, ale neteší nás manipulatívny 
prístup z jeho strany, ktorý hraničí s citovým vy-
dieraním potenciálnych voličov. Keďže sa jeho 
ataky nepriamo dotýkajú aj nás, evanjelických 
veriacich v Seredi, rozhodli sme sa na jeho člá-
nok reagovať.

Poslanec J. Kovarovič sa mýli, lebo nedispo-
nuje presnými informáciami alebo je zahmlieva-
nie a tzv. „polovičná“ pravda jeho stratégiou. Na 
jednej strane síce píše, že „poslanci MsZ v Se-
redi boli informovaní a oboznámení s históriou 
vo veci bývalých pozemkov tejto cirkvi“, ale či-
tateľ sa ďalej o tejto histórii vôbec nič nedozvie. 
Výsledný zmysel jeho článku je teda skresľujúci. 
Sugeruje tak verejnosti predstavu akéhosi spri-
sahania bližšie nešpecifikovanej poslaneckej 
kliky, ktorá sa proti záujmom jednoduchých ľudí 
spojila s evanjelickou cirkvou.

Za cynické pokladáme autorovo tvrdenie, že 
„vedomie a svedomie pri hlasovaní u niektorých 
poslancov v Seredi už stráca opodstatnenie“. 
Poslanec J. Kovarovič mal na mysli tých poslan-
cov, ktorí hlasovali za predaj pozemku za zníže-
nú cenu. My sme presvedčení o opaku: práve 
u týchto poslancov sa ozvalo vedomie a svedo-
mie, lebo pri svojom rozhodovaní zohľadnili nie 

príliš radostnú históriu evanjelického cirkevné-
ho zboru v Seredi, ktorý v minulosti disponoval 
vlastným pozemkom, ale vďaka zásahu vedenia 
mesta Sereď oň prišiel. V istom zmysle pokladá-
me rohodnutie týchto poslancov za satisfakciu.

Z histórie vieme, že v roku 1901 bola vysvä-
tená provizórna seredská modlitebňa. Zachova-
né archívne pramene, ktoré máme k dispozícii, 
však zanovito mlčia o jej bližšej lokalizácii. Ne-
vieme určiť, v ktorej ulici sa nachádzala ani aké 
boli jej ďalšie osudy. 

Dovoľujeme si vás však informovať o konkrét-
nom fakte zamlčanej histórie tohto cirkevného 
zboru, a obmedzíme sa len na jednu zásadnú 
udalosť z 20. storočia, ktorá dlhodobo poznačila 
rozvoj a možnosti spoločenstva veriacich, treba 
povedať, že nie v príliš pozitívnom zmysle. Bola 
to výstavba štátnej meštianskej školy v Seredi, 
dnešnej budovy gymnázia. Vtedy totiž seredskí 
evanjelici poskytli mestu svoj cirkevný pozemok 
(r. 1924), hoci pôvodne uvažovali, že na ňom 
postavia vlastný bohoslužobný stánok. Naši 
predkovia sa však kompenzácie alebo pomoci 
od mesta už nedočkali, čo pochopiteľne vnímali 
ako nevďak a krivdu.

Jeden je z archívnych dokumenov medzivoj-
nového obdobia a predstavuje ho zaopatrova-
cia zmluva z roku 1932 medzi filiálnym zborom 
v Seredi a vdovou Evou Bačovou, rod. Mikulco-
vou, bývalou obyvateľkou Serede (ktorá v tom 
čase žila v Trnave). Seredská dcérocirkev sa 
v zmluve zaviazala dotyčnej vdove o.i. „...docho-
vať a pochovať ju a kríž jej postaviť“. E. Bačo-
vá venovala dcérocirkvi polovicu svojho domu. 
Táto príležitosť však zostala zo strany cirkvi ne-
využitá. Tretia možnosť na získanie vlastného 

bohoslužobného stánku sa seredským evanje-
likom naskytla v roku 1942. Tesne predtým, ako 
sa začali židovské transporty do Osvienčimu, 
navrhli predstavitelia židovskej náboženskej 
obce v Seredi, aby si evanjelici odkúpili objekt 
židovského rituálneho kúpeľa, ktorý sa dodnes 
nachádza na Kúpeľnom námestí, a prebudovali 
ho na evanjelickú modlitebňu. Farár A. Janoví-
ček to však z morálnych dôvodov odmietol, lebo 
za danej situácie pokladal získanie spomínanej 
budovy za skrytú formu arizácie.

Nová nádej svitla po skončení druhej svetovej 
vojny. V roku 1948 sa predstavenstvo cirkev-
ného zboru obrátilo na Miestny národný výbor 
v Seredi so žiadosťou o poskytnutie pozemku. 
V tejto žiadosti sa o.i. uvádza: „Keď sa nám aj 
niečo ukázalo, vyskytly sa nepremožiteľné pre-
kážky, ktoré znova a znova pripomínaly a pripo-
mínajú nám, akú veľkú obeť sme museli priniesť, 
keď v roku 1924 prinútila nás obec Sereď, aby 
sme prepustili vtedajší náš pozemok, ktorý bol 
na priestore, kde stojí dnes budova štát. meš-
ťanskej školy, na výstavbu tejto školy. Netajíme, 
nemali sme vtedy toľko hmotných prostriedkov, 
aby sme boli mohli vybudovať kostol. Túžba po 
vybudovaní vlastnej bohoslužobnej miestnosti 
je stála a sa stupňuje.“  

Nepoznáme odpoveď MNV v Seredi v tejto zá-
ležitosti, no zdá sa, že seredskí evanjelici sa roz-
hodli celú vec dotiahnuť do konca. V apríli 1951 
opäť posielajú žiadosť Okresnému národnému 
výboru v Seredi. Seredská dcérocirkev prejavila 
záujem o voľnú parcelu na Čepenskej ulici, ktorá 
patrila Študijnej základine a spravoval ju Štátny 
majetok v Seredi, n. p. K tejto žiadosti je pripoje-
ná aj petícia seredských veriacich: podpísalo ju 

127 členov náboženskej obce. ONV dcérocirkvi 
oznámilo, že pozemky neprideľuje, ale na zákla-
de zákona ich môže iba vyvlastňovať. 

Seredský evanjelici argumentovali a po zdĺ-
havých rokovaniach a vybavovačkách príslušné 
úrady a inštitúcie súhlasili s tým, aby pozemok 
na Čepenskej ulici získali evanjelici. Rada MNV 
v Seredi na svojom zasadnutí 11. mája 1953 ak-
ceptovala žiadosť presbyterstva, aby „pozemok, 
ktorý je dľa regulačného plánu zaistený pre Ev. 
a. v. cirkev v Seredi, bol odpredaný na stavbu 
ev. domu-kostola“. Pozemok teda nemal byť 
cirkvi darovaný, ale si ho mala odkúpiť. 

Hoci sa v súvislosti s týmto pozemkom vy-
skytli aj ďalšie komplikácie, seredskí evanjelici 
ho nakoniec získali a začala sa pripravovať vý-
stavba modlitebne, na ktorú existoval aj projekt. 
V roku 1958 bol už na pozemku zložený staveb-
ný materiál, malo sa prikročiť k stavebným prá-
cam. Veriaci však onedlho dostali ľadovú sprchu 
v podobe listu, prostredníctvom ktorého vede-
nie mesta Sereď trvalo na odpredaní pozemku, 
v opačnom prípade sa vyhrážalo vyvlastnením. 
Predstavitelia dcérocirkevného zboru pod ná-
tlakom ustúpili požiadavkám mesta a pozemok 
predali, pričom získané peniaze boli odvedené 
matkocirkvi. V súčasnosti sa na spomínanom 
pozemku na Čepenskej ulici nachádzajú gará-
že. Seredské spoločenstvo evanjelických veria-
cich v 70. a 80 rokoch 20. storočia stagnovalo, 
prerušila sa kontinuita duchovnej a pastoračnej 
práce. Až po roku 1989 nastalo znovuoživenie 
cirkevnozborového života a s ním sa začala 
otvárať aj otázka vlastného zborového domu 
či modlitebne. Dúfajme, že tento raz sa nám to 
s pomocou Božou podarí dosiahnuť! 

Nechávame na čitateľoch, aby si na základe 
vlastného uváženia urobili úsudok o tom, kto 
ako šetrí s vedomím či svedomím.

Presbyterstvo 
evanj. a. v. dcérocirkevného zboru v Seredi

Šetrenie s vedomím, alebo šetrenie 
so svedomím?

Pri príležitosti životného jubilea vystavuje sochár a reš-
taurátor Mgr. František Šmigrovský v Renesančnom kaštie-
li v Galante výber zo svojich reštaurátorských realizácií. 

Okrem zreštaurovaných sakrálnych pamiatok zapožičaných 
z miestneho katolíckeho kostola a zo zbierok Vlastivedného 
múzea v Galante sú vystavené aj diela dokumentujúce proces 
obnovy, aký sa používa pri reštaurovaní. Súčasťou výstavy 
nazvanej Minulosť pre budúcnosť je aj fotodokumentácia za-
chytávajúca pamiatkové objekty v Galante a výber z realizácií 

z územia Slovenska. Výstavu pripravilo Vlastivedné múzeum 
v Galante, neinvestičný fond Pro renovatione, Rímskokatolícky 
farský úrad v Galante, občianske združenie Vodný Hrad v Se-
redi a Mgr. František Šmigrovský.

Reštaurátor Šmigrovský – rodák zo Záhoria, žije už vyše 20 
rokov v Seredi. Venuje sa reštaurovaniu drevených a kamen-
ných plastík, oltárnej architektúre, architektonických prvkov, 
starožitností a poradenskej činnosti. Pri reštaurovaní využíva 
nielen svoj výtvarný talent, manuálne zručnosti, ale aj široké 
znalosti zo sochárskych a maliarskych disciplín, umeleckých 
remesiel, z dejín umenia, anatómie, ale aj fyziky a chémie. 

V roku 1991 ukončil štúdium reštaurovania na Vysokej škole 
výtvarných umení u prof. J. Poruboviča a doc. J. Kubu. Ako 
diplomovú prácu reštauroval originál súsošia Najsvätejšej Troji-
ce a zhotovil jeho kópiu, ktorú osadil na seredský Trojičný stĺp. 
Obnova tejto neveľkej kultúrnej pamiatky pre nezáujem zain-
ternesovaných trvala s prestávkami až 16 rokov. Komplexnú 
obnovu Trojičného stĺpa v Seredi dokončil Šmigrovský v roku 
2006. Originály sôch svätých a súsošie Najsvätejšej Trojice si 
môžeme pozrieť v lapidáriu Mestského múzea v Seredi. Okrem 
spomínaného Trojičného stĺpa obnovil v Seredi secesný reliéf

Seredský umelec 
vystavuje v Galante

fotografie z archívu umelca
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Výber z denných 
hlásení mestskej 

polície
Dňa 6. 10. bolo 

k a m e r o v ý m 
s y s t é m o m 
sp ozo r ované 
a oznámené aj 
občanmi mesta, 
že po Mlynárskej 

a Novomestskej 
ulici sa pohybuje 

stádo koní. Hliadka MsP kon-
taktovala majiteľa, aby situáciu 
riešil a zabezpečil pohyb koní. 
Z dôvodu vecnej príslušnosti 
bola vec postúpená na riešenie 
Okresnej veterinárnej a potra-
vinovej správe v Galante.

Dňa 10. 10. prijala MsP ozná-
menie o rušení nočného pokoja 
– hluku šíriaceho sa z prevádz-
ky na Kúpeľnom nám. Hliadka 
zistila, že oznam sa zakladá na 
pravde a za rušenie nočného 
pokoja bola priestupcovi udele-
ná bloková pokuta.

Bloková pokuta 10 € bola 
udelená občianke, ktorá poruši-
la zákon č. 282/2002 Z.z. tým, 
že nezabránila voľnému pohy-
bu svojho psa. Pes sa pohybo-
val po meste, kde za asistencie 
MsP musel byť odchytený.

Dňa 15. 10. hliadka MsP ulo-
žila blokovú pokutu zodpoved-

nej osobe v bare na Pekarskej 
ul., kde došlo k rušeniu nočné-
ho pokoja.

Za nedodržanie zatváracích 
hodín v bare Grand bola zod-
povednej osobe uložená blo-
ková pokuta 20 €.

Dňa 21. 10. hliadka zistila po-
rušenie VZN č. 4/2000 a to tým, 
že na zastávkach SAD boli po-
vylepované plagáty finančnej 
spoločnosti. Priestupcovi bola 
uložená bloková pokuta.

Prostredníctvom kamery na 
Dolnostredskej ul. bola spozo-
rovaná žena vynášajúca odpad 
do priestoru larzenky. Hliadka 
na mieste zistila, že priestupku 
sa dopustila Margita L., kto-
rá odpad z miesta odstránila. 
Priestupok odmietla vyriešiť 
v blokovom konaní, preto bola 
vec postúpená na odd. život-
ného prostredia MsÚ.

O krádež v obchode sa po-
kúsil Tomáš S. (20 r.), ktorý bol 
predavačkami prichytený za 
pokladňou. Hliadka ho pred-
viedla na MsP, kde mu bola 
uložená bloková pokuta.

Obdobného skutku sa dopus-
til aj 50-ročný Jozef G. z Dolnej 
Stredy, ktorý sa v NC pokúsil  
odcudziť tovar v hodnote 9,21 €.

Dňa 23. 10. sa krádeže do-
pustila aj Renáta L. (31 r.), kto-
rá odcudzila tovar v hodnote 
14,11 €. 

Ďalšej krádeže sa dopustil 
Marek Ch. (27 r.), ktorý odcu-
dzil fľašu fernetu v hodnote 
12,45 €. Vo všetkých prípa-
doch boli páchateľom uložené 
blokové pokuty 20 €.

Dňa 5. 11. oznámil na MsP 
občan mesta, že na larzen-
kách pri Váhu leží opité diev-
ča. Hliadka na mieste našla 
18-ročné dievča z Matúškova 
ležať na zemi. Dievča javilo 
známky značného vplyvu alko-
holu, malo pri sebe fľašu vod-
ky a nevedelo sa postaviť na 
nohy. Na miesto bola privolaná 
sanitka RZP, ktorá dievča od-
viezla na ošetrenie do nemoc-
nice v Galante. Za porušenie 
VZN č. 2/06 o zákaze požíva-
nia alkoholu na verejnosti bol 
priestupok riešený v blokovom 
konaní. 

Dňa 11. 11. prijala MsP 
sťažnosť ohľadne mládeže, 
ktorá sa neprístojne správa 
za činžiakom na Garbiarskej 
ul. Hliadka na mieste zistila 
požívanie alkoholu mládežou. 
19-ročný Lukáš D. kúpil fľašu 
vodky v Kauflande, kde ju za-
čal piť a následne pokračoval 
aj na Garbiarskej ul. Zároveň 
podal a umožnil požitie alkoho-
lu aj mladistvej 17-ročnej Karin 
M. Obaja boli riešení v bloko-
vom konaní.             peso

Geotermálny vrt
Geovrt je t. č. hlboký cca 1600 m. Potrubie do tejto hĺbky je 

zacementované. Cementáciou sa rozumie zaistenie potrubia 
voči vertikálnym a horizontálnym posunom vyplnením priestoru 
medzi rúrami a horninou cementom. V hĺbkach 1504 – 1519 m, 
1535 – 1548 m, 1565 – 1574 m boli podľa geofyzikálnych me-
raní zistené tri vrstvy, ktoré obsahujú vodu. Pri spúšťaní rúr boli 
v týchto hĺbkach vynechané miesta na odber vody (perforova-
né – deravé potrubie). Geofyzikálne meranie je ultrazvuková 
a radarová metóda, ktorou sa zisťuje priepustnosť, resp. prí-
tomnosť vody v hornine. Vrt pozostáva z rôzne hlbokých častí, 
ktoré sú odlišné aj v priemeroch rúr: 

 0 – 4,7 m – priemer potrubia 820 mm
 4,7 – 47 m – priemer potrubia 506 mm
 47 – 99 m – priemer potrubia 355 mm
 99 – 663 m – priemer potrubia 237 mm
 663 – 1601 m – priemer potrubia 212 mm
V hĺbke 1601 m bola nameraná teplota vody 66,4oC.
Podľa dosiahnutých výsledkov je vysoký predpoklad, že vrt 

bude úspešne ukončený v priebehu jedného mesiaca a budú 
dosiahnuté projektované parametre, t. j. teplota vody 55 – 60oC 
a výdatnosť 10 l/s. V priebehu konca novembra 2010 sa začalo 
vŕtať priemerom 125 mm do hĺbky cca 1800 m. Predpoklad za-
čatia krátkodobých čerpacích skúšok je 20. december 2010.

Róbert Áč, MsBP

Svetový deň boja proti AIDS – 1. december je 
príležitosťou pre mnohých ľudí, aby lepšie po-
chopili problematiku HIV/AIDS a preukázali svo-
ju solidaritu pacientom. Zároveň je to možnosť 
pre verejných a súkromných partnerov, aby pod-
porili prevenciu, liečbu a starostlivosť o pacien-
tov HIV/AIDS v krajinách, kde je vysoký výskyt 
tejto nákazy.

Vírus imunitnej nedostatočnosti človeka je 
retrovírus, ktorý sa zameriava na bunky imu-
nitného systému človeka a ničí ich, alebo ich 
robí nefunkčnými. V prvých štádiách infekcie sa 
príznaky ochorenia neprejavia, dochádza však 
k oslabovaniu imunitného systému, v dôsledku 
čoho nakazený človek ľahšie ochorie na rôzne 
infekčné choroby a tie majú väčšinou ťažší prie-
beh ako u zdravých ľudí. Vírus sa prenáša ne-
chráneným pohlavným stykom, z matky na die-
ťa počas tehotenstva, pri pôrode alebo dojčení 
a krvou (napr. transfúziou, použitím infikovanej 
injekčnej striekačky).

Podľa štatistík žije vo svete 33,3 milióna ľudí 
nakazených vírusom HIV. V roku 2009 skonalo 
na choroby vyvolané HIV/AIDS 1,8 milióna osôb. 
Najviac obetí (69% z celkového počtu) si choro-
ba vyžiadala v Afrike.

Úsilie zamerané na zastavenie šírenia epidé-
mie spôsobenej vírusom HIV prinieslo pozitívne 
výsledky v podobe zníženia počtu novonakaze-
ných ľudí vo svete o 20% za desať rokov, úbytok 
počtu nakazených hlásia najmä krajiny v subsa-
harskej Afrike. Taktiež počet úmrtí na HIV/AIDS 
sa za uplynulých 5 rokov znížil takmer o 20%.

Na druhej strane však šírenie nákazy víru-
som HIV vo východnej Európe a strednej Ázii 

vzbudzuje veľké obavy. Počet novonakazených 
stúpol o 25%. Organizácia Spojených národov 
odhaduje, že v tomto regióne v roku 2009 žilo 
1,4 milióna ľudí nakazených vírusom HIV, čo je 
takmer trojnásobok počtu z roku 2000. Takmer 
90% nových hlásených prípadov evidujú v Rusku 
a v Ukrajine. Až 40% nových prípadov infekcie 
HIV je hlásených vo vekovej skupine 15-24 roč-
ných.

Rady pre prevenciu prenosu HIV/AIDS:
* bezpečný sex (dôveryhodný partner, použitie 

ochranných prostriedkov),
* používanie jednorazových ihiel a striekačiek 

u drogovo závislých, * aktívny prístup k testova-
niu na HIV a ostatné sexuálne prenosné ochore-
nia, * podrobenie sa liečbe. 

Situácia na Slovensku:
Do 30. 9. 2010 bolo registrovaných 447 prípa-

dov infekcie HIV, z toho 85% prípadov u mužov 
a 15% prípadov u žien.

Z celkového počtu je 333 prípadov infekcie HIV 
u občanov SR a 114 u cudzincov, 57 pacientov 
ochorelo na AIDS, 37 ich už zomrelo, 61% pa-
cientov sa nakazilo nechráneným pohlavným sty-
kom muža s mužom, pri heterosexuálnom styku 
sa nakazilo 29% pacientov, 16 HIV pozitívnych 
žien porodilo zdravé dieťa, prenos z matky na 
dieťa nebol v SR zaznamenaný.

Vo svete aj v SR narastá počet prípadov in-
fekcie, kde došlo k prenosu pri heterosexuálnom 
styku, najmä u žien. 

MUDr. Iveta Šuleková 
Regionálny úrad verejného  

zdravotníctva, Galanta

Svetový deň boja proti AIDS

Volebná sobota bola dňom, keď k nám 
na trojdňovú návštevu zavítala delegácia z 
partnerského holandského mesta Alblas-
serdam. Dvanásťčlennú delegáciu viedol 
primátor mesta Sjoerd Veerman a zúčast-
nili sa aj traja jeho zástupcovia. V obradnej 
sieni mesta ich privítal primátor Mgr. Vladi-
mír Vranovič a zást. primátora Mgr. Peter 
Rampašek. Členovia delegácie sa rozlúčili 
so súčasným primátorom a zablahoželali 
aj novozvolenému primátorovi mesta Ing. 
Martinovi Tomčányimu. Holanďania chce-
li na vlastné oči vidieť, ako na Slovensku 

prebiehajú voľby a aké to je, ak si svojich 
primátorov a poslancov volia občania. 
V Holandsku menuje primátora mesta krá-
ľovná.

Po privítaní a príhovore sa odobrali po-
zrieť si volebné miestnosti v ZŠ J. A. Ko-
menského a ZŠ J. Fándlyho a prezreli si aj 
naše mestské múzeum a kostol. Nasledu-
júce dva dni absolvovali návštevu Bratisla-
vy a Piešťan. S novým primátorom mesta 
rokovali o ďaľšej spolupráci našich miest 
v oblasti kultúry a športu.

 pr

V poslednom období sme zaznamenali 
viacero otázok ohľadne kamerového sys-
tému a najmä o miestach umiestnených 
kamier. Požiadali sme náčelníka MsP 
Mgr. M. Klenoviča o ich zoznam.

Celkovo má mestský kamerový systém 
inštalovaných 28 kamier (sedem DOMM 
kamier a 21 statických), z ktorých je t.č. 
funkčných 26 a z týchto funkčných sú štyri 
v skúšobnej prevádzke. Naposledy v sep-
tembri t.r. boli inštalované štyri kamery na 
Dolnostredskej ul., predtým v júni dve ka-
mery v priestoroch ZŠ Komenského (mo-
nitorovaný je priestor pred vestibulom) a 
ZŠ Hviezdoslavova a Cirkevná (monitoro-
vaný je priestor pred vstupom do škôl) 

V III. štvrťroku došlo k výmene štyroch 
televízorov za štyri nové LCD monitory. 

DOMM kamery (otočné s možnosťou 
ovládania a s približovacou schopnosťou) 
sú: č. 1 – svetelná križovatka, č. 2 – Ná-
mestie slobody (parkovisko pri malom 
parku oproti SAD), č. 3 – parkovisko pri 
OD Jednota, č. 4 – križovatka Cukrovar-
skej a Fándlyho ul. (pri parkovisku OD 
Kaufland), č. 5 – križovatka Pekárskej a 

Čepenskej ul., č. 6 – križovatka Čepen-
skej, A. Hlinku a Vojanskej ul., č. 7 – križo-
vatka Kostolnej a Školskej ul. Statické ka-
mery (pevné kamery s prenosom signálu 
vzduchom) sú:

1. štyri kamery vo vnútorných a vonkaj-

ších priestoroch MsÚ Sereď, 2. dve ka-
mery sú v areáli objektu zberného dvora, 
3. kamera je na Poštovej ul. (priestor od 
MsP po objekt pošty), 4. kamera moni-
toruje priestor pred vstupom do objektu 
MsP, 5. dve kamery sledujú detské ihrisko 
na Ul. D. Štúra. 6. kamera je v priestore 
pred vstupom do soc. bytov na Trnavskej 
ul., 7. kamera je na Veternej ul. a moni-
toruje priestor prechodu cez hrádzu, 8. 
kamera sleduje priestor na Tehelnej ul., 
kde v minulosti dochádzalo k zaklada-

niu čiernych skládok, 9. kamera sleduje 
križovatku Lúčnej ul. a Ul. Pod hrádzou 
(priestor prechodu cez hrádzu k záhrad-
kárskej oblasti), 10. kamera pri poliklinike 
sleduje priestor určený na odkladanie bi-
cyklov, 11. dve kamery sledujú areál ZŠ 
na Komenského ul., 12. štyri kamery sle-
dujú Dolnostredskú ul. v priestore hrádze 
a jej blízkeho okolia.
Galanta: 5 kamier otočných a 5 kamier 
statických, t.j. celkom 10 kamier; chráne-
nú dielňu nemá zriadenú;
Šaľa: 5 kamier otočných a 6 kamier sta-
tických, t.j. celkom 11 kamier; chránenú 
dielňu má zriadenú a pre ten účel zamest-
náva celkom 8 zamestnancov; 
Hlohovec: 10 kamier otočných a 3 kame-
ry statické, t.j. celkom 13 kamier; chráne-
nú dielňu má zriadenú a pre ten účel za-
mestnáva celkom 4 zamestnancov; 
Sereď: 7 kamier otočných a 21 kamier 
statických (zo statických kamier 14 zachy-
táva verejné priestranstvo), t.j. celkom 28 
kamier; chránenú dielňu nemá zriadenú.

informácie poskytol 
náčelník MsP Mgr. M. Klenovič

Kamerový 
systém 
v meste

Vstup do školy je pre die-
ťa prvým vážnym krokom zo 
sveta hier do sveta povinností. 
V mnohých rodinách, kde majú 
predškoláka, už riešia závažnú 
otázku, do ktorej základnej školy 
dieťa zapísať. 

ZŠ Juraja Fándlyho v spolu-
práci s materskými školami v Se-
redi pripravuje pre predškolákov 
niekoľko akcií. Našou snahou je 
priblížiť deťom školskú atmosfé-
ru ešte pred vstupom do 1. roč-
níka a rodičom podať čo najviac 
informácií, aby prechod z mater-
skej školy do základnej školy bol 
pre deti čo najjednoduchší.

V stredu 8. decembra sme 
uskutočnili prvé stretnutie rodi-
čov budúcich prvákov, kde zá-
stupkyňa riaditeľa školy pre I. 
stupeň Mgr. Alexandra Ďurišová 
podala rodičom základné infor-
mácie nielen o tom, ako si vybrať 
vhodnú školu pre svoje dieťa, ale 
informovala aj o možnostiach 
odkladu školskej dochádzky, prí-
padne predčasného nástupu do 
školy a najmä o tom, čo by mal 
budúci prvák vedieť. Na otázky 
rodičov odpovedala aj školská 
psychologička Mgr. Lucia Pau-
lenková a špeciálna pedagogič-

ka Mgr. Milada Kramárová.
V ďalších stretnutiach s rodičmi 

a budúcimi prvákmi nadviažeme 
na prvé informácie a v januári 
2011 ( 17. – 21. 1. 2011) pozýva-
me všetkých rodičov so svojimi 
deťmi na Týždeň otvorených 
dverí, kde si budú môcť rodičia 
i deti pozrieť školu a navštíviť 
vyučovaciu hodinu v 1. ročníku. 
Po zápise, ktorý bude vo febru-
ári, v priebehu mája a júna 2011, 
ponúkneme rodičom, ktorým sa 
nedarí pripraviť svoje dieťa na 
zaškolenie, projekt Hráme sa 
na školu pod vedením špeci-
álnej pedagogičky Mgr. Milady 
Kramárovej. Počas trvania tohto 
projektu deti viackrát navštívia 
našu školu. V máji sa stretneme 
s predškolákmi na otvorenej ho-
dine v 1. ročníku a v júni na pr-
vom rodičovskom združení, kde 
rodičia dostanú dôležité infor-
mácie potrebné na vstup dieťaťa 
do školy v septembri.

Verím, že naše aktivity po-
môžu rodičom i deťom zvládnuť 
obdobie pred zaškolením bez 
väčších problémov a starostí.

Mgr. Alexandra Ďurišová, 
zástupkyňa riaditeľa školy pre 

I. stupeň

Holanďania  
na komunálnych voľbách v Seredi

Jaroslav Ferec  
mimoriadny študent 

KAMIÓNY
petičná akcia

Ďakujem všetkým občanom mes-
ta Sereď, ktorí svojim podpisom 
podporili petičnú akciu na riešenie 
tranzitnej kamiónovej dopravy v na-
šom meste. Vyzvali sme aj okolité 
obce a petíciami sa k nám pripojili: 
Dolná Streda, Šintava, Horné Ze-
lenice a Šúrovce. Podpornými sta-
noviskami sa pripojili obce: Vino-
hrady, Šoporňa, Váhovce a Dolné 
Zelenice.

Dňa 22. 9. 2010 petičný výbor 
odovzdal petíciu do rúk predsedo-
vi TTSK p. Ing. Tiborovi Mikušovi 
a prebehlo rokovanie aj s poslan-
com národnej rady Zoltánom Hor-
váthom. Od oboch sme dostali pí-
somné stanoviská. Petičný výbor 
nie je spokojný s vyjadrením pána 
ministra Jána Figeľa a pána pred-
sedu TTSK Tibora Mikuša i napriek 
tomu, že predseda TTSK uznáva 
petíciu ako opodstatnenú.

Toho času prebieha rokovanie 
petičného výboru s pracovníkmi 
Dopravného inšpektorátu OR PZ 
v Galante. Po prijatí písomného 
stanoviska z rokovania a o ďal-
ších postupoch pri riešení tran-
zitnu kamiónovej dopravy Vás 
budem vždy informovať prostred-
níctvom Seredských noviniek, prí-
padne na internetových stránkach  
mesta Sereď.

Božena Vydarená, 
poslankyňa MsZ

Príprava budúcich prvákov
Program pre rodičov a budúcich prvákov 

ZŠ J. Fándlyho v SerediPri príležitosti Dňa študentstva ocenil Tr-
navský samosprávny kraj v Zrkadlovej sále 
Divadla Jána Palárika v Trnave najúspeš-
nejších žiakov za mimoriadne výsledky vo 
vedomostných súťažiach a olympiádach (16. 
11. 2010). Medzi ocenenými za mimoriadne 
výsledky v oblasti prírodných vied bol aj štu-
dent Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi 
Jaroslav Ferenc. Biológii sa začal viac ve-
novať v sekunde osemročného gymnázia. 
Nadanosť a veľký záujem o túto oblasť doka-
zuje jeho úspešná účasť na medzinárodných 
olympiádach v Turecku, Nemecku, Azer-
bajdžane, na Cypre, v Kórei, Portugalsku a 
v Holandsku a tiež účasť v súťaži Európskej 
únie pre mladých vedcov.

foto a text: Lukáš Valentovič
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Posledným tohtoročným predmetom v rámci výsta-
vy Zbierkový predmet mesiaca je súbor kováčskych 
predmetov. Kováčske remeslo patrí k najstarším re-
meslám. Prvé písomné zmienky o kováčskych re-
meselníkoch v Seredi sú známe z 15. storočia. 
Usudzuje sa, že na šin- tavskom 
panstve vznikol  spo-
ločný cech viacerých 
remeselníkov. V roku 
1661 vydal František 
Esterházy 1. cechové 
artikuly pre kováčov, 
zámočníkov a kolárov. Kováčski maj-
stri vyrábali predmety, ktoré mali rôzno-
rodé využitie – pracovné nástroje, ktoré 
ľudia používali v bežnom živote, kuchyn-
ské potreby alebo ozdobné umelecké 

predmety. Z kováčskych dielní vychádzali reťaze, 
rýle, motyky, klince, podkovy, mažiare, zámky a pod. 
V mestskom múzeu si môžete pozrieť kováčske pred-
mety, ktoré nám daroval pán Ľubomír Murčo zo Sere-
de. Veľmi pekne ďakujeme pánovi Murčovi i všetkým 
prispievateľom, ktorí obohatili náš zbierkový 

fond múzea a tešíme 
sa na ich nasledov-
níkov.

Kolektív mest-
ského múzea vás 

srdečne pozýva na ďaľšie zaujímavé výsta-
vy a podujatia, ktoré sme prichystali v na-
sledujúcom roku. Želáme šťastné Vianoce 
a veselý nový rok!

Zlatica Gregorová, 
Mestské múzeum Sereď

V každom vystružlikanom detaile poznáme zruč-
nosť rezbára, jeho pohľad na skromný dar, ktorý do-
káže rozjasniť naše oči zábleskom radosti a vďaky... 
Možno práve preto sú betlehemy pre nás také príťaž-
livé a možno práve ešte viacej obdivujeme ich krásu 
a temer umeleckú dokonalosť...

Mestské múzeum v Seredi v spolupráci s Po-
hronským múzeom v Novej Bani pripravilo pre 
návštevníkov múzea komorne ladenú výstavu K 
Vianociam patrí betlehem...

 Výstava je ukážkou rezbárskeho umenia ľudo-
vých umelcov z Novej Bane a okolia. Vystavené 
sú betlehemy z 19. - 20. storočia. Umelci a 
ľudoví rezbári zobrazovali po stáročia 
obraz svätej rodiny a zostáva náme-
tom i pre súčasných umelcov. Práve 
počas Vianoc si zvlášť uvedomuje-
me, akou vzácnou silou je pre naše 
životy rodina či spoloč-
né vianočné stretnu-
tia v kruhu priateľov. 
Vraciame sa do-
mov, myslíme viac 
na ostatných. Mnohé 
rodiny na Slovensku 
udržiavajú kresťan-
ské tradície slávenia 
Vianoc. K vyzdo-
benému stromče-
ku prikladajú bet-

lehem – jasličky ako kresťanské zobrazenie začiatku 
života Ježiša Krista: Márii a Jozefovi sa narodí dieťa 
v biednej maštaľke na slame v meste Betlehem. Pri-
chádzajú k nim ľudia s darmi – pastieri a neskôr Traja 
králi. Tento obraz významnej udalosti bol v roku 1223 
takto netradične odovzdaný cez sv. Františka z Assisi, 

ktorý so svojimi priateľmi staval hlboko v lese 
jasličky a slúžil vianočnú omšu.

Kúsok z tejto atmosféry vám prináša mest-
ské múzeum aj prostredníctvom tejto originálnej 

výstavy betlehemov, na ktorú vás srdečne pozý-
va, sprístupnená je od 30. 11. 2010 a potrvá do 22. 

1. 2011. Pre návštevníkov pripravilo múzeum 
aj podujatie Vianoce v múzeu na deň 
14. 12. 2010 od 10.00 – 17.00 hod. s 
ukážkami vianočného zdobenia perní-
kov s pernikárkou Miladkou Lukáčo-
vou a dňa 16. 12. 2010 o 16.30 hod. 

v spolupráci so ZUŠ J. Fischera 
Kvetoňa v Seredi tradičný via-

nočný koncert Prišli sme 
k vám s koledami. 

Tešíme sa na vás 
a prajeme vám 
krásne Vianoce.

Mária Diková, 
lektorka 

Mestského 
múzea v Seredi

foto: archív múzea
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Opustili nás
Ján Boleman, Bohuslav Eliz 
Anna Hrubá, Gabriel Kumaj
Viktória Košútová, Štefan 
Molnár, Viera Novomeská
Alexander Páleník, Martin 
Pucheľ, Mária Tománková

Spomíname.

Významného  
životného jubilea  

sa dožívajú
Emília Slabá

Mária Mondeková
Anastázia  Kozárová

Alžbeta Šišková
Mária Ištóková

Júlia Paulovičová
Mária Behýlová

Katarína Labošová
Rozália Holčeková

Magdaléna Tvrdoňová
Terézia Gašparíková

Mária Kissová
Helena Sajkalová

Želáme  
všetko najlepšie!

Manželstvo uzatvorili
Jakub Kolda a Lucia Kapitančíková
Jozef Gavelda a Lucia Delinčáková

Š. Koričanský a MUDr. A. Prívozníková
Ing. K. Mikula a Ing. Martina Bardiovská
Ing. Roman Schwarz a Jana Pašková

Tomáš Ladányi a Katarína Mileová
Miroslav Valach a Soňa Kosíková

Juraj Šima a Mgr. Adriána Fehérová
Pavol Piši a Klaudia Kubicová
Peter Talian a Alena Urbanová

Marcel Markus a Romana Kaczinová
Adrián Hodúr a Katarína Štrbavá
Juraj Čochrač a Kristína Sojková

Branislav Adámek a Zuzana Nagyová
Matej Huňady a Barbora Bašová
Marián Vadovič a Natália Klčová

Bohuslav Patáč a Katarína Stodolová
Michal Božík a Silvia Ďuricová

Richard Antala a Lucia Bohátová
RNDr. Tomáš Krivulčík a Ing. Ľ. Vavrová

Marián Ondriš a Jana Obrátilová
Marek Blaho a Henrieta Vidovičová, Bc.
Branislav Gašparík a Silvia Kloknerová

Milan Kukla a Petra Kopáčiková
Michal Bokor a Mgr. Kristína Slobodová
Ing. Daniel Lőffler a Monika Verešová

Ing. Róbert Petík a Ing. Jana Moravcová
Milan Kakoš a Lucia Slamková

František Pudmerický a Jana Jakubíková
Matúš Hanidžiar a Mária Hrotková

Bc. Miroslav Gergel, a Jana Chochláčová
Marek Homola a Marcela Rumanovská

Blahoželáme !
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FILMOVÝ KLUB UVÁDZA 
2. 12. št o 19.00 hod. 25 ZO ŠESŤ-
DESIATYCH... Dvojdielny celovečerný 
dokument Martina Šulíka ponúka širší po-
hľad na zlatú éru československého filmu. 
Premietneme iba 1. diel, druhý diel dostanú 
diváci zadarmo (na DVD) k zakúpenej vstu-
penke v pokladni kina. R: M. Šulík, námet 
a scenár: J.Lukeš, DS: ASFK, ČR/SR, far., 
100 min., MP, vst.: členovia FK 1,50 €, ostat-
ní 2,50 €, www.asfk.sk
3. – 5. 12. pia – so o 17.00 hod.,  
ne o 15.00 hod. JA, ZLODUCH  
(Despicable me) Hovorí sa, že v nebi majú 
z jedného napraveného hriešnika väčšiu ra-
dosť než z toho, kto žil celý život podľa pravi-
diel. Taký je aj príbeh najväčšieho darebáka 
na svete, ktorý chcel ukradnúť mesiac, ale 
nakoniec získal oveľa viac... Skvelá animo-
vaná rodinná komédia pre malých aj veľkých. 
R: P. Coffin, Ch. Renaud, DS: TATRA FILM, 
USA, 95 min., slov. dab., MP, vst.: 2,50 €, 
www.tatrafilm.sk
9. – 10. 12. št – pia o 19.00 hod.  
DOSPELÁCI (Grown ups) Po 30 rokoch 
sa stretávajú bývalí spolužiaci... Skvelá ko-
média. H: A. Sandler, S. Hayek, R: D. Dugan, 
DS: ITA FILM, USA, ŠUP, tit., 94 min., MP 12, 
vst.: 2,50 €, www.itafilm.sk
11. – 12. 12. so – ne o 19.00 hod.  
MACHETE (Machete) Dostal ponuku, 
ktorá sa neodmieta... Akčný. H: D. Trejo, R. 
De Niro, R: R. Rodriguez, DS: PALACE PIC-
TURES, USA, tit., 105 min., MP 18, vstupné: 
2,50 €, www.palacepictures.net
14. – 15. 12. ut – st o 19.00 hod.  
NAJLEPŠÍ Z BROOKLYNU (Bro-
oklyn´s Finest) Strhujúca dráma z prostredia 
policajného zboru, ktorá realistickým spôso-
bom zachytáva, aké jednoduché je prekročiť 
hranicu medzi zákonom a zločinom... H: R. 
Gere, D. Cheadle, R: A. Fuqua, DS: CONTI-
NENTAL FILM, USA, ŠUP, tit., 132 min., MP 
15, vst.: 2,50 €, www.continental-film.sk
16. 12. št o 19.00 hod. FILMOVÝ 
KLUB UVÁDZA: PROJEKT 100 – 
2010 HLBOKÝ SPÁNOK (The Big 
Sleep) Film noir preslávili dve veci: rafinova-
né erotické iskrenie medzi Marlowom a fem-
me fatale Vivian a neprehľadná zápletka, 
ktorá vŕši jednu mŕtvolu na druhú... Kriminál-
ny. Distribúciu filmu finančne podporil Audio-
vizuálny fond. Hrajú: H. Bogard, L. Bacall, R: 
H. Hawks, DS: ASFK, USA, čb, tit., 114 min., 
MP 12, vst.: členovia 1,50 €, ostatní 2,50 €, 
www.asfk.sk
17. – 19. 12. pia – ne o 17.00 hod.  
KUKY SA VRACIA (KUKY SE VRA-
CÍ) Keď sme boli deti, verili sme, že hračky 
žijú a zažívajú tie najväčšie dobrodružstvá, 
o ktorých sme sa my odvážili len snívať. Ro-
dinný film podľa skutočného príbehu jednej 
plyšovej hračky. H: Z. Svěrák, J. Macháček, 
Plyšiačik Kuky, R: J. Svěrák, DS: FILM EU-
ROPE, ČR, ŠUP, česká verzia, 95 min., MP 
12, vst.: 2,50 €, www.filmeurope.eu
21. – 22. 12. ut o 19.00 hod., st 
o 16.00 hod. SOCIÁLNA SIEŤ 
(The Social Network) Každá doba má svo-
jich vizionárov, ktorí za sebou v stopách svo-
jej geniality zanechajú pozmenený svet... Vy-
nikajúca dráma umožňujúca nahliadnuť do 
okamžikov vzniku Facebooku, H: J. Eisen-
berg, R. Jones, R: D. Fincher, DS: ITA FILM, 
USA, ŠUP, tit., 121 min., MP 12, vst.: 2,50 €, 
www.itafilm.sk
22. 12. st o 20.00 hod. FILMOVÝ 
KLUB NOVA POZÝVA svojich členov, 
nečlenov a všetkých priaznivcov filmového 
a hudobného umenia na rozlúčku s klubovou 
sezónou 2010. Program VIANOČNÝ 
KOKTEIL Multižánrový hudobný večie-
rok, na ktorom vystúpia kapely FEMMES 
FATALES (Pop-Rock), BUBLIFUNK (Ska-
Punk), TAKE DEATH (Punk-Rock), FREE-
BIRD (Hard-Rock), MANYAC (Metal) CHRÁ-
NENÉ ÚZEMIE + PÁSMO KRÁTKYCH FIL-
MOV (Filmová projekcia, vst.: členovia FK 
2 €, ostatní 3 €
28. – 29. – 30. 12. ut – št o 19.00 
hod. EXPENDABLES: POSTRÁ-
DATEĽNÍ (The Expendables) Navonok 
tvrdí ako skala, vnútri zničení svojou minulos-
ťou... Dobrodružný akčný thriller. H: S. Stal-
lone, M. Rourke, R: S. Stallone, DS: CONTI-
NENTAL FILM, USA, ŠUP, tit., 99 min., MP, 
vst.: 2,50 €, www.continental-film.sk

PRIPRAVUJEME NA JANUÁR 
2011

Deadline, Harry Potter, Život je taký, 
Tacho

ZMENA PROGRAMU  
VYHRADENÁ!

MESTSKÉ MÚZEUM 
– FÁNDLYHO FARA 

V SEREDI
Program na december

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

VÝSTAVY
Archeologický výskum hradu Šintava 
ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA 

Predmety z kováčskej dielne

ATRAKCIE
Model kaštieľa s parkom –  

– vízia budúcnosti

NOVÉ VÝSTAVY
 K VIANOCIAM PATRÍ BETLEHEM... 

výstava rezbárskeho umenia  
z 19. a 20. stor. 

Výstava betlehemov z Novej bane 
a okolia potrvá  

od 30. 11. 2010 - 22. 1. 2011

VIANOCE V MÚZEU
pozvánka na podujatia

14. 12. – remeselné ukážky zdobenia 
hotových perníkov spojené s predajom

16. 12.  – Prišli sme k vám s kole-
dami vianočný koncert žiakov ZUŠ 

J. Fischera – Kvetoňa v Seredi
vstup voľný!

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

DOMU KULTÚRY
vás pozýva na

Štefanskú 
tanečnú zábavu

dňa 25. 12. o 20.00 hod.
Hrá skupina MAX BAD

Silvestrovskú 
tanečnú zábavu

31. 12. 2010 o 19.00 hod. 
Dajte zbohom televíznym programom 

a obstarajte si miesto.
Vstupné 10 € (z toho 2 € na polnočnú 

kapustnicu). Bohatá tombola. Vstupen-
ky si môžete zabezpečiť u M. Kori-
čanského. Na zábavu nebude voľný 

vstup! Vstupenky je možné zakúpiť len 
v predpredaji. Tešíme sa na vás! 

Do tanca budú hrať MAX BAND a DJ.  

FREE TIME CLUB
D. Štúra v Seredi (kino NOVA)

usporiada 18. 12. 2010 o 14.00 hod.

KARTOVÝ TURNAJ
Kontakt: 031 789 20 46, 0908 684 130 

email: ftc.nova@szm.com

DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ 

Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda dňa 
16. decembra 2010 v čase od 8.00-
16.00 hod. srdečne pozýva všetkých 
záujemcov na deň otvorených dverí.

Program:
* prehliadka priestorov školy a učební

* otvorené hodiny a výučba  
s interaktívnymi tabuľami

* informácie o metódach vzdelávania 
v duchu kresťanského humanizmu

* prezentácia úspechov školy  
v súťažiach

* rozhovory s vedením školy 
a s pedagogickými zamestnancami

* informácie o mimoškolských aktivitách 
a krúžkovej činnosti

* účasť na vyučovacích hodinách 
podľa vlastného výberu

* vystúpenie žiakov prvého stupňa 
s krátkym programom

Tešíme sa na vás a radi vás medzi nami 
privítame!

Slávnostne sme privítali 
nových občiankov
Samuela Božíka 

a Lukáša Beluského
Rodičom srdečne blaho-

želáme!

Ďakujem všetkým voličom v I. volebnom obvode mesta Sereď za preja-
venú dôveru v komunalnych voľbách, ako aj ostatným, ktorí ma podporovali 
v kandidatúre na poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi.

V zmysle môjho volebného hesla „vždy slúžiť a pomáhať ľudom” dovoľu-
jem si vám oznámiť moje kontaktné údaje. So svojimi návrhmi, poznatka-
mi a problémami v meste Sereď, či inými skutočňostami, sa môžete na na 
mňa ako na poslanca obracať pri osobnej návšteve každú nepárnu stredu 
v mesiaci v čase od 16.00 do 17.00 hod. a to v kancelári na adrese Sereď, 
Námestie republiky 4466/11, alebo telefonicky na čislo 0903 414 523, alebo 
na číslo 031 787 928 80, faxom na číslo 031 789 1762 a tiež elektronickou 
poštou na adresu: michal.irsak@notar.sk.

JUDr. Michal Irsák, poslanec MsZ v Seredi

Poďakovanie za prejavenú dôveru

Ďakujem všetkým, kto-
rí mi v komunálnych voľ-
bách prejavili dôveru a 
novým poslancom MsZ 
želám veľa úspechov.

Pekné Vianoce vám 
želá    Antónia Bánovská

Zaplakali naše oči, 
zaplakali žiaľom, 

keď sme nášmu tatovi dali 
posledné zbohom. 

Už ho slnko neprebudí, 
nepoteší krásny deň, 

na Prievalskom cintoríne 
sníva si svoj večný sen...

Dňa 12. 12. 2010 si pripo-
menieme I. smutné výročie, 
kedy nás vo veku nedožitých 
71 rokov navždy opustil milo-

vaný manžel, otec, dedko, 
brat a krstný otec

Emanuel Trnka 
zo Serede.

(pochovaný je v Prievaloch 
pri Senici)

S bolesťou v duši a láskou 
spomínajú manželka Mária, 
dcéra Alena, vnúčatá Lucka, 
Tomáško, sestra Jozefína a 

krstný syn Štefan.
Kto ho poznal, nech mu 

spolu s nami venuje tichú 
spomienku.

K Vianociam patrí betlehem

Zbierkový predmet mesiaca
Mestské múzeum Fándlyho fara

Mestské múzeum Fándlyho fara
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Náš futbalový tím Tekuté 
zlo je najúspešnejším tímom 
Seredskej In-
terligy. V po-
sledných pia-
tich ročníkoch sme sa štyrikrát 
umiestnili na prvom mieste 
a raz sme skončili druhí. Tieto 
úspechy si ceníme, ale snaží-
me sa držať pri zemi. Ako sa 
hovorí „Nič nie je staršie ako 
víťazstvo minulého ročníka!“. 
Niekedy mám pocit, akoby to 
platilo aj pre mnohé iné oblas-
ti, v ktorých človek dosiahne 
istý úspech.

Ako vzniklo Tekuté zlo? 
Všetko sa to začalo v septem-

bri 2005, keď som na internete 
zbadal inzerát Tomáša Žáko-

viča, že hľadá tímy do novo-
tvorenej futbalovej ligy pod 
názvom Seredská interliga. 
Hneď som začal hľadať spolu-
hráčov a počas dvoch dní bolo 
mužstvo hotové. Hlavným cie-
ľom bolo zostaviť partiu skve-
lých kamarátov, ktorí si cez 
víkend radi zašportujú. V tíme 
platí pravidlo rovnosti. Kaž-
dý z nás má iné predpoklady 
a schopnosti, niekto je rýchlej-
ší ako ostatní, ďalší dáva viac 

gólov, avšak nikto nie je viac 
ani menej a každý strávi na 

ihrisku rovna-
ký čas. Tento 
prístup priná-

ša zaujímavé výsledky. Máme 
výbornú disciplínu a prirodze-
ný ľudský egoizmus sa stráca 
v prospech tímového ducha. 
Často sa stane, že spoluhráč 
pustí na ihrisko namiesto seba 
niekoho, komu to v ten deň 
lepšie „sype“. Aj pre takéto 
momenty to stojí zato, a nielen 
v čase výhier.

Peter Havrilák, 
vedúci tímu Tekuté zlo
http://tekutezlo.wbl.sk/

Pri pohľade na tabuľku IIl. ligy západ má fa-
núšik seredského ŠKF pocit absolútneho blaha. 
Už pri postupe v minulom ročníku futbal v mes-
te riadne pookrial. Aby mužstvo v sútaži obstálo 
so cťou, muselo sa posilniť, no dôležitým ťahom 
šéfov klubu bolo angažovanie trénera Tibora 
Meszlényiho.

Nováčik sa v sútaži udržal. V letnej prestávke 
urobil tréner razantné zmeny, prečistil atmosfé-
ru v kabíne, prišli nové posily a po kvalitnej prí-
prave sa s vynoveným tímom vydal na spanilú 

jazdu sútažou, pri ktorej sa priaznivcom aj sú-
perom zatajoval dych.

Po 15. kolách – 43 bodov, skóre 44:13 a 14 
bodový náskok pred druhým z prenasledova-
teľov vzbudzuje rešpekt, obdiv a úctu. Dobrý 
futbal vždy priťahoval. Návštevy na domácich 
zápasoch rástli úmerne s ponúkanou kvalitou a 
úspešnosťou. Vrchol záujmu dosiahol posledný 
zápas, derby s Galantou. Dramatický priebeh 
zápasu sprevádzala rekordná divácka kulisa 
v skvelej atmosfére, kde sa domáci fanklub 
okrem tradičného rytmického povzbudzovanla 
prezentoval novinkami, pri ktorých ostatným di-
vákom takmer sánky spadli.

Raz darmo, futbal je fenomén, ktorý je schop-
ný rozhýbať takmer všetko živé. Je jednoduchý, 
hrať sa dá takmer všade, každý mu rozumie, 
preto ho milujú masy a jeho popularita na celom 

svete je obrovská. Futbalisti sú najlepší vyslanci 
svojich krajín vo svete a keď sa im darí, robia 
obrovskú reklamu svojej domovine. V porov-
naní s nimi aj politici iba blednú závisťou. Keď 
prišiel J. Gagarin na oficiálnu návštevu Brazílie, 
jeho prvým želaním bolo stretnúť sa s Pelém.

Futbalisti ŠKF skvele reprezentujú svoje 
mesto. O Seredi sa píše v médiach, mesto je v 
športovom kurze a popularita klubu vzrastá. V 
tejto priaznivej futbalovej atmosfére sa uskutoč-
nia komunálne voľby. Verme, že výkony našich 

futbalistov a prístup vedenia klubu neujdú pozor-
nosti novozvolených poslancov a primátora, ktorí 
budú rozhodovať o prideľovaní financií pre šport 
v roku 2011. Je dobré, ak predstaviteľom mes-
ta nie je šport ľahostajný, ale naopak, ak vedia, 
že investícia do športu je investícia do zdravia 
svojich spoluobčanov a najmä mladej generácie. 
Kto športoval, alebo stále športuje, vie, čo mám 
na mysli. Dajme deťom loptu – nie drogu!, to nie 
je len reklamný slogan, to je povinnosť.

Šport robí človeka silným a odolným telesne 
aj duševne. Naozajstný športovec len tak nena-
letí všakovakým životným nástrahám. Zdravý a 
vyšportovaný jedinec je pevným kúskom celého 
spoločenstva.

Prostredie človeka formuje a dobré príkla-
dy sú impulzom pre ostatných. Úspešný člo-
vek vie nielen prijímať, ale aj dávať bez toho, 

aby za to čakal profit, pochvalu a 
pod. „Urob iného štastným a sám tak 
šťastie nájdeš”, hovorí múdre príslovie  
overené časom.

Sú medzi nami aj takí, čo vlastnými 
peniazmi prispievajú na chod ŠKF. 
Sú to ľudia s veľkym srdcom a hoci 
hospodárska situácia nie je jednodu-
chá, osud nášho klubu im nie je a ľaho-
stajný.

Rešpekt – poctivosť – disciplína – zábava 
– výsledok! Takto, vo vkusnej grafickej úprave 
oslovuje prítomných jedna zo stien kancelárie 

prezidenta klubu, kde pravidelne za-
sadá predstavenstvo ŠKF. Keď dajú 

hlavy dokopy tí správni, výsledky hovo-
ria za všetko. Obetaví ľudia, správni 
vizionári, vždy hľadajúci spôsoby ako 
sa veci riešiť dajú. Také osobnosti 
sú garantom budúcich úspechov, a 

nielen vo futbale. Sereď vonia futba-
lom! Toto sme tu ešte nemali. Tešme sa 

všetci na jar, až to všetko znova prepukne. 
Meszlényiho družina je na polceste za nie-

čim, čo sa bojím nahlas vysloviť...
mb
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Vážení športovci, športoví 
nadšenci a priatelia, na inter-
nete je v prevádzke nová strán-
ka: www.seredskysport.
info, kde sú priebežne zve-
rejňované informácie zo špor-
tu, športové správy, výsledky 
športových zápasov a všetko 
okolo športu v Seredi.

Všetkým športovým klubom 
ponúkame na stránkach Se-
redský šport možnosť prezen-
tácie zadarmo. Pre každý klub 
sme vyčlenili jednu stránku, 
na ktorej sa môže občanovi 
klub predstaviť a pochváliť 
svojimi úspechmi. Okrem toho 
budeme zverejňovať všetky 
dostupné športové výsledky 

aj s prípadným komentárom. 
Taktiež ponúkame športovým 
klubom možnosť zverejňovať 
všetky dôležité informácie 
o svojej činnosti, zápisnice zo 
zasadnutí, rokovaní a pod. 

Všetkým priaznivcom špor-
tu ponúkame možnosť zaslať 
do redakcie váš komentár ale-
bo názor na akú-
koľvek aktivitu v 
športe či športový 
zápas.

Veríme, že spo-
ločnými silami sa 
nám podarí po-
zdvihnúť úroveň 
seredského špotu 
ešte vyššie. Na 

začiatku možno bude stačiť 
získať informácie o činnosti a 
úspechoch seredských špor-
tových klubov do povedemia 
občanov a pritiahnuť na špor-
toviská čo najviac aktívnych 
športovcov, ale aj fanúšikov.

redakcia Seredský šport

www.seredskysport.info

MIMORIADNA SEZÓNA
SEREDSKÉHO FUTBALU

OCENENIE ŠPORTOVCOV
S VEĽKÝM SRDCOM

Dňa 10. novembra 2010 
sa v Seredi uskutočnilo 
oceňovanie športovcov za 
ich celoživotné pôsobenie 
v športe – Športovec 
s veľkým srdcom.

Športová komisia navrhla 
oceneniť dvanásť osobností 
športu v meste. Ocenenie pre-
vzali páni: Alexander Šimák, 
JUDr. Jozef Horváth, Mgr. Jaro-
slav Hrušovský, Ján Holík, Bo-

huslav Láštic, Slavoj Vydarený, 
Mgr. Jozef Kapoš, Albert Ku-
dela, Pavol Varga, Mgr. Štefan 
Hošták, Ivan Kováčik a Viliam 
Pšenko. Ceny odovzal primá-
tor mesta Mgr. Vladimír Vrano-
vič, zást. primátora Mgr. Peter 
Rampašek, predseda športovej 
komisie Róbert Stareček a Ing. 
Rozália Lukáčová, vedúca odd. 
ŠMaTK. Slávnostného aktu sa 
zúčastnili aj rodinní príslušní-

ci ocenených. Program akcie 
obohatil folklórny súbor Važina 
zo Šoporne. 

Oceneným ďakujeme za 
všetky dosiahnuté výsledky, 
za ich námahu a celoživotné 
pôsobenie pri rozvoji športu 
v meste Sereď. Želáme im veľa 
osobných úspechov, zdravia 
a trpezlivosti pri ďalšej práci!

odd. ŠMaTK v Seredi

Seredská interliga – Tekuté zlo

fotografie: Daniela Nosková

fotografia: archív ŠMaTK


