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PREVENCIA KRIMINALITY
Aktívny prístup a spolupráca 
vedú k lepším výsledkom!

Mestská polícia v Seredi začala čin-
nosť oddelenia kriminálnej prevencie. 
Od novembra minulého roka je na tomto 
oddelení obsadená funkcia zamestnanca 
kriminálnej prevencie. Na pracovnú po-
zíciu preventistu bola prijatá Mgr. Karin 
Kapustová, ktorej sme sa za vás opýtali 
na úlohy mestskej polície v kriminálnej 
prevencii, na plánované aktivity a záme-
ry mestskej polície na tomto úseku. Pri-
nášame vám pokračovanie rozhovoru.

Ak teda hovoríme o prevencii krimina-
lity, o čo vlastne ide? 

Slovo prevencia je často používaným 
pojmom, ktorý je všetkým známy najmä 
v súvislosti s výchovou detí a mládeže, 
v súvislosti s predchádzaním telesných 
a duševných ochorení, alebo s veľmi 
aktuálnou témou fajčenia, drogových 
a iných závislostí. Prevencia kriminality 
je osobitnou časťou prevencie, ktorej 

cieľom je pôsobiť na príčiny a podmien-
ky kriminality a iného protispoločenské-
ho konania tak, aby sme v čo možno 
najvyššej miere predišli tomu, aby sa v 
spoločnosti kriminalita rozmáhala. Pre-
vencia sa zameriava na príčiny a pod-
mienky, ktoré sú pri vzniku, vývine a pre-
trvávaní protispoločenského správania, 
a to nielen na strane potenciálnych pá-
chateľov, ale aj na strane poškodených. 
Preto sa pri prevencii kriminality veľká 
pozornosť venuje osvete širokej verej-
nosti v otázkach ako sa nestať obeťou 
toho či onoho priestupku, trestného činu 
a tiež vytváraniu takých podmienok, kto-
ré sú presným opakom podmienok, kto-
ré k nežiaducim javom prispievajú. Čo je 
pri prevencii dôležité: vždy sa snaží pô-
sobiť v pozitívnom zmysle, a hoci môže 
byť vedená aj spôsobom, ktorý smeruje 
k tomu, aby sa niečo negatívne neopa-
kovalo alebo nezhoršovalo, ideálne je, 
keď sa realizuje skôr, než sa niečo po-
kazí.

V čom spočíva práca oddelenia krimi-

Iní Donovia Quijotovia 
výstava

Večer 11. februára 2011 sme v Mest-
skom múzeu v Seredi otvorili putovnú 
výstavu Iní Donovia Quijotovia. Výsta-
vu plagátov sa podarilo zorganizovať 
vďaka spolupráci s Veľvyslanectvom 
Španielskeho kráľovstva v Bratislave 
a mestom Sereď. Skvelú atmosféru ver-
nisáže umocnil znamenitou hrou na sa-
xofóne pán Michal Balla. PhDr. Katarína 
Zubácka, pracovníčka Veľvyslanectva 
Španielskeho kráľovstva v Bratislave, 
prítomným priblížila vznik a hlavnú myš-
lienku výstavy špičkových španielskych 

dizajnérov. Prítomným odovzdala po-
zdrav mimoriadneho a splnomocneného 
veľvyslanca Španielskeho kráľovstva na 
Slovensku J.E. José Ángel López Jor-
rina. Pani Zubácka nás ubezpečila, že 
pán veľvyslanec k nám v budúcnosti iste 
rád zavíta. 

Čestnými hosťami vernisáže boli pri-
mátor Ing. Martin Tomčányi a jeho zá-
stupca Bc. Ľubomír Veselický. Prítomní 
vyjadrili uznanie, že sa výstava španiel-
skych dizajnérov dostala aj do nášho 
mesta.

Iste neoľutujete ani vy, ak si výstavu 
počas marca prídete prehliadnuť...

Zlatica Gregorová, kurátorka výstavy

Primátor mesta so záhradným architektom Ing. Zoltánom Balkom pri prehliadke 
parku a čisteného priestoru bývalého amfiteátra.

ČISTENIE AMFITEÁTRA A PARKU 
– PRÍPRAVA PRE ĎALŠIE KROKY

ZASADALO MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Na fotografii pri vzdelávacej besede so žiakmi ZŠ. pokračovanie na str. 7

Dňa 15. februára 2011 sa zišlo Mest-
ské zastupiteľstvo v Seredi na svojom 
druhom riadnom zasadnutí. 

V jeho úvode oboznámil primátor 
mesta prítomných poslancov s vyko-
návanými aktivitami. Informoval o po-
ruche vodovodného potrubia v objekte 
MŠ na Jesenského ulici, o spolupráci s 
fa. SITA na vyčistení stanovísk komu-
nálneho odpadu, o oprave kanalizácie 
pri zastávke SAD na Cukrovarskej ulici  
a iných.

Informoval aj o vykonaných rokova-
niach s predstaviteľmi fa. MEANDER, 
o prevzatí bývalého vojenského objektu 
pri Váhu a jeho technickom stave. Pri-
mátor sa zmienil aj o vykonanom stret-
nutí zástupcov dotknutých obcí vo veci 
výstavby cyklotrasy v smere na Kaská-
dy. Predniesol zámery vo veci prekrytia 
skládky lúženca po bývalej niklovej hute. 
Vysvetlil poslancom návrh zabezpeče-
nia verejne prístupných toaliet v centre 

mesta, ktoré za odplatu poskytne blízka 
reštaurácia. Vo veci dlhu na nedoplat-
koch obyvateľov obytného bloku budov 
na Cukrovarskej ulici za vodu a odvoz 
odpadov uviedol, že vec vymáhania dlhu 
bude postúpená exekútorskému úradu.

V ďalšej časti predniesla hl. kontrolór-
ka správy o kontrolách uznesení, vyba-
vovaní sťažností, o vykonaných kontro-
lách rozpočtových organizácií mesta a 
o kontrole projektových dokumentácií za 
obdobie od r. 2003-2010. Poslanci pre-
rokovali aj ostatné body programu, ale  
na návrh poslanca P. Kurbela boli tri naj-
dôležitejšie body (nové návrhy štatútu 
mesta, rokovacieho poriadku MsZ a zá-
sad odmeňovania poslancov) stiahnuté 
z rokovania zastupiteľstva a ich preroko-
vanie bolo odložené na budúce – aprílo-
vé zasadnutie MsZ. 

Všetky materiály sú k dispozícii na 
webových stránkach mesta: http://www.
mz.sered.sk/materialy/        red

Primátor mesta Ing. 
Martin Tomčányi vykonal 
dňa 25. 2. kontrolnú pre-
hliadku priebehu čistenia 
celého objektu bývalého 
amfiteátra a veľkého par-

ku. Skonštatoval stav ako 
zanedbaný pre ľahostaj-
nosť a nedostatok ochoty.

Vyjadril poľutovanie, že 
v minulosti nenašli odo-
zvu interpelácie a žiadosti 

poslancov, udržiavať ma-
jetok mesta a hľadať nové 
riešenia jeho zmyslupl-
ného využitia v prospech 
občanov.  

red
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Poslanec MUDr. Miro-
slav Bucha absolvoval ZŠ 
Komenského, stredoškol-
ské štúdium na Gymnáziu v 
Seredi a v roku 1995 ukončil 
vysokoškolské štúdium na 
lekárskej fakulte UK v Brati-

slave. Od roku 1996 pracuje v odbore sto-
matológia a už 11 rokov prevádzkuje vlast-
né neštátne zdr. zariadenia, ktoré počas 
výkonu svojej praxe postupne rozšíril na 
tri. Jeho práca mu je i záľubou. Venuje sa 
aj obchodnej činnosti. Od narodenia žije v 

Seredi, je ženatý a s manželkou majú dve 
deti. Zaujíma ho šport, lebo sa mu od žiac-
kych čias aktívne venoval. 

Ako poslanec bude napomáhať riešiť 
problémy života mesta a načúvať múdrym 
podnetom občanov, ktoré posunú naše 
mesto dopredu. Bude trvať na zvyšovaní 
efektívnosti práce mestského úradu a or-
ganizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto. 
Základnou filozofiou jeho práce je spájať 
ľudí pre dosiahnutie spoločného cieľa. 
Práve to by chcel uplatniť aj ako poslanec 
mestského zastupiteľstva.                 red

Bc. Ľubomír 
Veselický 
Okruh úkonov a 
činností zástupcu 
primátora na funkč-
né obdobie  
2010 – 2014
Počas prítomnosti 
primátora mesta 
* koordinuje čin-
nosť komisií MsZ a 
zúčastňuje sa ich 
zasadnutí podľa 
pokynov primátora,
* koordinuje, pre-
rokováva a rieši 
interpelácie poslan-
cov, ich návrhy a 
podnety predložené 
na zasadnutiach 
komisií,
* zúčastňuje sa 

previerok, kontrol a 
vybavovaní sťaž-
ností a oznámení, 
ktoré uskutočňujú 
orgány mesta,
* schvaľuje pracov-
né cesty poslancov 
MsZ,
* podieľa sa na 
zmenách koncepcie 
rozvoja jednotli-
vých oblastí života 
v meste,
* je oprávnený 
zastupovať mesto 
v oblasti spoločen-
ských a kultúrnych 
aktivít,
* plní funkciu hovor-
cu mesta,
* koordinuje prípra-
vu a priebeh volieb 
do NR SR, samo-
správnych orgánov 
a pri vyhlásení 
referenda,
* zabezpečuje spo-
luprácu mesta so 
športovými klubmi a 
záujmovými 

združeniami,
* vykonáva dohľad 
nad plnením zmluv-
ných vzťahov,
* plní úlohy podľa 
uznesení MsZ,
* predkladá rozpo-
čet mesta,
* dohliada na webo-
vú stránku mesta,
* plní ostatné úlohy 
podľa pokynov 
primátora mesta.
Počas neprítomnos-
ti primátora mesta
* vykonáva vyššie 
uvedené úkony a 
činnosti,
* vydáva rozhodnu-
tia v rámci správy a 
výkonu samospráv-
nych funkcií,
* schvaľuje
čerpanie výdav-
kových položiek 
v zmysle schvá-
leného rozpočtu 
mesta,
* podpisuje žaloby a 

podnety odosielané 
správnym orgánom, 
súdom, prokuratúre 
a orgánom PZ SR,
* rokuje so štát-
nymi i neštátnymi 
orgánmi, fyzickými i 
právnickými osoba-
mi v oblasti
majetkových 
vzťahov, adminis-
tratívno-právnych 
vzťahov s výnimkou 
právomocí
primátora, ktoré sú 
vymedzené v § 13 
zákona 369/1990 
Zb. o obecnom 
zriadení v platnom 
znení,
* zabezpeču-
je v spolupráci 
s prednostom úradu 
prípravu zasadnutí 
MsZ,
* udeľuje plnomo-
censtvo na zastu-
povanie mesta 
v právnych záleži-
tostiach.

P o s l a -
nec Ing. 
M a r e k 
Lovecký 
je absol-
v e n t o m 
V y s o k e j 

školy poľnohospodár-
skej v Nitre. Svoje pra-
covné pôsobenie začal 
pozíciou predajcu vozi-
diel, kde prešiel všetkými 
výkonnými pozíciami, od 
servisu, cez náhradné 
diely až po predaj vozi-
diel. Po úvodnej praxi v 
autosalóne tri roky pôso-
bil vo vedúcej pozícii  im-
portéra tej istej značky 
vozidiel. V r. 1997  bol 
oslovený medzinárodnou 
konzultačnou spoloč-
nosťou, ktorá sa venuje 
zlepšovaniu procesov 
riadenia, a v tejto oblasti 
pôsobí dodnes.

Poslanec je rodák zo 
Serede. Najvďačnejší je 
svojim rodičom za všte-

penie ľudských hodnôt, 
ktorými sa riadi a kto-
ré spoločne s manžel-
kou prenáša na svojich 
dvoch synov. Napriek 
svojej časovo náročnej 
práci sa snaží stráviť 
čo najviac času so svo-
jou rodinou a napĺňať 
spoločné záľuby.

O zmysle svojho účin-
kovania ako poslanec 
mestského zastupiteľ-
stva nám o.i. povedal: “... 
snažím sa hľadať v ľu-
ďoch ich dobré stránky, 
my ľudia sme rôzni, niek-
torí o energiu oberajú, 
ale niektorí ju, naopak, 
dávajú. Práve takými 
ľuďmi sa rád obklopu-
jem. Mám rád tých, ktorí 
hľadajú cesty a neskrý-
vajú sa za rúško zo slov 
„nedá sa”, ...to je jedno-
duché, to vie každý. Tí, 
ktorí sa snažia hľadať 
riešenia, ktorí majú veľa 
dobrých nápadov, tí sa 

môžu na mňa kedykoľ-
vek obrátiť a môžu rátať 
s mojou podporou. Mo-
jím poslaneckým cieľom 
je podporiť každú myš-
lienku, ktorá bude viesť 
k zlepšeniu kvality života 
pre mladé rodiny s deť-
mi, pretože deti sú naše 
najväčšie bohatstvo. 

Podporím každý dob-
rý nápad, ktorý pomôže 
vytvoriť ďalšie príležitos-
ti pre športové a kultúr-
ne vyžitie všetkých sku-
pín obyvateľov nášho  
mesta. 

Blíži sa veľké výročie 
prvej písomnej zmien-
ky o meste Sereď. Je 
nám treba sa pripraviť  
tak, aby sme ukázali, že 
z nášho mesta môže byť 
a bude - Mesto pre život. 
Aké by to bolo krásne 
osláviť ho vo funkčnom 
amfiteátri a upravenom 
veľkom parku?!”, dodal 
na záver.        red

Poslancec Ing. Ma-
rián Sidor, CSc, (54) 
je rodákom zo Serede. 
Študoval na gymnáziu 
v Seredi, absolvoval 
strojnícku fakultu SVŠT 
Bratislava, kde v ro-

koch 1980-90 aj pracoval. Je auto-
rom tridsiatky odborných publikácií a 
skrípt v spoluautorstve. Od r. 1993 je 
majiteľom súkromnej spoločnosti. 

Je členom Únie váharov SR a CE-
CIP-u. Jeho záľubami sú šport a al-
ternatívna medicína.

Ako poslanec MsZ sa chce spolu-
podieľať na možných a rozumných 
zmenách v meste, ktoré naši občania 
potrebujú. Osobitne sa chce zamerať 
na oprávnené požiadavky občanov 
Trnavskej ulice a riešiť ich pretrváva-
júce problémy.   

   red

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi

Bc. Ľubomír Veselický
l.veselicky@gmail.com

Ing. Marián Sidor, CSc.
marian.sidor@brutto.sk

Pavlína Karmažinová
pavlina.karmazinova@gmail.com

Ing. arch. Róbert Kráľ
kralr@stonline.sk

Ing. Marek Lovecký
marek.lovecky@mareklovecky.sk

Božena Vydarená
bozena.vydarena@gmail.com

Róbert Stareček
jostav@nextra.sk

Róbert Šipka
sipka@stonline.sk

Ing. Ľubomír Kyselý
lkysely@zoznam.sk

Ing. Norbert Kalinai
norbert.kalinai@gmail.com

Mgr. Peter Rampašek
peter.rampasek@post.sk

MUDr. Eva Krajčová
evakrajcova@azet.sk

Pavol Kurbel
p.kurbel@inmail.sk

Mgr. Marta Némethová
nemethova.marta@zupa-tt.sk

JUDr. Michal Irsák
michal.irsak@notar.sk

Ing. Bystrík Horváth
bystrik.horvath@centrum.sk

Michal Koričanský
michalkoricansky@gmail.com

Mgr. Marcel Kráľovič
marcelkralovic16@gmail.com

MUDr. Miroslav Bucha
miro.bucha@gmail.com
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Predstavujeme vám nového prednostu mestské-

ho úradu. Za redakciu Seredských noviniek som 
ho požiadal o priblíženie  jeho zámerov a zmyslu 
vykonávaných  zmien.  V  rozhovore  pre  Seredské 
novinky mi ochotne všetko vysvetlil. 

Prvou zmenou, o ktorej vedenie mesta rozhodlo, je 
vybudovanie pultu prvého kontaktu hneď pri vstupe 
do budovy MsÚ. Jeho účelom je zjednodušiť a zlepšiť 
úroveň poskytovaných služieb a informácií občanom 
mesta. Pri pulte sa občania dozvedia všetko, čo potre-
bujú na vybavenie ich požiadavky. Tu sa dozvedia, kto 
a kedy ich požiadavku vyrieši, resp. do 
ktorých dverí majú ísť a kedy. 

V minulosti sa stávalo, že pri vstupe 
do budovy takmer nikdy nikto nikoho 
neoslovil a museli ste zaklopať, resp. 
zohnúť sa do okienka ak tam niekto 
bol, a v tejto ponižujúcej polohe prosiť 
o informácie. Často sa stávalo, že po 
chodbách úradu sa pohybovali osoby, ktoré niekoho 
hľadali, resp. čakali pred dverami kancelárií pracovní-
kov oddelení. Tento spôsob prvého kontaktu občana 
v inštitúcii mesta je naďalej neprijateľný a nedôstoj-
ný. Po novom budú občania môcť, ale niekedy aj mu-

sieť počkať vo vstupnej hale budovy 
mestského úradu. Tu bude možnosť 
občerstvenia z nápojového automatu 
a počas čakania sa občan bude môcť 
oboznámiť aj s inými dôležitými in-
formáciami. Niektoré požiadavky sú 
jednoduchšie, ale iné sú zložitejšie a 
vyžadujú viac času. 

Ďalšou zmenou bude možnosť ob-
jednať sa na konkrétny termín a čas 
tak, aby si občan a zamestnanec 
úradu moholi stretnutie dohodnúť a 
pripraviť sa naň. Tento postup bude 
potrebný najmä pre vybavenie zloži-
tých, časovo náročných úloh nového 
odd. rozvoja mesta. Množstvo problé-
mov sa dá vopred pripraviť a doklady 
a informácie zaslať elektronicky. Pra-
covníci pultu prvého kontaktu obča-
novi poskytnú informáciu aj o tom, či 
je konkrétny zamestnanec úradu prí-
tomný, koľko občanov čaká pred ním 
a kedy môže prijať nasledujúceho. 
Oproti pultu prvého kontaktu bude pokladňa. Obča-
nia tu budú môcť zaplatiť všetky daňové alebo iné 
poplatky, tu si vyzdvihnú aj tlačivá a tu bude obča-
novi v rámci možností poskytnuté poradenstvo pri 
jeho správnom vyplnení. Občanovi, ktorý poskytne 
úradu svoju elektronickú adresu, uľahčíme komu-
nikáciu s úradom, lebo naďalej s ním budeme ko-
munikovať cez ňu. Mestský úrad mu tak bude môcť 
s jeho súhlasom zaslať elektronicky množstvo dôle-
žitých dokumentov mesta. Všetci pracovníci úradu 
budú mať svoje vonkajšie emailové adresy a občan 
tak bude môcť komunikovať s pracovníkom oddele-
nia priamo.

Ak občan zašle svoju adresnú, konkrétnu a pod-
písanú požiadavku na emailovú adresu mestského 
úradu: mu@sered.sk, budeme sa ňou zaoberať 
s plnou vážnosťou. Odpovede budeme zasielať pod-
ľa okolností obratom alebo o pár dní, a nebudeme 
čakať 15 dní, ak sa dá vec vybaviť v podstate ihneď.

Dôležitou zmenou budú aj nové úradné hodiny pre 
občanov. Pondelky a stredy budú predĺžené a praco-
vať sa bude od 8.00 do 18.00 hod. Minimálne tretina 
občanov mesta dochádza za prácou mimo mesta. Títo 
občania musia mať rovnakú možnosť vybaviť si svoje 
záležitosti tak, aby si nemuseli brať dovolenky a pod. 
Počas utorkov a štvrtkov bude pracovná doba od 8.00 
do 15.00 hod. a v piatok od 8.00 do 12.00 hod.

K významnej zmene dôjde v organizačnej štruktúre 
mestského úradu. V mestskom úrade teraz pracuje 58 
pracovníkov. Podľa návrhu, ktorý chce vedenie mesta 

postupne zrealizovať, ich bude stačiť menej. Doposiaľ 
mal mestský úrad sedem oddelení, ale po novom budú 
iba štyri: 1. organizačné odd. (bývalé odd. vnútornej 
správy), 2. odd. školstva - rodiny - športu - kultúry, 3. 
odd. rozvoja mesta (bývalé odd. životného prostredia, 

investičnej výstavby, staveb-
ný úrad a územné plánovanie 
a spoločný plánovací úrad) a 
4. finančné oddelenie (bývalé 
ekonomické a majetko-právne 
odd.). Nové výberové konania 
na pozície vedúcich oddelení 
prebehnú 11. a 14. marca. Do 
30. 6. t. r. by mali byť už všetci 
noví vedúci oddelení na svo-
jich miestach a do konca ok-
tóbra by na mestskom úrade 
nemalo pracovať viac zamest-
nancov, ako je spomenuté 
vyššie.

Ako uviedol prednosta úra-
du, vedenie mesta nemôže 
naďalej trpieť, že pracovná 
vyťaženosť pracovníkov na 
niektorých pozíciách je slabá. 
O mnohých povinných čin-

nostiach mestského úradu však občania možno ani 
netušia. Predstava, že získame kvalitných vedúcich 
pracovníkov mestského úradu za súčasného platného 
tabuľkového odmeňovania, je nereálna. Ak chceme 
šetriť, paradoxne musíme zamestnať výkonných ve-
dúcich oddelení a primerane ich ohodnotiť. U kľúčo-
vých pracovníkov pôjdeme cestou zmluvných platov 
(napr. ako je to v mestskej polícii), ale rozpočet platov 
musí byť dodržaný. 

Prednosta úradu sa ďalej zmienil napr. aj o kolobehu 
interných dokladov. Uviedol, že „súčasný stav je ďale-

ko od mojich predstáv..., toto je byrokra-
cia a papierovačka... Doklady sa vysta-
vujú duplicitne aj triplicitne... Vzájomná 
informovanosť nemá úroveň!” Všetky 
doklady sa odteraz budú skenovať a ar-
chivovať elektronicky. Vnútorný kolobeh 
dokladov sa zjednoduší. Mesto zakúpi 
výkoné multifunkčné zariadenia a po 

spracovaní dokladov budú všetky verejné dokumen-
ty sprístupné na internetových stránkach mesta. Ve-
rejnosť musí mať možnosť prístupu k nahliadnutiu do 
všetkých zmlúv, objednávok a faktúr v plnom znení. 

Novinkou je zakúpenie licencie na vykonávanie elek-
tronických aukcií. To znamená, že všetky väčšie zá-
kazky mesta (okrem havarijných) pôjdu do tejto aukcie. 
Výberové konania budú takto úplne anonymné. Pomo-
cou aukcií sa bude vykonávať aj prieskum trhu. Vede-
nie očakáva od tohto spôsobu šetrenie finančných ná-
kladov, zamädzenie akejkoľvek možnosti korupcie a v 
neposlednom rade aj zvýšenie rýchlosti zabezpečenia 
prác či dodávok materiálu.

Mestský úrad dosiaľ nemal zamestnaného stáleho 
právnika. Prednosta tento stav považuje za neprí-
pustný vzhľadom na to, že veľká väčšina dokumentov 
mesta musí zodpovedať právnym predpisom. Mesto, 
zastúpené primátorom, prijíma dôležité rozhodnu-
tia, vyhotovuje a podpisuje veľké množstvo rôznych 
zmlúv. Ich obsah musí byť jasný, právne nenapadnu-
teľný a nespochybniteľný. Právnik bude riadiť i veci 
okolo vymáhania pohľadávok mesta, ktoré bude ďalej 
riešiť exekútor.

Zlepšiť komunikáciu oddelení úradu so školami a 
zvýšiť úroveň vzájomnej koordinácie podľa potrieb 
Zriaďovateľom škôl je mesto, školám sú prideľované 

najväčšie prostriedky z rozpočtu mes-
ta, a preto sa im v budúcnosti musí-
me venovať so všetkou vážnosťou a 
vo všetkých oblastiach. Zavedieme 
pravidlá rozpočtu pre rozpočtové or-
ganizácie mesta, ktoré sa budú prie-
bežne analyzovať a aktualizovať. Pre 
poslancov mestského zastupiteľstva 
plánujeme zriadiť kanceláriu kontaktu 
s občanmi. 

Prednosta mestského úradu chce 
aj cestou Seredských noviniek osloviť 
všetkých potencionálnych záujemcov 
o prácu na pozíciách vedúcich odde-
lení: „Teraz je príležitosť pre všetkých 
šikovných, aby reagovali a prihlási-
li sa do výberových konaní. Vybraní 
vedúci oddelení si neskôr vyberú svoj 
tím, s ktorým budú naďalej pracovať, 
preto aj nižšie pozície pracovníkov 
MsÚ budú otvorené. Nikto nie je a ne-
bude diskriminovaný. Ak sa preukáže, 
že súčasný vedúci oddelenia bude z 

budúcich úchádzačov najlepší, tak sa vedúcim no-
vého oddelenia naozaj stane. Chceme však, aby 
pri tejto zmene mali možnosť všetci, napr. aj čerství 
absolventi vysokých škôl. Treba splniť kritériá, byť 
kreatívny a mať jasnú predstavu o fungovaní odde-
lenia. Budem účastný výberového konania, ale do 
právomocí budúcich vedúcich oddelenia zasaho-
vať nebudem. Oni budú zodpovední za svoje odde-
lenie, preto musia mať možnosť pracovať s ľuďmi, 
ktorých si vyberú sami.”

Úloh pre prvý polrok je veľa. Po stabilizácii pra-
covníkov úradu sa budem zúčastňovať na pra-
videlných debatách s občanmi, aby som získal 
čo najširší prehľad o ich požiadavkách vo vzťahu 
k mestskému úradu, ale až v druhom polroku. A na 
záver ešte jedna výzva prednostu úradu: „Ľudia! 
Píšte, telefonujte, posielajte emaily so svojimi pod-
netmi a nápadmi...”

pripravil Marcel Kováč

NOVÝ PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU
a dlho očakávané zmeny

Ing. Tibor Krajčovič

Ing. Tibor Krajčovič (43), prednosta 
MsÚ od 7. 2. 2011, pôvodom „sereďan”, 
štúdium ukončil na Ekonomickej Univerzi-
te NHF v roku 1993. Pred štúdiom vysokej 
školy pracoval ako robotník v Novoplaste 
a neskôr v cukrovare ako mlynár, po absol-
vovaní vysokej školy nastúpil do zamestna-
nia v Investičnej a rozvojovej banke ako vnú-
torný auditor, počas svojej kariéry pracoval 
pre spoločnosti Creditanstalt, Bank Austria, 
HVB a UniCredit CAIB Slovakia, a. s., na 
pozíciách vedúceho finančného oddelenia 
a finančného riaditeľa, t. č. je ešte stále čle-
nom jej predstavenstva. Pracoval ako per-
sonalista i daniar, má skúsenosti s prácou a 
úlohami investičného, ale aj organizačného 
oddelenia. Je ženatý 17 rokov, jeho man-
želka Zuzana je pedagogička v ZŠ, majú 
dve dcéry, Petra (16) je študentka gymná-
zia a Saša (12) je žiačka ZŠ. 

Úlohy:
- vybudovať novú organizačnú štruktúru 
mestského úradu,
- zriadiť pult prvého kontaktu, 
- vytvoriť nový kolobeh dokladov, 
- zaviesť možnosť objednať sa na termín, 
- zriadiť nové úradné hodiny mestského 
úradu.
Najdôležitejšie priority:
- zefektívniť prácu zamestnancov MsÚ a 
zlepšiť kontakt s občanmi a inštitúciami, 
- zlepšiť úroveň vzájomného rešpektova-
nia sa (zaviesť štandardnú úroveň podni-
kovej kultúry),
- zaviesť a štandardizovať automatizáciu 
dát,
- vykonávať a trvať na vzdelávaní sa za-
mestnancov.
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Materské školy, ktorých zriaďovate-

ľom je mesto, máme v Seredi dve a tie, 
po reorganizácii v r. 2008, majú pride-
lené alokované triedy aj v iných budo-
vách. Okrem budovy na Jesenského 
ulici všetky ostatné patria mestu. Triedy 
na Jesenského 
ulici patria pod 
správu Mater-
skej školy na 
K o m e n s ké h o 
ulici. Mesto je v zmluvnom nájomnom 
vzťahu s IDC Holding, a. s., ktorej bu-
dova a celý pozemok patrí.

Materská škola platí ročné nájom-
né za prenájom budovy 3619,60 € a 
z vlastného rozpočtu hradí aj opravy 
všetkých porúch i náklady spojené 
s údržbou (napr. len kosenie záhrady 
zahŕňa 2980 m2 plochy).

Po januárovej poruche ventilu vody 
na toaletách, ktoré spôsobilo rozsiahle 
zaplavenie priestorov, vedenie mes-
ta zvážilo všetky okolnosti a dospelo 
k názoru, že najlepším riešením bude 
presťahovanie 
a l o ko v a ný c h 
tried do vlast-
nej budovy. K 
dispozícii budú 
voľné vykuro-
vané priestory 
priamo suse-
diace s MŠ na 
Ko m enskéh o 
ul. Dôvodom 
presťahovania 
je aj pretrváva-
júci nevyhovujúci technický stav objek-
tu: dvere a okná sú netesné, nedajú sa 
otvoriť a vypadávajú z rámov, toalety 
sa permanentne upchávajú a preteka-
jú, skorodované je aj vodovodné po-
trubie, odpadávajú obklady a omietka 
v hygienických zariadeniach. Budova 
nie je zateplená a oplotenie objektu je 
skorodované a polámané. 

Pri porovnaní nákladov na vykurova-
nie s približne rovnakými priestormi elo-
kovaných tried na Murgašovej ulici (obe 
budovy majú vlastnú kotolňu) je rozdiel 
ročnej spotreby plynu 3790 €. Náklady 
na opravy a revízie od 1. 7. 2009: pre-
čistenie kanalizácie 120 €, oprava po-
ruchy kanalizácie spôsobená vrastaním 

koreňov drevín 188 €, oprava termosta-
tov na sporákoch v ŠJ 119 €, oprava 
chladničky 166 €, výmena svetelných 
zdrojov 38 €, oprava signalizácie 172 €, 
revízia el. a plyn. zariadení 821 €. Opra-
vy za rok 2010: oprava WC + materiál 

186 €, elektroin-
štalačné práce 
844 €, revízia 
b leskozvodov 
370 €, revízia el. 

zariadení 180 €, oprava bleskozvodu 
1190 €, teda celkom 4394 €.

Množstvo menších opráv, napr. ne-
funkčných splachovačov WC, urobili 
rodičia a rodinní príslušníci zamestnan-
cov, ktorí už opravovali aj plot, bránu, 
kľučky na dverách, vymieňali tesne-
nia vo vodovodných batériách, kosili 
a pod. 

Pri vyčíslení súčasných nákladov na 
prevádzku elokovaných tried na Je-
senského ulici a porovnaní rozdielu 
s nákladmi po presťahovaní sa kalku-
luje s úsporou len za jeden polrok viac 

ako 13 tis. €. 
Školská jedáleň 
v MŠ na Komen-
ského ul.  bude 
variť pre deti a 
zamestnancov 
v oboch budo-
vách (135 detí 
a 23 dospelých) 
a jedlo sa bude 
prenášať do 
nových priesto-
rov vzdialených 

od kuchyne asi 6 m. (Aj v priestoroch 
objektu na Jesenského ulici sa jedlo 
prenášlo, pretože kuchyňa je v samo-
statnej budove.) 

Po úpravách bude budova splňať 
všetky podmienky na prevádzkovanie 
MŠ v zmysle platnej legislatívy a voľné 
priestory ZŠ J. A. Komenského budú 
takto efektívne využívané. Presťahova-
ním sa ušetrí na prevádzkových nákla-
doch a mesto bude investovať do vlast-
nej budovy a nie do cudzieho majetku.

Na okraj: Tesne pred uzávierkou SN 
(v utorok 22. 2.) došlo k menšiemu 
elektrickému skratu v hygienickom za-
riadení na prízemí. Porucha bola ihneď 
odstránená...         red

t

Všetci veľmi dobre vie-
me, že technický vývoj sa 
nedá zastaviť. Zasahuje 
do všetkých oblastí nášho 
života, nevynímajúc ani 
kinematografiu. Digitálna 
revolúcia zmenila spôsob, 
akým filmový priemysel 
produkuje, distribuuje 
a premieta filmy. 

V roku 1987 dalo mesto 
Sereď do prevádzky kino 
s dvoma premie-
tacími strojmi typu 
MEO 5XB, ručnou 
prevíjačkou filmu a 
kinosálou s počtom 468 
miest ozvučenou repro-
dukciou mono zvukom. 
Neskromne si dovolím po-
dotknúť, že na tú dobu to 
bolo najkrajšie premiérové 
kino v širokom okolí, ktoré 
pre svojich návštevníkov 
zabezpečovalo a stále za-
bezpečuje pestrú progra-
movú štruktúru zloženú zo 
všetkých dostupných žán-
rov. V kine sa uskutočňujú 
mimoriadne predstavenia 
pre MŠ a žiakov ZŠ zo 
Serede a blízkeho okolia. 
Pre náročného filmového 
diváka sme ponuku roz-
šírili založením Filmové-
ho klubu pri kine NOVA. 
Vzhľadom na tieto aktivity 
a dosahované výsledky 
sa naše kino dlhodobo 
umiestňuje v štatistickom 
hodnotení Združenia pre-
vádzkovateľov a pracovní-
kov kín SR na popredných 
miestach.

Samozrejme, že rozsah 

a kvalitu tejto činnosti by 
sme nemohli vykonávať 
bez  pochopenia a podpo-
ry predstaviteľov mesta, 
ktorí doteraz vždy držali 
krok s požiadavkami tech-
nického vývoja kladeného 
na udržanie štandardnej 
úrovne kina, a preto v roku 
1992 poskytli finančný prí-
spevok na skvalitnenie 
ozvučenia kina. Mono 

ozvučenie bolo nahradené 
systémom DOLBY SUR-
ROUND PRO LOGIC. 

Prešlo zopár rokov 
a nový vývoj technológie 
v audiovizuálnej sfére ten-
toraz dostáva kiná na kole-
ná: Buď digitalizácia alebo 
zánik kina! O čo vlastne 
ide? Ak súčasné premie-
tacie stroje nevymeníme 
za certifikovanú digitálnu 
technológiu podľa štan-
dardu DCI (Digital Cinema 
Initiatives), pozostávajúcu 
z digitálneho projektora, 
kinoservera, 3D okulia-
rov a digitálneho zvuku, 
nebudeme mať v krátkej 
budúcnosti čo premietať, 
pretože filmy sa už pre-
stávajú „točiť“ na klasický 
filmový celuloidový pás a 
nahrádzajú ich digitálne 
nosiče.

Výhody digitalizácie kina 
spočívajú predovšetkým 
v neporovnateľnom náras-
te kvality obrazu (v 3D roz-

meroch) a zvuku. Pri pou-
žívaní digitálnych nosičov 
nedochádza k ich opotre-
bovaniu a poškodzovaniu. 
Znižujú sa náklady na dis-
tribúcii filmov, premietanie 
nových filmov prebieha 
v čase, keď je ich celoslo-
venská premiéra a je na ne 
reklama v médiách. Digi-
talizované kino umožňuje 
aj projekcie alternatívneho 

obsahu, napr. pria-
me prenosy živých 
koncertov hudby či 
športové prenosy 

v najvyššej kvalite. Digi-
talizácia kina by priniesla 
pre mesto, okolité obce 
a región výrazné skvalit-
nenie kultúrneho a spo-
ločenského života a nové 
moderné formy zábavy.

Problémom je finanč-
ná náročnosť digitalizá-
cie kina. Celkové náklady 
podľa štandardov DCI sú 
závislé od rozsahu rekon-
štrukcie, resp. celkovej 
konfigurácie dodávanej 
technológie a pohybujú sa 
v rozsahu od 120 do 160 
tis. eur. Príprava, dodáv-
ka a samotná inštalácia 
digitálnej technológie trvá 
približne 2 až 3 mesiace. 
Určitý finančný doping 
poskytuje Audiovizuálny 
fond SR, ale nosná časť 
financovania by zostala 
na finančných možnos-
tiach mesta. 

Marta Vácziová,  
ved. strediska  

a kina NOVA Sereď

JARNÝ ZBER OBJEMNÝCH 
ODPADOV PO NOVOM

Mesto Sereď v spolupráci s firmou 
SITA Slovensko, a. s., organizuje pre 
obyvateľov rodinných domov jarný 
zber veľkorozmerných odpadov 
po prvýkrát po novom.

Veľkorozmerné odpady uvedené v 
priloženom harmonograme budú zbie-
rané priamo z verejného priestranstva 
pred vaším rodinným domom, a to len 
v deň zberu bežného komunál-
neho odpadu na vašej ulici. Od-
pady treba vyložiť v deň zberu v čase 
do 8.00 hod. rannej v súlade s týmito 
pokynmi.

Zber elektroodpadu (chladničky, 
televízory, pračky, drobné spotrebiče), 
batérií a olejov (v uzavretých nádo-
bách):
 pondelok 28. 3. štvrtok 31. 3. 

Zber objemného odpadu (náby-
tok, pneumatiky):
 pondelok 4. 4.  štvrtok 7. 4. 

Prvý zber zelenej hmoty (vo vre-
ciach) a konárov (zviazaných):
 pondelok 11. 4.  štvrtok 14. 4. 

Druhý zber zelenej hmoty (vo vre-
ciach) a konárov (zviazaných):
 pondelok 18. 4.  štvrtok 21. 4. 

Zbery uskutočňované v pondelok 
sa vykonajú na uliciach: 8. mája, Dlhá, 
Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, 
Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmá-
nyho, Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Lúč-
na, Malá ulička, Matičná, Murgašova, 
Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrá-
dzou, Podzámska, Povážsky breh, Se-
verná, Starý most, Strednočepenská, 
Svätoplukova, Š. Moyzesa, Šintavská, 

Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, 
Vojanská, Záhradná.

Zbery uskutočňované vo štvrtok sa 
vykonajú na uliciach: Bratislavská, Cuk-
rovarská, Čepenská, Dolnočepenská, 
Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, 
Fándlyho, Hornomajerská, Hviezdo-
slavova, Jesenského, Jilemnického, 
Kasárenská, Kostolná, Krásna, Krátka, 
Krížna, Kukučínova, Mierová, Mládež-
nícka, Mlynárska, Nám. slobody, Nová, 
Nová trnavská, Nový Majer, Pažitná, 
Pekarská, Pionierska, Poľná, Pribino-
va, Priečna, Rovná, Sládkovičova, Sl-
nečná, SNP, Stromová, Šulekovská, 
Tehelná, Trnavská, Vinárska, Vonkajší 
rad, Vysoká, Železničná.

Pre majiteľov záhradok v záhradkár-
skych osadách za hrádzou, na Bratislav-
skej ul., na Niklovej ul. a na Šulekovskej 
ul. (pri ZIPP) sú pripravené zvozové dni. 
Miesto uloženia odpadu bude určené 
a oznámené pred dátumom odvozu.

Záhradkárske osady majú ur-
čený prvý zberný deň zelenej hmoty a 
konárov v sobotu  9.  4.  2011 a druhý 
zberný deň v sobotu 16. 4. 2011.

Žiadame občanov, aby počas zbe-
ru prejavili trpezlivosť a pochopenie. 
Zber sa bude realizovať v novej podobe 
prvýkrát. V prípade problémov alebo 
otázok môžete kontaktovať fa SITA Slo-
vensko, p. Sýkora, tel.: 0907 896 342, 
alebo oddelenie životného prostre-
dia mesta Sereď, tel.: 031 789 23 92,  
kl. 188. 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprá-
cu pri  udržiavaní čistoty nášho mesta!

Mestský úrad, 
odd. životného prostredia

Mesto Sereď,
Námestie republiky 1176/10, 
92601 Sereď podľa Vše-
obecne záväzného nariade-
nia č.1/2006 o hospodárení 
a nakladaní s majetkom mes-
ta Sereď v platnom znení

 ponúka  
do prenájmu

časť nebytových priestorov v Seredi na Kuzmányho ul. s. č. 3054 – suterén 
lekárne Maja, s výmerou 426 m2. Termín na podávanie ponúk je do 31. 3. 
2011 do 12.00 hod. Zámer prenajať nehnuteľný majetok formou priameho 
nájmu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením č. 36/2011 zo dňa 
15. 2. 2011. Plné znenie ponuky je zverejnené na internetovej stránke vyhla-
sovateľa – www.sered.sk a na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa – Námestie 
republiky 1176/10, 926 01 Sereď. Osobné nahliadnutie účastníka je možné 
v sídle vyhlasovateľa.

DIGITALIZÁCIA KINA NOVA
REALITA ALEBO UTÓPIA?

TRIEDY MATERSKEJ ŠKOLY 
NA JESENSKÉHO ULICI 

SA PRESŤAHUJÚ

Veková štruktúra obyvateľstva 
k 31. 12. 2010

Počet obyvateľov do troch rokov bol 
440, od 3 do 6 r. – 435, od 6 do 15 r. – 
1325, od 15 do 18 r. – 587, od 18 do 60 r. 
– 11 285, od 60 r. a viac – 2797, spolu 16 
869 obyvateľov. V r. 2010 zomrelo 149 
osôb, narodilo sa 140, odsťahovalo sa 

325 a prisťahovalo sa 210 obyvateľov. 
V meste máme 331 žien s krstným 

menom Anna, 140 Márt, 146 Pavlov, 
144 obyvateľov s priezviskom Horváth/-
ová, 151 Lakatoš/-ová, 84 Stojka/-ová, 
1506 obyvateľov, ktorým začína priez-
visko písmenom M.

pre SN pripravila 
Xénia Domaracká

Fotografia po poruche vodovodného ventilu, archív MŠ.
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PODPORTE OBČIANSKE 
ZDRUŽENIE KRÁSNA HUDBA 

2 % Z DANE
Občianske združenie KRÁSNA 

HUDBA vzniklo v roku 2008 po rokoch 
usilovnej organizátorskej práce hlavne 
pani Marcely Tomčányiovej-Hoched-
lingerovej, pani Lalinky Novomest-
skej a pána Vladimíra Tomčányiho na 
základe potreby prezentácie kultúry 
a umenia v meste Sereď a v jeho blíz-
kom okolí.

Organizátori od roku 2002 
pripravili 32 koncertov, na 
ktorých sa predstavilo 112 
umelcov vážnej hudby zo 
Slovenska, Čiech a Ra-
kúska, napr. slovenská diva 
Adriana Kučerová, Jitka 
Sapara-Fischerová, Teré-
zia Kružliaková-Babjaková, 
Adriana Kohútková, Mar-
tin a Ján Babjakovci, Ivan 
Ožvát, Daniel Buranovský, 
Marián Lapšanský, Martin 
Malachovský, Uli Datler, Ja-
roslav Červenka, Vladimír 
Tomčányi, Karol a Norbert 
Danišovci, ako aj hudobné 
telesá KRUHY, ALEA, Viedenské les-
né rohy, Galantské trio, Bratislavské 
gitarové kvarteto a iní. 

Týchto umelcov by tunajší milovníci 
umenia nikdy nemali možnosť vidieť 
a počuť priamo v obradnej sieni Mest-
ského úradu v Seredi.

Občianske združenie je nezisková 
organizácia, ktorá náklady na svo-
ju činnosť uhrádza zo sponzorských 
príspevkov a z dotácie mesta. Príjem 

z predaja lístkov je nízky a nemôže 
pokryť skutočné náklady koncertov. 
Cena vstupenky je 4 € a pre deti 2 €.

Vo všetkých krajinách je kultúra pod-
porovaná štátom a inými inštitúciami a 
každá slušná spoločnosť si uvedomuje 
jej nenahraditeľnú funkciu pre duchov-
ný rozvoj človeka, jeho poľudšťovanie 
a skultúrňovanie v komerciou defor-
movanej spoločnosti. Jednou z foriem 
podpory je aj poskytnutie dvoch per-
cent z vašich daní. 

Ak vás naša činnosť zaujala, a záleží 
vám na úrovni lokálnej kultúry, podpor-
te nás, budeme vám veľmi vďační!

Údaje, ktoré potrebujete, ak sa roz-
hodnete venovať nám vašu čiastku 
z daní: 

 Občianske združenie
KRÁSNA HUDBA

Adresa sídla: 
Sereď, ul. M. R. Štefánika 3080/16

IČO: 42157455
Ďakujeme.

Občianske združenie učiteľov seniorov – Koménium vás pozýva  
na slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa uskutoční  

29. marca 2011 o 15.00 hod. v reštaurácii Čierna ruža.  
Na stretnutie s vami sa teší organizačný výbor OZ Koménium.

GAUDETE – spev, ktorý lahodí 
uchu a pohládza dušu

Chrámový spevácky zbor Gaudete si 
rýchlo našiel svojich priaznivcov a teší sa 
obľube v našom meste aj v blízkom okolí. 
Členovia zboru sú mladší aj starší, muži 
aj ženy, dievčatá i chlapci. Spevom roz-
dávajú lásku k hudbe a snažia sa svojim 
poslucháčom sprostredkovať tie najkraj-
šie umelecké zážitky.

Medzi najmladšími členmi zboru, a nie 
je ich málo, je niekoľko sólistov, ktorí svo-
jimi hlasmi získavajú srdcia poslucháčov. 
Teší nás, že mládež našej doby rozumie 
kráse umenia, dokáže rozvíjať svoj talent 
a zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

Spevácky zbor Gaudete má za sebou 
ďalší úspešný rok. Okrem sprevádzania 
chrámových bohoslužieb počas vianoč-
ných a veľkonočných sviatkov a počas 
hodovej svätej omše zorganizoval v mi-
nulom roku veľa koncertov a zúčastnil sa 
viacerých akcií: Vianočný koncert vo Vo-
deradoch, kde v súčasnosti pôsobí býva-
lý dekan našej farnosti Mons. J. Bučík, 
chrámové koncerty v Dvorníkoch a v Su-
chej nad Parnou, vianočný koncert v Pate 
a v Seredi. Z iných podujatí to boli v júni 

Knižné hody, v októbri Hankin memoriál 
v Pate a v novembri sprevádzaním prvej 
svätej omše otvoril Novénu k Panne Má-
rii v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave.

Už niekoľko rokov sa zbor zúčastňuje 
na významnej akcii mesta, venovanej 
oceňovaniu najlepších učiteľov, ktorú 
organizuje mestský úrad pri príležitosti 
Dňa učiteľov. V rakúskej dedinke Hinter-
brühl neďaleko Viedne svojím spevom 

skrášlil bohoslužbu v miestnom kostole 
a po nej pridal krátky koncert. Hlavne 
naša najmladšia sólistka si získala srd-
cia prítomných divákov, za jej výkon ju 
odmenili veľkým potleskom. Rok 2010 
ukončil zbor vianočným koncertom, kto-
rý sa konal v seredskom chráme na svia-
tok Troch kráľov. Sviatočne vyzdobeným 
kostolom zneli najkrajšie melódie vianoč-
ných kolied a piesní, ktoré naplnili srdcia 
prítomných divákov krásou a pokojom. 

Hoci je tento rok ešte len na začiat-
ku, členovia zboru Gaudete už usilovne 
pracujú na nahrávaní nového, v poradí 
druhého CD, na ktorom budú najnovšie 
piesne z repertoáru zboru. Veríme, že sa 
vám nové piesne budú páčiť.

Mgr. H. Eliášová

V. ročník 
Knižných hodov 

v Seredi
Súťaž v tvorbe 

pôvodnej poézie a prózy
Vážení priatelia, pri príležitosti 

V. ročníka Knižných hodov 

vyhlasujeme súťaž 
v  tvorbe pôvodnej slovenskej poézie a prózy na témy:

Kniha – súčasť môjho života
Knižné hody – letné duchovné hodovanie

Vyhlasovateľom súťaže je Obchodná akadémia v Seredi.
Cieľom je rozvíjať mladé talenty a prezentovať tvorbu zrelých

 talentov. Koncom júna 2011 bude prebiehať už 
V. ročník Knižných hodov v Seredi. 

Mnohým Seredčanom, žiakom, študentom a peda-
gógom, ktorí projekt dôverne poznajú, ho osobitne 

predstavovať netreba. Pre všetkých, ktorí sa k nemu 
rozhodnú pripojiť, ponúkame možnosť aktívne sa zapojiť 

svojou vlastnou tvorbou. Prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožníme 
nadaným deťom, študentom i dospelým formou súťaže konfrontáciu s inými, 
možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom 

zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby.
Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže – február 2011
Uzávierka súťaže – 20. apríl 2011

Zaslanie pozvánok oceneným autorom – do 15. 6. 2011
Vyhlásenie výsledkov – 22. júna 2011 
(v rámci V. ročníka Knižných hodov)

Pán Július Matis, propagátor his-
tórie a kultúrnych dejín mesta Sereď, je 
človek, o ktorom môžeme smelo pove-
dať, že je osobnosťou, ktorá dala a dáva 
nášmu mestu veľa. Je jedným zo zakla-
dateľov občian-
skeho združenia 
Vodný hrad a za 
pomoci priateľov a mecenášov uskutoč-
nil dielo, ktoré mestu zvýšilo jeho kre-
dit. Spolu s priateľmi zviditeľnil  históriu 
mesta a významne za zaslúžil o vznik 
Mestského múzea v Seredi.

Počas trinástich rokov existencie 
združenia a šiestich rokov činnosti mú-
zea popularizuje históriu mesta i regió-
nu, rozširuje iniciatívu v kultúrnej oblas-
ti, spolupracuje a nadväzuje kontakty 
s odborníkmi v oblasti histórie, pamiatok 
a kultúry. V ostatných rokoch je živá jeho 

iniciatíva usilujúca o záchranu národnej 
kultúrnej pamiatky – seredského kaštie-
ľa s parkom. Aj v súčasnosti je činný 
v občianskom združení a napomáha 
rozvoju múzea celým srdcom, je vždy 

ochotný pomôcť 
a získať pomoc aj 
od iných.

Práve v marci t. r. oslávi 65 rokov, vy-
užívame túto príležitosť, aby sme sa mu 
poďakovali za jeho nemalé úsilie o roz-
voj kultúry, ktoré prináša hodnotu mestu 
Sereď, jeho obyvateľom i návštevníkom.  
Do ďalších dní mu prajeme veľa zdravia 
a radosti z naplneného života.

Kolektív pracovníkov mestského 
múzea, domu kultúry, občianskeho 

združenia Vodný Hrad  
a široká kultúrna obec mesta Sereď

Blahoželanie Julovi Matisovi!
Prv, než som osobne spoznal Jula 

Matisa, videl som jeho vynikajúce fo-
tografie. Neskoršie som mu závidel, že 
v Seredi vedel organizovať rôzne pred-
nášky o histórii a osobnostiach mesta. 
Zoznámili sme sa vďaka Vilovi Kubá-
nyimu. Spoznal som úplne iného Jula 
Matisa – vynikajúceho pestovateľa exo-
tických rastlín. Keď došlo k zakladaniu 
Mestského múzea v Seredi, už sme veci 
riešili ako starí dobrí priatelia. Jeho cie-
ľavedomosť, znalosť problematiky a ob-
rovský elán prevyšujú všetko. Som rád, 

že zobral na seba najťažšiu úlohu dať 
dokopy „Sereďanov” (vrátane všetkých 
členov svojej rodiny), ktorým história a 
tradície mesta nie sú len srdcovou zále-
žitosťou, ale sú ochotní aj veľa urobiť.

Založenie mestského múzea pod ve-
dením Jula Matisa a všetkých, ktorí sa 
o jeho vznik pričinili, rozhodne patrí me-
dzi najvýznamnejšie počiny v novodo-
bých dejinách Serede.

Julo, ďakujem a všetko dobré do daľ-
ších rokov života!

Jozef Keppert
riaditeľ Vlastivedného múzea

v Galante

fotografia: archív OZfotografia: archív zboru

Pánovi Júliusovi Matisovi 
zablahoželal k jeho životné-
mu výročiu i primátor mesta  
Ing. Martin Tomčányi.

Primátor ocenil snahu a prácu 
pana Matisa a do budúcich ro-
kov mu poprial veľa zdravia. 

Vyslovil nádej, že sa podarí 
uskutočniť pripravené projekty,  
nadviazať na bohatú históriu 
mesta a zachovať diela našich 
predkov.         red

Iba vtedy sa ti všetko vráti, keď 
všetko dáš slobodne a s láskou...
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História Serede
február – marec
Dňa 5. 2. 1750 sa v Trnave na-

rodil redaktor, prekladateľ, kňaz  
Matej Kyselý (Kiseli, Kisely, 
Kiszely, Kyselj; pseud. Matej Li-
sek), zomrel 14. 3. 1795 v Seredi. 
V r. 1777 bol vysvätený za kňaza, 
v r. 1781 - 1782 slúžil v Dóme sv. 
Martina v Bratislave, v r. 1783 - 
1788 ako rímskokatolícky farár 
v Horných Zeleniciach, po r. 1790 
u farára J. Nagyajtaya v Seredi. 
Študoval s J. Fándlym, neskoršie 
jeho spolupracovník, stúpenec A. 
Bernoláka a propagátor bernolá-
kovčiny, autor príležitostnej poé-
zie, prekladateľ antickej literatúry, 
nemeckých a maďarských spisov 
do bernolákovčiny, šíriteľ sloven-
ských kníh, priekopník včelárstva 
a ovocinárstva.

Dňa 6. 2. 1758 sa v Čeklísi 
(Bernolákove) narodil stoličný 
hodnostár, gróf, príslušník čeklís-
kej vetvy šľachtického rodu Ester-
házyovcov František Esterházy 
(zomrel 18. 11. 1815). Manželka, 
kňažná Alžbeta, rod. Grasalkovi-
čová. Mal 4 synov, z ktorých Ka-
rol zdedil seredské panstvo. Po 
štúdiách hospodáril na rodových 
veľkostatkoch. Pokračoval v poli-
tike otca v podpore manufaktúr. 
Na svojich majetkoch sa usiloval 
o moderné spôsoby hospodáre-
nia. Zavádzalo sa na nich pesto-
vanie dovtedy netradičných plo-
dín (ďatelina, zemiaky, kukurica).

Dňa 19. 2. 1803 sa narodil v Gy-
öri vodohospodár, staviteľ Fran-
tišek Oto Hieronymi (zomrel 
v apríli 1850 v Budíne na násled-
ky väznenia). V Pešti vyštudoval 
Instituum geometricum. Riadil 
práce pri výstavbe prvej konskej 
železnice v Uhorsku – Bratislava 
– Trnava – Sereď, ktorú vyprojek-
toval. Staviteľ Hieronymi dozeral 
na prestavbu trate (parostrojná 
železnica), ktorá sa uskutočnila 
od 10. 10. 1872 do 1. 5. 1873.

Dňa 22. 2. 1535 sa v Budíne 
narodil evanjelický biskup, nábo-
ženský spisovateľ, tlačiar Peter 
Bornemisa (Bornemisza, Abste-
mius), zomrel v r. 1584 v Rohož-
níku. Pochádzal zo šľachtickej 
rodiny, ktorá následkom tureckej 
expanzie prišla o majetky. Man-
želka a 5 detí mu zomreli na mor 
v Šintave r. 1577. Študoval v Ko-
šiciach, na univerzite v Talian-
sku, Francúzsku, Nemecku a Ra-
kúsku. Neskôr sa stáva farárom 
v Hlohovci a Šintave. Okolo r. 
1572 bol kazateľom grófa Júliusa 
zo Salmu (zať Alexeja Thurzu), 
vtedajšieho majiteľa Šintavské-
ho hradu. Petrovi Bornemisovi 
umožnil zriadiť v Šintave kníhtla-
čiareň. P. Bornemisa bol jedným 
z priekopníkov kníhtlače na úze-
mí Slovenska. 

Cechy v Seredi: Prvé písomné 
údaje o existencii remeselníkov 
na území Serede poznáme z 15. 
storočia. V mestečku Sereď, po-
dobne ako inde na dnešnom úze-
mí Slovenska, si vytvárali vlastné 
cechy najmä remeselníci, ktorí 
vyrábali tovar pre každodenný ži-
vot. Medzi remeselníkov, ktorí si 
vytvorili cechy v Seredi, v Novom 
Meste (Ujvároš) a v Šintave, pat-
rili hrnčiari, tkáči, čižmári, obuv-
níci, kováči, zámočníci, kolári, 
remenári, sedlári, štitári, mečiari, 
stolári, murári, mlynári, mäsiari 
a gombičkári. Pravidlá cechového 
života, cechové artikuly, boli po-
tvrdzované zemepánmi, ktorí ich 
mohli dopĺňať podľa ustanovení 

vydanými samotnými uhorský-
mi kráľmi. Najstaršie zachované 
cechové artikuly sú artikuly tká-
čov. Vydal ich Stanislav Thurzo 
v r. 1614, ktorý  prevzal majetok 
Šintavského hradu a mestečka 
Sereď ako 20-ročný mladík (v r. 
1596). Cechy boli zrušené záko-
nom dňa 27. februára 1872. 

Továreň na výrobu šumivého 
vína v Bratislave v roku 1877 od-
kúpila rodina Hubertovcov. Firma 
na šumivé víno bola prepísaná na 
Johanna Evangelistu Huberta 
28. februára 1877. Po presťaho-
vaní továrne do Serede bola pre-
vádzkareň zriadená v tzv. Licht-
nerovom dome (bývalý majetok 
Kláry Ohrensteinovej, neskôr ma-
jetok Študijnej základiny). V roku 
1952 vyrobil závod v Seredi prvé 
fľaše šumivého vína.

Vo februári 1946 v Seredi 
vznikol miestny odbor Matice 
slovenskej. Pričinil sa o to pre-
dovšetkým učiteľ Rudolf Hostín. 
Predsedal mu lekár Viliam Kra-
tochvíla, tajomníkom bol Július 
Tholt, riaditeľ ľudovej školy.

Dňa 5. 3. 1909 bola vypísaná 
súťaž na stavbu Obecného domu 
v Seredi (dnes stará budova 
mestského úradu). Projekt rea-
lizoval staviteľ Ján Tomaschek 
mladší z Nitry (jeho otec Ján 
Tomaschek a starí rodičia Jozef 
a Alžbeta sú pochovaní v Sere-
di). Stavbu odovzdali do užívania 
14. februára 1910 potom, ako ju 
posvätil vtedajší seredský farár 
Ernest Polatsek.

Dňa 7. 3. 1893 sa v Seredi 
narodil robotnícky funkcionár 
Rudolf Adamec (zomrel 16. 7. 
1979). Počas I. svetovej vojny 
ako vojak rakúsko-uhorskej ar-
mády prebehol v r. 1915 k ruskej 
armáde. Bol účastníkom útoku 
na Zimný palác. Do rodiska sa 
vrátil v r. 1920 a v r. 1921 vstúpil 
do KSČ. Počas prvej Slovenskej 
republiky bol účastníkom ilegál-
neho protifašistického odboja. 
V Seredi bol spoluzakladateľom 
miestnej organizácie Zväzu pria-
teľov ZSSR.

Dňa 11. 3. 1941 sa v Seredi 
narodil bábkoherec, dramaturg, 
dramatik a prekladateľ doc. Jo-
zef Mokoš, výnimočný umelec 
a medzinárodne uznávaná osob-
nosť bábkového divadla a poézie 
na Slovensku. Absolvoval báb-
koherectvo v r. 1962 na Divadel-
nej akadémii múzických umení 
v Prahe. Do r. 1969 pôsobil ako 
bábkoherec, v r. 1969 – 1981 
ako dramaturg, v r. 1973 – 1981 
aj umelecký šéf Štátneho báb-
kového divadla v Bratislave a v 
Žiline, potom umelecký šéf Štát-
neho bábkového divadla v Brati-
slave, v súčasnosti je docentom 
na Divadelnej fakulte VŠMU 
Bratislava. Významne sa prejavil 
v tvorbe pre deti a mládež, je au-
torom bábkových hier, adaptácií 
a prekladov pre súbory, mnohých 
zhudobnených textov s jasne for-
mulovaným morálnym akcentom.

Dňa 28. 3. 1864 sa v Seredi na-
rodil spevák, herec Martin Klein 
(zomrel 3. 11. 1924 v Berlíne). Od 
r. 1884 pôsobil ako spevák vo 
Wiener Neustadte a iných mes-
tách Rakúska, ďalej v Budapešti, 
Karlových Varoch, Wroclawi, 
Gdaňsku, Kolíne nad Rýnom, 
Stuttgarte, ako šéfrežisér v Mní-
chove, neskôr vedúci letného 
divadla v Baden-Badene, Mest-
ského divadla v Černoviciach 
a Luisen – Theater v Kráľovci.

md

Súťaž v písaní na počítači
Obchodná akadémia v Seredi privíta  

10. marca 2011 talentovaných študentov 
s najšikovnejšími a najpresnejšími prstami, 
ktorí si zmerajú sily v spracovaní informácií  
na počítači.

Súťaž  Spracovanie informácií na počítači 
je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov 
stredných škôl. Vyhlasuje ju Ministerstvo škol-
stva Slovenskej republiky. Má tri postupové 
kolá: školské, krajské a celoštátne. Môže sa 
ukončiť medzinárodnou súťažou a majstrov-
stvami sveta. Súťaží sa v dvoch súťažných 
disciplínach:

1. písanie na počítači – odpisovaním textu 
na klávesnici z papierovej predlohy;

2. úprava textu na počítači – zručnosť v au-
torskej korektúre predloženého textu na zá-
klade úloh vyznačených pomocou korektor-
ských značiek. 

V dňoch 10. – 11. marca 2011 sa celoštátne 
kolo súťaže uskutoční na Obchodnej akadé-
mii v Seredi. Z jednotlivých krajov postúpilo 
41 súťažiacich, z nich 31 bude súťažiť len 
v prvej disciplíne a 16 v druhej disciplíne.

Študentka IV. ročníka Obchodnej akadémie 
v Seredi Ivana Pazúrová zvíťazila v krajskom 
kole, ktoré sa konalo v OA Hlohovec a suve-
rénne postúpila do celoštátneho kola. Svoju 
školu bude reprezentovať v obidvoch disciplí-
nach. Dúfame, že sa na domácej pôde „zapí-
še“ dobre, k čomu jej držíme palce.

Ing. Ďurišová

Triedy pre intelektovo nadané deti
Vážení rodičia, Základná škola P. O. Hviezdosla-

va je zapojená do programu APROGEN a ako jedi-
ná škola v okrese Galanta má triedy pre intelektovo 
nadané deti. Aj v šk. roku 2010/2011 otvára triedu 
1. ročníka.

Prajete si, aby sa vaše dieťa naučilo kriticky mys-
lieť, aby vedelo prezentovať svoju prácu a argu-
mentovať, aby bolo samostatné, aby správne riešilo 
problémy, aby nadobudlo vnútornú motivováciu a 
nadchnutie pre aktivity v užitočnej oblasti? Prajete 
si, aby sa vášmu dieťaťu venoval učiteľ individuál-
ne (počet detí v triede sa pohybuje od 10 do 12), 
aby sa vaše dieťa učilo angličtinu ako prvý cudzí 
jazyk, aby objavovalo nové a zaujímavé na predme-
te Obohatenie? 

Ak áno, tak práve teraz máte možnosť zapísať 
vaše dieťa do triedy pre intelektovo nadané deti 
v termíne do mája 2011.

riaditel@zspohsered.edu.sk, tel.: 031 789 75 50
p. zástupkyňa: Mgr. Dagmar Kuričová,  

tel.: 0907 715 742, www.zspohsered.edupage.sk

Sobáše aj netradične
Mesto Sereď je jedno z mála miest na Slovensku, 

kde snúbenci majú možnosť uzavrieť manželstvo 
nielen v obradnej sieni, ale aj pod holým nebom 
v priestoroch múzejnej záhrady. Rozhodli sme sa 
pre tento netradičný priestor, aby sme snúbencom 
dali možnosť výberu hlavne v teplejších mesia-
coch. Poslanci MsZ nemali námietky a schválili tieto 
priestory a sobotu za sobášny deň. 

Matričný úrad po dohode so snúbencami umožní 
uzavrieť manželstvo i v pracovné dni podľa ich po-
žiadavky. Všetkým členom ZPOZ-u záleží na tom, 
aby všetky obrady boli dôstojné a pripravili svadob-
čanom najkrajší zážitok. Odmenou je nám poďa-
kovanie prítomných a šírenie dobrého mena mesta 
Sereď pri sobášoch alebo uvítaniach detí do života. 

Božena Vydarená, 
sobášiaca poslankyňa MsZ

Bližšie k poslancom
Prešli dva mesiace od slávnostného sľubu 

a na webovej stránke mesta ešte stále nie 
sú fotografie a kontaktné údaje poslancov 
mestského zastupiteľstva, ktorí boli zvolení 
na toto volebné obdobie. Vzorom môže byť 
napr. webová stránka mesta Trnava. Občan 
musí mať možnosť komunikovať s poslanca-
mi pri riešení problémov nášho mesta, prí-
padne vzniesť svoje požiadavky.

Okrem telefonických a emailových kontak-
tov je vhodná aj možnosť zaslania pošty pre 
poslanca cez stránku mesta. Priamy kontakt 
občana s poslancom bude zabezpečený aj 
v poslaneckej kancelárii, ktorá bude zriadená  
v budove MsÚ. 

Keď som sa obrátila s touto požiadavkou na 
primátora mesta, k zriadeniu kancelárie vy-
jadril kladné stanovisko.

Božena Vydarená, poslankyňa MsZ 
mobil: 0908 119 295, 

email: bozena.vydarena@gmail.com

S hlbokým zármutkom v srdci 
sme prijali správu, že dňa 16. februára 2011 

zosnula akademická maliarka 
Magdaléna Prešnajderová – Rybáriková.

Celej rodine týmto vyjadrujeme úprimnú sú-
strasť. Vedzte, že pre náš malý kolektív múzea 
bola zdrojom energie, prinášala nám kus ľudskej 
dobroty, krásy a svojím životom je nám stále prí-
kladom. Sme radi, že sme ju poznali a mohli sme 
rozprávať o jej tvorbe a živote aj počas výstavy 
v múzeu.

Dúfame, že sa raz aj v meste Sereď založí galé-
ria diel umelcov, ktorá nám bude pripomínať osob-
nosti umenia, akou je pre nás Magdaléna Prešnaj-
derová – Rybáriková. 

Kolektív Mestského múzea v Seredi
Magdaléna Prešnajderová – Rybáriková sa  

narodila 29. 8. 1920 v Rajci. V rokoch 1939 – 1944 
študovala na SVŠT v Bratislave – oddelenie kres-
by a maľby u akademických maliarov J. Mudro-
cha, M. Schurmanna, M. Benku, G. Mallého, V. 
Droppu, A. Struhára, E. Lehockého a u akademic-
kých sochárov J. Koniarka a J. Kostku. Jej spolu-
žiakmi okrem iných boli aj O. Dubay, F. Kráľ a M. 
Medvecká. Pôsobila  na seredskom gymnáziu 
ako stredoškolská profesorka a pričinila sa o to, 
že sa veľa študentov z tejto školy stalo umelcami 
s akademickým titulom. Bola členkou rodičovské-
ho združenia v Ľudovej škole umenia v Seredi. So 
svojou bohatou výtvarnou činnosťou sa zúčastnila 
mnohých spoločných a samostatných výstav. Ve-
novala sa maľbe, námetom jej bol klasický portrét, 
príroda i zátišie. 

V Seredi vystavovala viackrát, naposledy 
v mestskom múzeu v rámci výstavy Zrkadlenia 
na prelome rokov 2008/2009. V auguste minulého 
roka mala výstavu v Prezidentskom paláci v Brati-
slave, ktorá sa konala pri príležitosti jej životného  
jubilea – 90. narodenín.            md

Manželstvo  
uzatvorili

Peter Horecký 
a Anna Lyashchenko
Štefan Sokol a Kata-

rína Fidlerová
Ing. Peter Hurta 

a Paulína Kvocerová
Mladomanželom želá-

me veľa šťastia!
Slávnostne sme 
privítali nového  

občianka
Nelu Renáčovú

Rodičom srdečne bla-
hoželáme!

Významného  
životného jubilea  

sa dožili
Helena Nádaská
Mária Uhlíková

Prajeme veľa zdravia!
Opustili nás

Kveta Schifferová
Vincencia Korenčia-

ková
Rudolf Jamrich

JUDr. Gašpar Takáč
Ing. Jozef Oberfranc, 

Etela Kušnírová
Česť ich pamiatke!

Blahoželanie!
Milá naša drahá mama, sme radi že Ťa 

máme a nie si sama. Chceme ťa dnes po-
zdraviť a za starostlivosť láskou sa Ti od-
meniť. Všetko najlepšie k 90. narodeninám 
pani Márii UHLÍKOVEJ zo srdca želá dcéra 
Božka a Zdenka s rodinami. Pravnúčatá Vik-
torka, Samuelko a Radko posielajú starkej  
vrelý bozk.
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Z činnosti OO PZ v Seredi
V mesiaci február za porovnateľné obdobie 

zaznamenalo tunajšie obvodné oddelenie po-
lície znížený nápad trestnej činnosti.

Dňa 8. 2. policajti v meste vypátrali a zadr-
žali muža (1975), ktorý nepochádzal zo Sere-
de, ale sa tu trvale zdržiaval. Zadržanému bola 
preukázaná rôzna trestná činnosť, najmä krá-
deže z vozidiel, za ktoré je stíhaný väzobne. 

Dňa 15. 2. bol v Seredi kontrolovaný Ján Š. 
(37) zo Serede. Pri kontrole jeho vozidla Por-
sche Cayenne bolo nájdené množstvo drogy, 
ktoré by na čiernom trhu malo hodnotu naj-
menej 4 tisíc €. Zadržaný bol obvinený a vza-
tý do vyšetrovacej väzby za drogovú trestnú 
činnosť nedovolenej výroby omamných a psy-
chotropných látok, jedov alebo prekurzorov, 
ich držanie a obchodovanie s nimi. Hrozí mu 
trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. 

Policajt OO PZ v čase osobného voľna za-
držal dňa 18. 2. muža (1981) pochádzajúce-
ho z mesta, ktorý sa vyhýbal nástupu výkonu 
trestu, muž je podozrivý aj z krádeží vozidiel.

V noci z 22. na 23. 2. bolo odcudzené osob-
né mot. vozidlo zn. Škoda Octavia (2010), 
modrá metalíza, spred domu na ulici 8. mája. 
Ku krádeži bol získaný poznatok, ktorý bol po-
stúpený príslušným orgánom PZ.

Dňa 24. 2. na podnet OO PZ v Seredi vypát-
rali policajti OKP mot. vozidlo zn. VW Golf, od-
cudzené prednedávnom v Galante. Vozidlo bolo 
nájdené v súkromnej garáži na Tehelnej ulici.

 Dňa 25. 2. o 0.45 hod. v Hornom Čepeni 
vodička osobného mot. vozidla Daewoo Ma-
tiz pravdepodobne po prejazde železničného 
priecestia nezvládla riadenie svojho vozidla, 
zišla z vozovky a narazila do z stromu a plotu. 
Vodička i jej spolujazdkyňa utrpeli zranenia, 
ktoré si vyžiadali pomoc a prevoz RZP.

V mesiaci február (do 25. 2.) príslušníci OO 
PZ vzniesli rôznym osobám celkom 26 obvi-
není z trestnej činnosti.

Zadržali a predviedli (okrem vyššie uvede-
ného skutku) celkom šesť osôb podozrivých 
z prechovávania omamných a psychotrop-
ných látok a prekurzorov v menšom rozsahu.

Riešili celkom desať priestupkov na úseku 
občianskeho spolunažívania, piatim vodičom 
zadržali vodičské preukazy a troch cyklistov 
bude riešiť správny orgán za jazdu pod vply-
vom alkoholu.

Riaditeľ OO PZ kpt. Mgr. Martin Mlynárik 
upozorňuje vodičov mot. vozidiel, že príslušní-
ci OO PZ budú v meste aj naďalej vykonávať 
kontroly vodičov motorových vozidiel za úče-
lom zisťovania a prevencie pred vedením mo-
torového vozidla pod vplyvom alkoholu a iných 
omamných látok. Vodiči sú povinní strpieť všet-
ky úkony polície súvisice s touto kontrolou.

Cyklisti, ale aj chodci sú povinní v súlade 
s platnou vyhláškou používať reflexné doplnky!

Kabelky! Vysoký počet krádeží dámskych 
kabeliek a predmetov z nich sú stálym problé-
mom. Polícia vyzýva dámy, aby svoje kabelky 
najmä v nákupných centrách, ale aj pri čakaní 
pred ambulanciami lekárov (napr. na poliklini-
ke), nenechávali bez dozoru!

Pri prehliadaní videozáznamu jednej z krá-
deží v nákupnom centre Kaufland polícia zis-
tila, že ku krádeži došlo doslova pred očami 
inej náhodne okoloidúcej dámy, ktorá krádež 
videla, ale nijako nereagovala a krádež vôbec 
neohlásila...!

Riaditeľ OO PZ ďakuje za uvedomelosť 
tým, ktorí s políciou úspešne spolupracujú a 
vyzýva ostatných občanov, aby sa neobávali 
a svoje poznatky o trestnej činnosti hlásili po-
lícii okamžite. Členovia polície ručia za anony-

mitu vašich oznámení. 
Podnety a otázky môžete podávať tele-

fonicky aj na čísle (031) 789 2333, alebo 
zasielať elektronicky na emailovú adresu: 
oopzserd@minv.sk

Seredskí policajti 
zachránili život

Seredskí policajti zachránili život 
36 ročnému mužovi. V pondelok (21. 
2.) po ôsmej večer oznámila žena zo 
Šintavy na tiesňovú linku 158, že jej 
bývalý priateľ sa zastrájal spáchať 
samovraždu. Muž tvrdil, že sa pôjde 
utopiť na bagroviská v Šintave. 

Policajná hliadka šla oznámenie 
preveriť a viac ako hodinu prehľadá-
vala okolie bagroviska, no bezvýsled-
ne. O chvíľu policajti dostali oznáme-
nie, že muž sa nachádza pri dome 
bývalej priateľky a búcha na bránu. 
Po príchode polície sa muž upokojil 
a poprosil policajtov, aby ho odviez-
li domov do Šúroviec. Asi po dvoch 
hodinách sa však vrátil do Šintavy k 
domu bývalej priateľky a vykrikoval, 
že ak sa k nemu nevráti, siahne si na 
život. Privolaná policajná hliadka bola 
do dvoch minút na mieste a muža na-
šli už visiaceho z balkóna na elektric-
kom kábli. Vďaka ich rýchlemu zása-
hu sa im ho ešte podarilo zachrániť. 
Muža uvoľnili z kábla a poskytli mu 
okamžitú prvú pomoc do príchodu 
záchrannej služby, ktorá ho previezla 
do nemocnice.           OKP KRPZ TT 

Výber z denných hlásení  
Mestskej polície Sereď

Dňa 3. 2. o 16.40 h. MsP prijala oznam 
vo veci výrubu stromu, ku ktorému došlo 
v priestore pri drevenom moste v smere 
do kempingu. Na mieste hliadka zistila, že 
oznam sa zakladá na pravde a výrub stromu 
vykonával bez povolenia Ľ. M. Občan svoje 
konanie ospravedlňoval tým, že každoročne 
pri povodni sa pri strome zachytáva odpad, 
čo spôsobuje problémy pri odtekaní vody, a 
preto chcel strom vypilovať. Nepovolený vý-
rub bol nahlásený mestskému úradu.

Dňa 5. 2. o 10.25 h. bol prijatý oznam, že 
na Čepenskej ul. sa po ceste pohybuje diviak, 
ktorý vypadol z klietky na prívesnom vozíku 
počas prevozu na párenie. Vyslaná hliadka 
spozorovala diviaka na Komenského ulici pri 
objekte ZŠ. O spoluprácu bolo požiadané aj 
OO PZ Sereď.

Dňa 5. 2. asistovala MsP hliadke OO PZ 
počas vykonávania kontroly požívania alko-
holických nápojov mladistvými a maloletými 
osobami. Kontrola bola vykonaná v priestore 
vnútrobloku Ul. D. Štúra, kde sa v čase kon-
troly s nachádzalo 10 osôb vo veku 13 až 
16 rokov, u ktorých bola vykonaná dychová 
skúška. Požívanie alkoholu maloletými a mla-
distvými nebolo zistené.

Vo večerných hodinách dňa 5. 2. telefono-
val strážnik z ubytovne, že sa v objekte na-
chádza osoba (žena) pod vplyvom alkoholu, 
ktorá sa dostala do konfliktu s dvoma ubyto-
vanými. Prítomní odmietli podať oznámenie 
o priestupku. Spor bol na mieste urovnaný 
a osoba – žena (V. K.) bola z ubytovne vy-
kázaná.

Dňa 5. 2. vo večerných hodinách prijala 
MsP oznam od občana, že na Spádovej ul. 
sa nachádza skupina maloletých, ktorá tam 
robí neporiadok. Hliadka nezistila znečisťo-
vanie verejného priestranstva alebo poško-
dzovanie majetku. Zistila však, že osoby, 
ktoré sa na mieste nachádzali, mali pri sebe 
fľašu vína. Pre podozrenie z požívania alk. 
nápojov boli tieto predvedené na útvar MsP 
za účelom vykonania dychovej skúšky, ktorá 
potvrdila požitie alkoholu mladistvou osobou. 
Skutok bol oznámený Mestskému úradu v 
Seredi. V súvislosti so skutkom sú v riešení 
aj priestupky, ktorých sa dopustili ďalšie dve 
prítomné osoby tým, že mladistvému umožnili  

alkohol požívať. 
Dňa 7. 2. hliadka MsP poskytovala súčin-

nosť pre HaZZ Galanta pri zásahu ich jednot-
ky na Fándlyho ul., kde došlo k zabuchnutiu 
bezpečnostných dverí bytu, v ktorom sa na-
chádzala imobilná osoba, ku ktorej bol takto 
zamädzený prístup. 

Súčinnosť pre OO PZ Sereď pri prevoze 
dvoch maloletých osôb zadržaných pri krá-
deži v OD Kaufland poskytovala hliadka MsP 
dňa 8. 2. v popoludňajších hodinách. 

Dňa 8. 2. o 16.45 h. oznámila predavačka 
potravín COOP Jednota v OD Progres, že v 
predajni prichytili zlodeja. Hliadka vyslaná na 
miesto zistila, že ide o J. V., ktorý sa z predaj-
ne pokúsil odcudziť dva kusy čokolády v hod-
note 6,56 €. Preverovaním bolo zistené, že 
muž bol asi hodinu pred tým riešený štátnou 
políciou za krádež v NC Kaufland. Bol pred-
vedený na OO PZ Sereď, ktoré vec prevzalo 
ako prečin krádeže. 

Na základe oznámenia občianky mesta boli 
dňa 11. 2. zistené štyri priestupky, ktorých 
sa dopustili vodiči motorových vozidiel tým, 
že svojimi vozidlami jazdili a parkovali na ne-
spevnenej a pôvodne zatrávnenej časti verej-
ného priestranstva. Všetci vodiči boli riešení 
v blokovom konaní.

Dňa 12. 2. o 22.40 h. telefonicky oznámil 
občan vec poškodenia stĺpu na Školskej ul. 
Do príchodu hliadky bol priestor monitorova-
ný kamerovým systémom, na ktorom boli spo-
zorované dve osoby, ako sa snažia zvaliť dre-
vený stĺp. Popis osôb bol poskytnutý hliadke, 
ktorá sa na miesto dostavila v priebehu dvoch 
minút, pričom osoby boli spozorované na kri-
žovatke ulíc Vinárska – Kostolná. Priestupok 
bol vyriešený uložením blokovej pokuty kaž-
dému z priestupcov vo výške 15 €. Poškode-
nie stĺpu bolo oznámené na poruchovú službu 
T-Com. 

Dňa 12. 2. v skorých ranných hodinách in-
formoval predavač čerpacej stanice, že na 
čerpacej stanici sú traja výtržníci pod vplyvom 
alkoholu, ktorí prišli na vozidle. Na miesto bola 
vyslaná hliadka a súčasne boli informovaní 
policajti OO PZ. Do príchodu hliadky MsP jed-
na osoba z miesta odišla, ale neboli zistené 
žiadne výtržnosti. Vzhľadom na skutočnosť, 
že uvedené osoby boli pod vplyvom alkoholu 
a prišli na motorovom vozidle, vec prevzala 
hliadka OO PZ. 

Dňa 14. 2. o 10.00 h. telefonicky oznámi-

la pracovníčka recepcie Mestskej polikliniky 
Sereď, že je tam pani, ktorá bola okradnu-
tá. Hliadka MsP zistila, že ku krádeži došlo 
v čase, kedy čakala v čakárni pred diabeto-
logickou ambulanciou. Z kabelky jej niekto 
odcudzil peňaženku. Keďže došlo ku krádeži 
občianskeho a vodičského preukazu, bolo 
poškodenej odporučené, aby vec oznámila 
na OO PZ Sereď.

Na základe preverovania oznamu od ob-
čianky mesta zo dňa 15. 2. vo veci porušova-
nia VZN mesta Sereď č. 1/2001 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými staveb-
nými odpadmi hliadka mestskej polície uložila 
blokovú pokutu vo výške 10 € priestupcovi za 
to, že do zbernej nádoby určenej na komunál-
ny odpad vyniesol stavebný odpad. Po výzve 
hliadky stavebný odpad z kontajnera odstrá-
nil a bol informovaný, že takýto odpad môže 
bezplatne umiestniť v zbernom dvore mesta 
Sereď.

Dňa 17. 2. o 13.00 h. sa na útvar MsP do-
stavila pani, ktorá oznámila, že jej v objekte  
mestskej polikliniky boli odcudzené kľúče 
pravdepodobne osobou ženského pohlavia 
s blond vlasmi, chudej postavy, nevýraznej 
tváre. Kľúče jej mala odcudziť z tašky, kým 
sa poškodená rozprávala so zdravotnou ses-
trou. 

Telefonický oznam od občianky o neopráv-
nenom podomovom predaji prijali policajti 
MsP dňa 19. 2. o 12.15 h. Hliadka na mieste 
spozorovala dve osoby, ktoré vlastnili posteľ-
nú bielizeň. Osoby boli predvedené na útvar 
MsP za účelom zistenia totožnosti a za prie-
stupok, ktorého sa dopustili porušením naria-
denia mesta, bola im obom uložená bloková 
pokuta. 

Popoludní dňa 19. 2. o 15.50 h. telefonic-
ky oznámil občan mesta, že v areáli ZŠ na 
Komenského ul. sú na ihrisku tri osoby, kto-
ré niečo podpaľujú. Hliadka na mieste zistila, 
že uvedené osoby sa vybrali grilovať. Požitie 
alkoholu u nich zistený nebol. Hliadka grilujú-
cich z miesta vykázala. 

Dňa 20. 2. o 02.10 h. spozorovala hliadka 
MsP, že na Vinárskej ul. pri obytnom bloku 
horí veľká plastová nádoba na komunálny 
odpad. Na miesto boli privolaní hasiči, ktorí 
oheň uhasili. Na mieste bola vyhotovená foto-
dokumentácia. Vec zostáva v riešení MsP.

peso

nálnej pre-
vencie Mestskej polície?

Činnosť oddelenia prevencie 
kriminality sa pomaličky rozbieha. 
Počas prvých troch mesiacov sa 
tvorila rámcová koncepcia mest-
skej polície v prevencii kriminality 
v meste. Možno ste postrehli, že 
na stránke Mesta Sereď bolo v 
čase pred Vianočnými a novoroč-
nými sviatkami publikovaných nie-
koľko príspevkov zameraných na 
ochranu pred majetkovou trestnou 
činnosťou, pred úrazom v dôsled-
ku neodborného zaobchádzania 
so zábavnou pyrotechnikou alebo 
v súvislosti s podmienkami reali-
zácie verejných zbierok. Upozor-
ňovať na nástrahy, ktoré súvisia 
s určitým obdobím a aktuálnym 
dianím v meste a ponúkať rady 
ako sa uchrániť pred ohrozením, 
je jednou z úloh oddelenia preven-
cie, v ktorej budeme pokračovať aj 
naďalej, a to nielen vo forme zve-
rejňovania informácií a rád v podo-
be príspevkov, ale aj stretnutiami 
s ohrozenými skupinami občanov.

Pre občanov mesta, prioritne pre 
najzraniteľnejšie skupiny, ktorými 
sú deti a seniori, sme pripravili 
sériu prednášok a besied zame-
raných na problematiku znižova-
nia rizík, aby sme sa všetci mohli 
v našom meste cítiť bezpečnejšie 
a vedeli sa pred mnohými z nich aj 
vlastným pričinením ochrániť. 

Aké sú plány mestskej polície 
v blízkej budúcnosti?

Od koncepčnej prípravy za 
pracovným stolom by sme chce-
li pristúpiť k priamej realizácii 
preventívnych aktivít a k oslove-
niu komunity mesta k spolupráci 
a účasti na nich. Uskutočnilo sa 
rokovanie s riaditeľmi základných 
škôl, ktorí aktivity na poli preven-
cie kriminality uvítali. V najbližšej 
dobe sa stretneme s deťmi v zá-
kladných školách, so seniormi 
v denných centrách a radi by sme 
spustili dva projekty, ktoré pria-
mo zapoja občanov našej komu-
nity. Seniorov ako pomocníkov 
Mestskej polície pri dohľade nad 
bezpečnosťou prechodu detí cez 
prechody pre chodcov v blízkosti 
školských zariadení. A projekt s 
názvom Nočné havrany, ktorý za-
pojí predovšetkým dobrovoľníkov 
z radov rodičov a príbuzných detí, 
ktoré vyrážajú počas víkendových 
večerov do ulíc, a ktorým záleží na 
osude mladých ľudí a na bezpeč-
nosti nášho mesta. 

Prvý krok k osloveniu občanov 
máme za sebou aj vďaka možnosti 
predstaviť prevenciu v pôsobnosti 
mestskej polície, ktorú sa v meste 
snažíme oživiť. Za túto možnosť 
sa chcem poďakovať. Verím, že 
prevencia je priestorom na vzá-
jomnú spoluprácu a komunikáciu 
mestskej polície a občanov. 

Mestská polícia víta akékoľvek 
otázky, reakcie, názory, komentá-
re občanov mesta k plánovaným 
preventívnym aktivitám. Pre vaše 
otázky a pripomienky, ako aj na 
nadviazanie kontaktu v záujme 
účasti na niektorej aktivite, je vám 
k dispozícii naša mailová adresa 
mestskapolicia@sered.sk a tel.: 
(031) 789 25 41. Odpovedala 
Mgr. K. Kapustová, MsP Sereď 

pokračovanie zo str. 1
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KINO NOVA SEREĎ – 
PROGRAM NA MAREC 2011

2. – 3. 3. st - št o 19.00 hod., FILMOVÝ 
KLUB – UŽÍVAJ SI, AKO SA LEN DÁ! 
(Whatever works) Jeho životným krédom je „Uží-
vaj si, ako sa len dá...“ až obrátil znovu celý svoj 
život hore nohami..., a nielen sebe. Romantická 
komédia. Distribúciu filmu finančne podporil Au-
diovizuálny fond. H: E. Begley, P. Clarkson, R: W. 
Allen,DS: ASFK, USA, tit., 92 min., MP 12, vst.: 
2,50 a 1,50 €, www.asfk.sk
4. – 6. 3. pi – ne o 19.00 hod., OB-
ČIANSKY PREUKAZ (Občanský průkaz) 
Dospievanie býva o život v každej dobe... Trpká 
komédia. H: L. Kovář, A. Geislerová, R: O. Trojan, 
DS: CONTINENTAL FILM, ČR/SR, čes. verzia, 
137 min., MP 12, vst.: 2,50 €, www.continental-
film.sk
8. – 9. 3. ut – st o 19.00 hod., ČIERNA 
LABUŤ (Black Swan) Cesta do hlbín duše ba-
letky alebo čo všetko by ste obetovali pre splne-
nie svojho sna? Dráma, thriller. H: N. Portman, V. 
Cassel, R: D. Aronofsky, DS: TATRA FILM, USA, 
ŠUP, tit., 101 min., MP 12, vst.: 2,50 €, www.tat-
rafilm.sk
10. 3. št o 19.00 hod., ČAS GRIMÁS 
Svet je jedna veľká grimasa. Hraný dokument. H: 
M. Vašut, A. Mokoš, R: P. Dimitrov, DS: CONTI-
NENTAL FILM, SR, DVD, slov. verzia, 63 min., 
MP 12, vstupné: 2 €, www.continental-film.sk
11. – 13. 3. pi – so o 17.00 hod., ne 
o 15.00 hod., DETSKÉ PREDSTAVE-
NIE – SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ 
(Sammy ´s Adventures: The Secret Passage) 
Malá morská korytnačka Sammy a jeho najlep-
ší priateľ Ray sa vydajú na najúžasnejšiu dob-
rodružnú výpravu pod morskú hladinu, aby opäť 
spoznali skutočnú cenu priateľstva. Animovaný 
rodinný film. R: B. Stassen, DS: FILM EUROPE, 
Belgicko, ŠUP, čes. dab., 88 min., MP 12, vst.: 
2,50 €, www.filmeurope.sk
15. – 16. 3. ut – st o 19.00 hod., AMERI-
ČAN (The American) Sám medzi vrahmi... Akčný. 
H: G. Clooney, V. Placido, R: A. Corbijn, DS: MA-
GIC BOX SLOVAKIA, USA, ŠUP, tit., 105 min., MP 
12, vst.: 2,50 €, www.magicboxslovakia.sk
17. – 18. 3. št – pi o 19.00 hod. PRE-
MENA (Don´t Look Back) Naozaj viete, kto ste? 
Mysteriózny thriller. H: S. Marceau, M. Bellucci, R: 
M. de Van, DS: FILM EUROPE, Frenc., ŠUP, tit., 
111 min., MP 15, vst.: 2,50 €, www.filmeurope.sk
19. – 20. 3. so – ne o 19.00 hod. PRE-
CIOUS (Precious: Based on the Novel Push by 
Sapphire) Šestnásťročná Claireece, ktorá trpí 
nadváhou, jej matka ju psychicky i fyzicky týra 
a navyše čaká už druhé dieťa so svojím vlastným 
otcom, konečne nachádza novú cestu k láske 
a slobodnému rozhodovaniu o vlastnom živote... 
Dráma ocenená dvoma OSCARMI. H: G. Sibide, 
Mo ´Nique, R: L. Daniels, DS: FILM EUROPE, 
USA, tit., 109 min., MP 15, vstupné: 2,50 €, www.
filmeurope.sk
22. – 23. 3. ut - st o 19.00 hod. 127 HO-
DÍN (127 Hours) Ďaleko od ľudí medzi životom 
a smrťou. Podľa neuveriteľného, ale pravdivého 
príbehu. Dobrodružná dráma. H: J. Franco, K. 
Mara, R: D. Boyle, DS: TATRA FILM, USA, ŠUP, 
tit., 90 min., MP 12, vst.: 2,50 €, www.tatrafilm.sk
24. 3. št o 19.00 hod., FILMOVÝ KLUB 
– MAMUT (Mammoth) Len život, ktorý žijeme 
pre ostatných, stojí za to. Psychologický. H: G. G. 
Bernal, M. Williams, R: L. Moodysson, DS: ASFK, 
Švédsko/SRN/Dánsko/ŠUP, tit., 121 min., MP 15, 
vst.: 2,50 a 1,50 €, www.asfk.sk
25. – 27. 3. pi - ne o 19.00 hod., BAS-
TARDI (Bastardi) Príbeh z prostredia praktické-
ho školstva bez povrchnosti, zastierania a pretvár-
ky. Niekto už musí vziať spravodlivosť do svojich 
rúk... Dráma. H: L. Potměšil, T. Magnusek, R: P. 
Šícha, DS: PEGASFILM, ČR, čes. verz., 80 min., 
MP 12, vst.: 2,50 €, www.pegasfilm.com
29. – 31. 3. ut – št o 19.00 hod. DEVÍN-
SKY MASAKER (Devínsky masaker) Celo-
večerný hraný dokument o jednej z najmasovej-
ších vrážd v histórii Slovenska. H: P. Vrabec, C. 
Maderová, R: G. Dezorz, J. Páleník, DS: CONTI-
NENAL FILM, SR, DVD, slov. verz., 60 min., MP 
15, vst.: 2,30 €, www.continental-fim.sk
PRIPRAVUJEME NA APRÍL 2011:
Poznáš muža svojich snov, Medveď Yogi, 
Najväčší z Čechov, Ako vieš?, Decká sú 
v pohode, Variete, Submarino, Rituál

Majstrovstvá mesta 
v plávaní – 

– ZŠ J. Fándlyho
Streda 16. 2. nebola pre niektorých 

žiakov seredských základných škôl len 
obyčajným dňom, ktorý strávia v škol-
ských laviciach. Tento deň sa v bazéne 
ZŠ J. Fándlyho konali plavecké preteky 
a žiacke nádeje ukázali, koľko od za-
čiatku roka natrénovali. Na pretekoch 
sa zúčastnili žiaci a žiačky ZŠ J. Fán-
dlyho, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ P. O. 
Hviezdoslava a Cirkevnej ZŠ. Súťažilo 
sa v troch vekových kategóriách, pri-
čom každá bola ešte delená na chlap-
cov a dievčatá. Najmladšou kategóriou 
boli talentovaní žiačikovia prvého stup-
ňa. Druhú kategóriu tvorili plavci 5. a 6. 
ročníka a najstaršou kategóriou boli 

športovci 7. až 9. 
ročníka. 

Súťažiaci s tro-
chou trémy nastu-
povali na preteky 
v duchu Courber-
tinovho „nie je dô-
ležité vyhrať, ale 
zúčastniť sa“, ale 
už od prvého zá-
beru bolo vidieť 
obrovské nasade-
nie a túžbu zvíťa-
ziť u každého pre-
tekára. Tí vydali 
v bazéne zo seba 
všetko a aj keď 
nemohol vyhrať 
každý, všetci sú víťazi. Už len preto, že 
spravili niečo pre seba a tiež zviditeľnili 

svoju školu, ktorá je na svojich repre-
zentantov určite právom hrdá.

Mgr. Lukáš Pažout

Dňa 12. 2. usporiadali rodičia mlad-
ších žiakov ŠKF Sereď halový futba-
lový turnaj o pohár primátora mesta 
Sereď. Turnaj sa uskutočnil pod zášti-
tou primátora mesta Ing. Martina Tom-
čányiho a boli naň pozvané mužstvá 

z Galanty, Senca, Šale, Skalice, Nitry, 
Trnavy a dva celky vytvorili chlapci zo 
Serede. Mužstvá boli rozdelené na dve 
skupiny, kde sa hralo systémom každý 
s každým. Po odohraní základnej časti 
sa hrali semifinálové zápasy a zápasy 
o umiestnenie. Celkovo sa odohralo 20 
stretnutí. Všetky zápasy prebehli vo vy-
nikajúcej atmosfére bez vážnejších zra-
není a po skončení turnaja odchádzali 
všetci s krásnym zážitkom a presved-
čením, že turnaje usporiadané našimi 
mladšími žiakmi patria medzi najlepšie 
organizované a materiálne zabezpeče-
né. Konečné umiestnenie mužstiev:  1. 
Galanta, 2. ČFK Nitra, 3. SEREĎ I., 4. 
Skalica, 5. Šaľa, 6. Senec, 7. Lokomotí-
va TT, 8. SEREĎ II.

Najlepším strelcom turnaja s piatimi 

gólmi bol vyhlásený hráč Galanty – 
Márk Kiss. Najlepší hráč turnaja bol hráč 
ČFK Nitra Tomáš Kovačik a najlepším 
brankárom bol náš brankár z mužstva 
Sereď II. Samuel Pekarík. Diplomy, me-
daily a vecné ceny všetkým účastníkom 
turnaja odovzdal osobne primátor mes-
ta Sereď Ing. Martin Tomčányi.

Poďakovanie patrí sponzorom turnaja, 
ktorí finančne alebo materiálne prispeli 

a bez ktorých by nemohol prebehnúť 
turnaj takým spôsobom ako prebehol.  
Veľká Vďaka patrí primátorovi mesta 
Ing.Martinovi Tomčányimu, Dušanovi 
Irsákovi - MJK,s.r.o., rodine Žiakových 
a Pekaríkových, Ľubomírovi Tkáčovi - 
Autodoprava Šintava, Adamovi Poled-
nákovi, Vladimírovi Jendrišákovi, ŠKF 
Sereď a rodičom detí, ktorí pomohli 
s organizáciou turnaja.   peso

Sereď 21. februára. V kempingu sa 
stretli už 11. krát otužilci z občianskeho 
združenia Ľadové medvede Bratislava. 
Otužilcov z Bratislavy prišlo podporiť 
zopár plavcov z nášho regiónu. Aj na-
priek slnečnému počasiu sa teplota 
vody pohybovala okolo 2oC a teplota 
vzduchu bola 4oC. 

Nedeľné popoludnie si prišlo spestriť 
aj niekoľko pozorujúcich Seredčanov. 

Podpora z ich strany bola viac než istá. 
Pred samotným začiatkom plávania za-

znelo niekoľko povzbudivých slov 
a hymna otužilcov. Po odznení 
posledných tónov hymny ľadovým 
medveďom nič nebránilo v ceste, 

aby otestovali vodu na vlastnej koži. 
Plávali sa tri trate, ktoré boli rozdele-

né podľa náročnosti a vytrvalosti. Pre 
tých menej zdatných otužilcov bola naj-
kratšia trať s dĺžkou 250 metrov. Pre 
zdatnejších bol vymedzený úsek 500 
metrov a 1000 metrov. Preplávanie ki-
lometrového úseku trvalo približne 10-
11 minút. V otužovaní platí pravidlo:  
„niekedy menej je viac”. 

Foto a text: Lukáš Valentovič
MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO 
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EXPONÁT MESIACA:
Prepravné doklady a lodný kufor

Argentína – Slovensko 
VÝSTAVY A PODUJATIA: 

INÍ DONOVIA QUIJOTOVIA –
– OTROS QUIJOTES 

Výstava plagátov španielskych dizajnérov 
potrvá do 31. 3. 2011

Pripravujeme:
Kraslice v mnohých podobách –

– výstava kraslíc spojená  
s ukážkami zdobenia

Môj koníček je modelovanie
– výstava prác detí  

z tvorivej modelárskej dielne 
Pozor! Zmena otváracích hodín: 

október – apríl:  Ut – So, 9.00 – 17.00
máj – sept.: Ut – So, 10.00 – 18.00

(Informácie a objednávky pre organizova-
né skupiny na tel.: 031/789 4546)

www.sered.sk, email: muzeum@sered.sk

Studená voda Váhu 
prilákala bratislavských 

otužilcov

TURNAJ O POHÁR 
PRIMÁTORA MESTA


