
Začiatkom marca pre-
behli viaceré výberové 
konania na vedúcich od-
delení mestského úradu 
a na pozíciu riaditeľa 
Domu kultúry v Seredi. 
Redakcia SN oslovila 
predsedu komisie Ing. 
Norbeta Kalinaia, aby či-
tateľom SN priblížil prie-

beh a hodnotiace krité-
riá výberu. 

Komisiu pre výber riadi-
teľa DK ustanovil primátor 
mesta Ing. M. Tomčányi z 
radov poslancov, ale zá-
roveň odborníkov. Niekto-
rí členovia komisie majú 
s vykonávaním výbero-
vých konaní bohatú prax. 

Komisia pracovala v zlo-
žení: Ing. Norbert Kalinai 
– predseda, zást. primáto-
ra Bc. Ľ. Veselický, Ing. M. 
Lovecký, M. Koričanský, 
P. Kurbel, s poradnými 
hlasmi sa výberového ko-
nania zúčastnil primátor 
mesta Ing. M. Tomčányi a  
prednosta 

Obchodná akadémia v Seredi v dňoch 
10. a 11. marca 2011 organizovala 45. 
ročník celoštátnej súťaže študentov 
stredných škôl v spracovaní informácií 
na počítači.

Majsterkou Slo-
venska v časti písa-
nie na počítači (so 
440,2 čistými údermi za minútu) sa stala 
študentka 4. ročníka Obchodnej akadé-
mie v Seredi Ivana Pazúrová. 

Cieľom súťaže bolo popasovať sa 

o dva vavríny: prvá súťažná disciplína 
bola písanie na počítači, druhá bola 
úprava textu podľa korektorských zna-
čiek. Súťaže sa mohli zúčastniť iba naj-

lepší študenti z ce-
lého Slovenska, 
teda tí, ktorí mali 
v 1. disciplíne výkon 

lepší ako 345 čistých úderov za minútu, 
resp. v druhej disciplíne 8 200 dosiahnu-
tých bodov.

Spolu do Serede pri-

V priebehu februára 
a marca Mestská polícia v 
Seredi realizovala niekoľ-
ko programov na základ-
ných školách. Boli 
to predovšetkým 
programy zamerané 
na elimináciu násilia posil-
ňovaním pozitívnych vzťa-
hov a spolupráce medzi 
spolužiakmi v triede.

Nárast agresie u žiakov 
bol riaditeľmi základných 
škôl označený ako jeden 

z najpálčivejších problé-
mov. Napriek tomu, že vý-
skumné štúdie neprináša-
jú jednoznačné výsledky, 

pri hľadaní príčin agresív-
neho správania detí zisťu-
jeme skutočnosť, že trávia 
priveľa času hraním po-
čítačových hier, ktoré pre 
nich nie sú vhodné vzhľa-
dom na ich vek a úroveň 
vývinu. 

Deti sa učia napodobňo-
vaním toho, čo vidia a za-
žijú. Počítačové hry, ktoré 
dieťaťu dovolíme hrať, sa 

tak stávajú súčasťou 
ich socializácie a sú-
časťou výchovných 

vplyvov na dieťa. Detstvo 
je obdobím hier a expe-
rimentovania s rôznymi 
formami správania. Je na 
nás dospelých, aké hod-
noty a správanie budeme 
u našich detí podporovať 
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JARNÉ ČISTENIE MESTA  
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Primátor mesta Ing. Martin Tomčá-
nyi dňa 24. 3. vyslovil poďakovanie a 
odovzdal ďakovné listy majsterke Slo-
venska v celoštátnej súťaži študentov 
stredných škôl v spracovaní informácií 
na počítači Ivane Pazúrovej za vzornú 
reprezentáciu mesta, Jozefíne Zvolen-
skej pri príležitosti jej okrúhleho život-
ného jubilea a za dlhoročné vedenie 

denného centra dôchodcov a prísluš-
níkom Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru v Seredi nadstrážmajstrovi 
Tomášovi Slížovi a strážmajstrovi Mar-
tinovi Andrisovi, ktorí dňa 21. 2. počas 
výkonu služby svojím profesionálnym 
prístupom a preukázaním veľkej du-
chaprítomnosti zachránili ľudský život

red

Deti a počítačové hry

Obchodná akadémia 
má majsterku Slovenska

O výberovom konaní nového riaditeľa 
domu kultúry – predseda komisie Ing. Norbert Kalinai

V obradnej sieni 
MsÚ sa 31. marca 
2011 pri príležitosti 
Dňa učiteľov usku-
točnila slávnostná 
akadémia spojená 
s oceňovaním naj-
úspešnejších peda-
gógov. Záštitu nad 
podujatím prevzala 
nová školská a špor-
tová komisia a jej 
predseda Ing. Nor-
bert Kalinai. Členo-
via komisie na návrh 
riaditeľov škôl a škol-
ských zariadení vy-
brali pedagógov, kto-
rí prevzali ocenenia 

z rúk primátora mesta 
Ing. Martina Tomčá-
nyiho a Ing. Rozálie 
Lukáčovej v týchto 
kategóriách: 

Vynikajúci peda-
góg ZŠ – Mgr. Kata-
rína Majerníková - ZŠ 
Jana Amosa Komen-
ského, PaedDr. Natá-
lia Chovancová - ZŠ 
Juraja Fándlyho .

Vynikajúci pedagóg 
MŠ – Beata Lukáčo-
vá - MŠ D. Štúra, Ive-
ta Himpánová - MŠ 
Komenského. 

Vynikajúci peda-
góg SŠ – RNDr. Iveta 

Jarné čistenie mesta. V marci bolo vykonané komplexné čistenie verejných 
priestorov, ulíc a parkov. Ručné čistenie začali už 7. 3. traja zametnanci mesta a 
od 15. 3. nasledovalo aj niekoľkodňové strojné i ručné čistenie. Primátor mesta 
dohodol s vedením SSC i termín čistenia krajníc štátnych ciest.

V rámci jarnej údržby bolo vykonané čistenie zelených plôch od exkrementov a 
vyzametané boli aj chodníky na uliciach i v parkoch. Od množstva cigaretových 
ohorkov bolo vyčistené tiež aj autobusové nástupište.

Hlavné množstvo prác jarnej údržby vykonala fa. SITA Slovensko.  red
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ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi 

bola a je školou, kde je „environ-
mentálny duch” na vysokej úrovni. 
Naši žiaci sa okrem zamerania na 
cudzie jazyky a šport zameriava-
jú aj na ekológiu. Škola od roku 
2006 pracuje v programe Zelená 
škola, ktorý sme zapracovali do 
školského vzdelávacieho progra-
mu JAPONEC, kde posledné tri 
písmená znamenajú naučiť ekolo-
gicky cítiť. Naši žiaci o problemati-
ke životného prostredia získavajú 
široké vedomosti, ale čo je dôle-
žitejšie, v súlade so svojím vnú-
torným cítením v jeho prospech aj 
konajú. Žiaci sa spolu s učiteľmi 
podieľajú na aktívnej ochrane prí-
rody a vo vyučovaní prevláda zá-
žitkové vzdelávanie.

Program Zelená škola je zame-
raný na tímovú prácu pedagogic-
kých a nepedagogických zamest-
nancov, rodičov, ale hlavne žiakov. 
Tí vytvorili kolégium a na začiatku 
školského roka analýzou stavu 
školy v šiestich oblastiach vyko-
nali environmentálny audit školy. 
Zistené skutočnosti medzi sebou 
prezentovali a pre tento školský 
rok vybrali prioritné témy ODPAD 
a ENERGIA.

V novembri sme sa zapojili do 
Celoslovenského týždňa pre me-
nej odpadov. Naši žiaci vytvárali 
plagáty a prezentácie na tému Mi-
nimalizuj, znovupoužívaj a recyk-
luj! Vyrábali si trvácne tašky, zú-
častnili sme sa exkurzií do čističky 
odpadových vôd v Dolnej Strede, 
do SHMÚ v Bratislave a do vod-
nej elektrárne v Gabčíkove. V de-
cembri sme uskutočnili Týždeň 
vedy a techniky, ktorého hlavnou 
témou bola energetika. Žiaci pre-

zentovali svoje pro-
jekty v oblastiach, 
ako sú napr. úspo-
ra energie, energia 
u nás doma, zdroje 
energie a ich využi-
tie a pod. 

V januári sme 
bilancovali naše 
úspechy v zbere 
druhotných surovín. 
Za l. polrok sme 
vyzbierali 9 192 
kg papiera, 197 kg 
tetrapakov a 858 
ks batérií, ktorých 
celková hmotnosť 
bola 21,3 kg.  Vo februári sa žiaci 
zapojili do olympiády o životnom 
prostredí ENVIROOTÁZNIKY 

2010/2011 a tiež sme sa prihlá-
sili do školského recyklačného 
programu Recyklohry, ktorým za-
bezpečujeme zber a recykláciu 
elektrozariadení – nepotrebných 
drobných elektrospotrebičov, kto-
ré už doslúžili. V marci sme usku-
točnili celoškolský Týždeň dobro-
voľnej skromnosti, počas ktorého 
sme boli skromnejší vo využívaní 
prírodných zdrojov. Skúmali sme, 
čoho sa vieme zriecť v záujme 
ochrany životného prostredia. Ce-
lotýždňové aktivity  prebiehali pri 
príležitosti Dňa vody, ktorý sme 
si pripomenuli 22. marca. Počas 
mesiacov marec a apríl zbierame 
plastové tégliky z mliečnych vý-
robkov v snahe vytvoriť rekordný 
plastový obrazec, ktorý bude za-
písaný do Knihy slovenských re-

kordov. Takto popri zábave pomá-
hame prírode. 

A čo pripravujeme ďalej? 
V apríli budeme realizovať roves-
nícke vzdelávanie  Energia u nás 
doma a projekt Svet v nákupnom 
košíku. Pri príležitosti Dňa Zeme 
– 22. apríla budeme organizovať 
III. ročník Týždňa pre Zem, počas 
ktorého plánujeme viaceré akcie, 
o ktorých vás budeme informovať 
a budeme radi, ak sa ich zúčast-
níte aj vy.

Ako vidno, život v našej zelenej 
škole je ozaj pestrý, lebo v rovna-
ko pestrom a krásnom prostredí 
chceme žiť. Naša Zelená škola 
zaujala aj samotných tvorcov re-
lácie SEPARÉ. Pozývame vás 
sledovať reportáž o našich aktivi-
tách, ktorá bude odvysielaná 8. 
apríla 2011 na STV 2 v rámci tej-
to relácie. No ak sa chcete o nich 
presvedčiť na vlastné oči, stačí 
našu školu navštíviť.

PaedDr. Jana Psotová, 
koordinátorka projektu 

(fotografia z archívu školy)

Černá - Gymnázium Voj-
techa Mihálika, Ing. Sylvia Sečenová - 
Obchodná akadémia. 

Vynikajúci vedúci pedagogický zamest-
nanec – Mgr. Helena Főldešiová - ZŠ 
Juraja Fándlyho, PaedDr. Eva Siveková 
- ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa, Anna Tú-
rociová - MŠ na Ul. D. Štúra.

Ocenenie za mimoriadny prínos a celo-
životnú angažovanosť v oblasti školstva 
– Mgr. Hana Čížová - ZŠ Jana Amosa 
Komenského, Mgr. Zuzana Súdinová - 

ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava.
Nielen oceneným pedagógom po-

ďakovala za obetavú prácu s deťmi a 
mládežou aj Mgr. Mária Gašparíková, 
prednostka KŠÚ v Trnave a Ing. Edita 
Antalová, vedúca odd. ekonomických 
činností KŠÚ. 

Všetkým oceneným a tiež všetkým pe-
dagógom patrí uznanie a veľká vďaka za 
ich skvelú prácu!

Mgr. Silvia Kováčová, MsÚ Sereď

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV

Na slávnost-
nej akedémii 
vystúpil The 
Golden Strin-
gs Orchestra 
v zložení Karol 
a Norbert Dani-
šoví, Emil a Erik 
Hasaloví a Miloš 
Biháry. 

Spolu vystu-
pujú len tri me-
siace, ale za 
svoje umelecké 
vystúpenie zo-
žali od prítom-
ných „standing 
ovation“.

pokr. zo str. 2

Nedávne zemetrase-
nie v Japonsku veľmi kru-
tým spôsobom presvedčilo 
obyvateľov celého sveta, 
aké dôležité sú preventív-
ne opatrenia zamerané na 
ochranu obyvateľov pred mi-
moriadnymi udalosťami. Na-
priek tomu, že 
územie nášho 
mesta nie je 
v oblasti tekto-
nických zlomov, 
predsa môžu 
nastať situácie, 
kedy bude potrebná súčin-
nosť zložiek, ktoré majú 
zákonnú povinnosť civilné 
obyvateľstvo chrániť. V nie-
koľkých častiach budú mať 
obyvatelia Serede možnosť 
oboznámiť sa so základnými 
informáciami systému varo-
vania a ochrany. 

Mesto SEREĎ je začle-
nené do Obvodu Galanta. 
Podľa nariadenia vlády č. 
25/1997 Z. z. zo dňa 10. 
decembra 1996, ktorým sa 
mení nariadenie vlády SR 
č. 166/1994 Z.z. O kategori-
zácii územia SR, je zarade-
né do II. kategórie. 

Mesto Sereď  v rámci vy-
konávania civilnej ochrany 
obyvateľstva plní úlohy a vy-
konáva opatrenia zamerané 
na  ochranu života a zdravia  
a majetku občanov mesta 
a osôb prevzatých do sta-
rostlivosti, nachádzajúcich 
sa na území mesta. Prijíma 
opatrenia na znižovanie rizík 
ohrozenia a určuje postupy 
a činnosti pri  odstraňova-
ní následkov mimoriadnych 
udalostí, vytvára podmienky 

na prežitie pri mimoriadnych 
udalostiach a počas vyhláse-
nej mimoriadnej situácie. Pre 
zabezpečenie týchto činnos-
tí spracováva plány ochrany 
obyvateľstva a koordinuje 
činnosti s právnickými oso-
bami na území mesta, infor-

muje obyvateľ-
stvo  o postupe 
pri mimoriadnej 
činnosti,  usklad-
ňuje a ošetruje 
materiál civilnej 
ochrany obyva-

teľstva, podľa potreby určuje 
vhodné ochranné stavby pre 
ukrytie obyvateľstva, vyko-
náva  hlásnu a varovnú služ-
bu na území mesta a posky-
tuje nevyhnutnú a okamžitú 
pomoc v núdzi, prístrešie, 
stravu obyvateľom mesta 
a osobám, ktoré sa na území  
mesta nachádzajú, plánu-
je, vyhlasuje, zabezpečuje  
a riadi evakuáciu, zabezpe-
čuje núdzové zásobovanie  
a ubytovanie evakuovaným. 
Vedie evidenciu evakuo-
vaných a zoznamy evaku-
ovaných. Vytvára jednotky 
civilnej ochrany a zabezpe-
čuje ich akcieschoposť a vy-
konáva ich prípravu. Ďalej 
vyhlasuje a odvoláva mi-
moriadnu situáciu a ustano-
vuje režim života v prípade 
vzniku mimoriadnej udalosti 
a informuje o tom obvodný 
úrad, vyžaduje náhradu sku-
točných výdavkov vynalože-
ných na civilnú ochranu.

Ľubomír Veselický,
zástupca primátora mesta 

Ochrana civilného 
obyvateľstva – 
– trvalá úloha 
samosprávy

Separovaným zberom 
šetríme energiu

Z činnosti sociálnej, zdravotnej, 
kultúrnej a bytovej komisie

V roku 2011 sa doteraz konali dve za-
sadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, 
kultúrnej a bytovej (27. 1. a 1.3.). Na 
prvom zasadnutí boli stanovené krité-
riá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu 
mesta pre sociálnu oblasť a oblasť kul-
túry. Výzvy na predkladanie dotácií boli 
zverejnené a žiadatelia mohli predkladať 
svoje projekty do 28. 2. 2011. V rozpočte 
mesta je na projekty v sociálnej oblasti 
vyčlenených 10 000 €, na projekty v ob-
lasti kultúry 6 200 €. Komisia ponechala 
určitú rezervu a na svojom ďalšom za-
sadnutí rozdelila finančné prostriedky 

žiadateľom, ktorí spĺňali kritériá uvedené 
vo výzve. Celkovo bolo na projekty v so-
ciálnej oblasti rozdelených 7 951 € pre 
deviatich žiadateľov a na projekty v ob-
lasti kultúry 4 600 € pre 10 žiadateľov.  

Komisia prerokúvala aj žiadosti obča-
nov o poskytnutie jednorazových sociál-
nych dávok. Dávku odporučila priznať 42 
žiadateľom, dvaja žiadatelia podmienky 
poskytnutia dávky nesplnili. Zo sumy 
6 000 € v rozpočte mesta bolo dosiaľ vy-
čerpaných 2 040 €.

V bytovej oblasti komisia prerokúvala 
predĺženie nájomných zmlúv, uvoľnenie 
sociálneho bytu a riešenie otázok nepla-
tičov nájomného za byt.          sa

,
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Už niekoľko rokov existujú 

na Slovensku viaceré softvé-
rové firmy, ktoré predávajú 
verejným inštitúciám, ale i 
ostatným subjektom na trhu 
licencie – softvérový interne-
tový spôsob na vykonávanie 
anonymných elektronických 
aukcií pre výber dodávateľa 
prác alebo tovaru. Elektronic-
ké verejné obstarávanie musí 
spĺňať kritériá, ktoré určuje 
zákon o verejnom obstaráva-
ní, teda softvér musí byť vy-
vinutý a fungovať tak, aby pri 
elektronickej aukcii ne-
došlo k porušeniu záko-
na. Elektronické verejné 
obstarávanie umožňuje 
efektívnym spôsobom 
objednávať, obstarávať a kon-
trolovať nákup tovarov a slu-
žieb. Je automatizáciou pro-
cesu verejného obstarávania 
a postupne úplne nahradí kla-
sický proces.

Vedenie nášho mesta sa 
rozhodlo zakúpiť podobnú 
licenciu softvéru - právo na 
možnosť vykonávania elektro-
nických aukcií zákaziek mes-
ta. Elektronické aukcie svojím 
anonymným spôsobom ich 
vykonania zjednodušujú a 
demokratizujú zadávanie zá-
kaziek. Softvér znemožňuje 
akýkoľvek nezákonný zásah a 
ovplyvňovanie priebehu auk-
cie. Pomocou licencie elek-
tronického obstarávania sa dá 
vykonávať aj prieskum trhu. 
O zakúpení licencie rozhodla 
komisia zložená z prednostu 
úradu, primátora a zástupcu 
primátora mesta. Boli prevere-
né ceny licencií a k nim posky-
tovaný servis viacerých firiem. 
Komisia rozhodla o zakúpení 
licencie fa. EVOB za cenu 
5292 € s DPH, jej používanie je 
časovo neobmedzené (obsah 
zmluvy je zverejnený na http://
www.sered.sk/data/zverejne-
nie/zmluvy). Táto investícia si 
vyžiadala i vyvolané náklady. 
K licenčnej zmluve sa prikúpil 
aj ročný servis k softvéru za 
849,60 €. Firma EVOB ponúk-
la mestskému úradu pomoc 
aj pri zabezpečení všetkých 
ostatných povinných úkonov 
vyplývajúcich zo zákona o ve-
rejnom obstarávaní.

Po zmene zákona o verej-
nom obstarávaní a nadobud-
nutí jeho účinnosti od 1. apríla 
2011 sa menia hodnotové li-
mity klasifikácie zákaziek. Za 
zákazku s nízkou hodnotou sa 
považuje tovar alebo práca  do 
sumy 10 000 eur. Objednávky 
na zákazky do tejto hodnoty 
podpisuje prednosta úradu 
na základe odporučenia zod-
povedného pracovníka úradu. 
Väčšie zákazky musia prejsť 
verejným obstarávaním (pozri 
§§ 16 - 24 zák. o verej. obstará-
vaní). Prednosta predpokladá, 
že tento rok bude vykonaných 
niekoľko desiatok elektronic-
kých aukcií, ich množstvo sa 
t.č. nedá presne určiť, no MsÚ 
pripraví predbežný plán záka-
ziek na celý rok. Prednosta 
je presvedčený, že investícia 
nákupu licencie sa vráti do 
konca tohto roka. Na výkon 
verejného obstarávania je t.č. 
na mestskom úrade spôsobilá 
len jedna osoba. Tento počet 
chce prednosta úradu zvýšiť, 
aby pre nízky počet odborne 

spôsobilých zamestnancov 
nevznikali v budúcnosti žiad-
ne prieťahy.

Vedenie mesta očakáva, 
že väčšinu menších zákaziek 
budú dodávať miestni podni-
katelia, lebo podnikateľom zo 
vzdialenejších miest, ako je 
napr. Trnava, Galanta, Nitra či 
Šaľa, dopravné náklady zvýšia 
alebo môžu dokonca prevýšiť 
samotnú hodnotu zákazky. Pri 
nákupe nádob na komunálny 
odpad mestský úrad vyko-
nal pomocou softvéru EVOB 

prieskum trhu, ale miestny do-
dávateľ  mimo elektronického 
prieskumu ponúkol mestu naj-
lepšiu cenu.

Mestský úrad v spoluprá-
ci s firmou EVOB, od ktorej 
bola licencia na elektronické 
obstarávanie zakúpená, vy-
koná bezplatné zaškolenie 
lokálnych dodávateľov prác a 
účastníkov aukcií tak, aby sa 
miestni podnikatelia vedeli vo 
vyhlásených aukciách regis-
trovať a správne zadať všetky 
údaje, ktoré sú pre účasť v 
nich nevyhnuté. Toto školenie 
sa uskutoční vo veľkej zasa-
dačke MsÚ dňa 21. 4. 2011. 
Účastníci elektronických auk-
cií si musia v prvom rade do-
statočne včas a dôkladne pre-
čítať zverejnené podmienky. 
Akékoľvek nesplnenie pod-
mienok ich automaticky vyradí 
z aktuálnej súťaže. Neskoršie 
reklamácie a sťažnosti  budú 
považované za neopodstatne-
né. 

Mestský úrad počíta v bu-
dúcnosti aj so zložením finanč-
nej zábezpeky (max. do 5% 
hodnoty zákazky), ak účastník 
aukcie vlastnou vinou zma-
rí jej priebeh a regulárnosť 
napr. tak, že po výhre v auk-
cii vyhlási, že zákazku nevie 
zabezpečiť, lebo si neprečí-
tal alebo nepochopil správne 
podmienky budúcej zmluvy. 
Zaplatená zábezpeka mu pre-
padne v prospech mesta. Zá-
kazky schválené príslušným 
ministerstvom, ktoré sú zadá-
vané ako ucelený balík prác a 
materiálu, sa nemôžu realizo-
vať po častiach, resp. musia 
byť realizované presne podľa 
inštrukcií ministerstiev. Penia-
ze vynaložené na ich vyhoto-
venie by mestu neskôr neboli 
preplatené.

V súčasnosti je na mest-
skom úrade päť osôb, ktoré sú 
zaškolené na úkony vyžado-
vané pri elektronických auk-
ciách a zatiaľ boli vykonané 
štyri aukcie.

Účastníci aukcií si musia 
uvedomiť, že nie vždy musí 
zákazku vyhrať ten, čo po-
skytuje najnižšie ceny. Cena 
isto veľmi ovplyvňuje výsle-
dok, ale dôležitá je aj úroveň 
poskytovanej záruky, servis, 
portfólio, referencie a pod., 
ktorým sa v aukciách budú 
priraďovať príslušné percen-
tuálne hodnoty. Napr. pri kúpe 
zariadenia musí istým precen-
tom rozhodovať aj záruka či 
poskytovaný servis. Zákazky 
a ich zverejňovanie bude za-
bezpečené cez viaceré infor-
mačné kanály, ktorými mesto 

disponuje (noviny, internet, 
úradná tabuľa). Pri niekto-
rých zákazkách budú môcť 
účastníci elektronickej aukcie 
počas presne vymedzeného 
času (napr. pol hodiny) znížiť 
cenu a zákazku vyhrať práve 
v tomto čase. Iba v prípade, 
ak dôjde k zmene na prvom 
mieste v posledných dvoch-
troch minútach aukcie, sa táto 
predĺži o primeraný čas (napr. 
10 min.), aby na nové poradie 
mohli zareagovať aj ostatní 
účastníci. Ak sa cena ponuky 

vyhotovenia zákazky 
ďalej nezmení, tak zá-
kazku s vysokou prav-
depodobnosťou vyhrá 
ponuka s najnižšou 

cenou. V prípade poruchy 
hlavného internetového pri-
pojenia je možné použiť ešte 
dve možnosti mobilných pri-
pojení od iných poskytovate-
ľov, ktorými mesto disponuje. 
Skoršiemu úniku akýchkoľvek 
informácií je zabránené tým, 
že na pripojenie sa k vyhodno-
covaciemu softvéru je nutné 
zadať heslo, ktoré je zložené 
z čiastkových kódov. Ani jedna 
osoba z komisie nebude ve-
dieť pred aukciou celé heslo, 
ale vždy iba jednu jeho časť. 
K zloženiu celého hesla dôjde 
priamo v miestnosti, a to tes-
ne pred vyhodnotením aukcie.  
Heslo pre toto pripojenie bude 
ku každej aukcii stále iné. Čle-
novia komisie počas aukcie 
vidia iba poradie ponúk, ale 
nevidia identitu prihlásených 
subjektov a nijako nemôžu za-
sahovať do prebiehajúcej auk-
cie. Konečné vyhodnotenie 
vykonáva softvér sám. Všet-
ky podmienky elektronických 
aukcií budú dostatočne včas 
zverejňované na úradnej ta-
buli mesta a na internetových 
stránkach mesta. Bude už len 
na podnikateľských subjek-
toch, koľko pozornosti vyna-
ložia na priebežné sledovanie 
stránok mesta a jeho úradnej 
tabule.

Nadlimitné a podlimitné zá-
kazky sa musia zverejňovať 
okrem miestnych informač-
ných kanálov aj vo vestníkoch. 
I v minulosti mestský úrad 
(príslušné oddelenie) vykoná-
val prieskum trhu či verejné 
obstarávanie, no množstvo 
menších zákaziek mesta rea- 
lizovali opakovane tí istí do-
dávatelia a iní sa o ich exis-
tencii ani nemuseli dozvedieť. 
Z uvedeného však nevyplýva 
automaticky, že niekto bol 
protežovaný, ale nové vedenie 
mesta sa chce dištancovať 
od podozrení z nesprávneho 
spôsobu zadávania zákaziek, 
či priamo korupcie.

Podmienky verejného ob-
starávania určuje zákon č. 
523/2003 Z. z. o verejnom ob-
starávaní v znení neskorších 
predpisov. Každému podnika-
teľovi a podnikateľskému sub-
jektu, ktorý sa v budúcnosti 
plánuje uchádzať o verejné 
zákazky, odporúča prednos-
ta úradu naštudovať si spo-
menutý zákon a zúčastniť sa 
spomínaného školenia.

Z rozhovoru s prednostom 
mestského úradu Ing. Tibo-

rom Krajčovičom pripravil 
Marcel Kováč

Elektronické verejné 
obstarávanie

Primátor
MsZ

Prednosta MsÚ
Zástupca primátora

Hlavný kontrolórSekretariát primátora

Referát mestských 
projektov

Sekretariát prednostu 

Právny referát

Správa IT

Odborný samostatný 
referent

Organizačné oddelenie

- matričný úrad
- referát evidencie 

obyvateľov a budov
- referát pre soc. oblasť 
- referát krízového riadenia
- pult prvého kontaktu  a 

správa registratúry

Oddelenie školstva, rodiny,
kultúry a športu

- spoločný školský úrad
- referát školstva
- referát rodiny
- referát kultúry a športu

Oddelenie finančné

- referát správy daní 
a poplatkov, pokladňa

- personálny a mzdový 
referát

- referát rozpočtovníctva 
a účtovníctva, banka

- referát správy majetku 
mesta

Oddelenie rozvoja mesta

- referát investičnej výstavby 
a komunálnych služieb

- referát životného prostredia

Oddelenie územného 
plánovania a stavebného 

poriadku

- referát územného 
plánovania

- referát územného 
rozhodovania 
a stavebného poriadku

Výberové konania 
podľa slov prednostu 
mestského úradu

Pri výberovom konaní pred-
nostu úradu som oslovil primáto-
ra mesta so svojou víziou chodu 
mestského úradu. Primátor moju 
víziu prijal, pridal svoje podnety a 
po ukončení výberového konania 
sme sa dohodli na postupe i na 
novej organizačnej štruktúre. 

Po vykonaných výberových 
konaniach na vedúcich oddelení 
sme organizačnú štruktúru mest-
ského úradu museli prehodnotiť 
a čiatočne sme ju zmenili. Nová 
organizačná štruktúra nadobúda 
platnosť od 1. apríla 2011 a mest-
ský úrad bude mať päť oddelení. 
Navrhované oddelenie rozvoja 
mesta sme po opätovnom zváže-
ní rozdelili na odd. územného plá-
novania a stavebného poriadku, 
ktoré povedie Ing. A. Halabríno-

vá, oddelenie investičnej výstavby 
bude spojené s predošlým samo-
statným odd. životného prostre-
dia pod novým názvom oddele-
nie rozvoja mesta pod vedením 
Ing. V. Práznovského. Oddelenie 
školstva, rodiny, kultúry a športu 
povedie jeho nová vedúca Mgr. 
S. Kováčová, vedúcou organizač-
ného oddelenia sa stala PhDr. S. 
Adamčíková a finančné oddele-
nie povedie úplne nová vedúca 
Ing. J. Popová.

Maximálne nám záleží na tom, 
po čom verejnosť najviac volala: 
osobný prístup k občanom a úplná 
vybaviteľnosť každej oprávnenej 
žiadosti každého občana v kaž-
dom okamihu návštevy MsÚ. 

Buďme, prosím, trpezliví a daj-
me vedeniu i všetkým zamest-
nancom mesta čas na zmenu.

Ing. T. Krajčovič, 
prednosta MsÚ

O úmrtí pána Františka Andro-
vicsa som sa dozvedel v sobotu 
19. 3. 2011 z miestnej interneto-
vej stránky. Predchádzajúce in-
formácie hovorili iba o fyzickom 
napadnutí jeho osoby. Smrť tohto 
nášho občana vnímam ako kruté 
potvrdenie chorého stavu celej 
našej spoločnosti. Napriek tejto 

udalosti nebudem hodnotiť bez-
pečnosť nášho mesta. Frekven-
cia policajných zákrokov v Seredi 
v ostatných týždňoch je vysoká 
a rovnaká bola aj úspešnosť akcií, 
či už  hovoríme o boji proti dro-
govej trestnej činnosti alebo o or-
ganizovanom zločine všeobecne. 
Obviňovať policajný zbor z toho, 
že sa stal tento zločin, považujem 
za lacné a scestné. Brutálne činy 
sa dejú na celom svete a nie je 
v moci žiadneho policajného or-
gánu, aby im pri dnešnej počet-
nosti policajtov zabránil. Dokedy 
proti zločinu nebude nastavený 
kompletný spoločenský systém, 
dovtedy budú občania ohrození. 

Denne sme svedkami veľmi 
nízkej prísnosti v posudzovaní 
menej závažných trestných činov. 
V školách nám vyrastajú budúci 
násilníci, ktorí sa dnes prejavujú 
„iba“ šikanovaním spolužiakov, 

tí odvážnejší už napádajú peda-
gógov. Denne sme informovaní 
o násilných trestných činoch viac-
násobne trestaných indivíduí, pri-
čom intenzita ich agresie je stále 
vyššia. Denne nás mnohí huma-
nitou opojení dobrodruhovia opá-
jajú rečami o potrebe dávať šancu 
polepšiť sa niekoľkonásobnému 

recidivistovi. V tomto právnom 
prostredí pracujú policajti, sudco-
via, advokáti a prokurátori. Všetci 
konajú denne v medziach zákona 
pre blaho a spokojnosť občanov, 
lenže občania sami majú od spo-
kojnosti ďaleko. Systém je chorý! 
Tvári sa ako ľudský a vďaka nemu 
trpia najviac obyčajní ľudia – sčas-
ti ako obete, sčasti ako ľudia blízki 
obetiam. 

Nie je v silách žiadnej samo-
správy dať svojim občanom pocit 
menšej obavy z podobných in-
cidentov. Verím v zdravý rozum 
a odvahu ministra vnútra, minis-
terky spravodlivosti i v preziera-
vosť prezidenta policajného zbo-
ru. To sú kľúčoví ľudia, ktorí našej 
spoločnosti môžu a majú povin-
nosť pomôcť. 

Ľubomír Veselický, 
zástupca primátora mesta

Stručné informácie o novej vedúcej finančného odd. MsÚ
Ing. Jana Popová vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave 
odbor účtovníctvo a audítorstvo. Posledných päť rokov pracovala 
ako finančná manažérka v medzinárodných priemyselných spoloč-
nostiach a viedla ekonomické oddelenie. Pracovala v oblasti výroby 
aj v oblasti služieb. Je držiteľkou ACCA diplomu z IFRS medziná-
rodných účtovných štandardov (medzinárodne uznávaný certifikát), 
hovorí aktívne po anglicky.                red
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Seredské novinky

Vzdelanie: 
Gymnázium 
J. Hollého 
v Trnave, 
Stredná pe-
d a g o g i c k á 
škola v Mod-
re, Peda-

gogická fakulta UK Bratislava, 
absolvent viacerých školení (inter-
personálna komunikácia, asertivi-
ta, rozvoj komunikačných schop-
ností, riešenie konfliktov, osobný a 
časový manažment)

Prax: 
2000 – 2003 asistent PdF UK 

Bratislava - hudobná katedra,
2003 – 2008 Mestský úrad v Tr-

nave - samostatný referent na re-
feráte kultúry,

2009 – 2010 živnostník v reklam-
ných a marketingových službách, 
vydavateľská činnosť, organizova-
nie kultúrnych a iných spoločen-
ských podujatí, prevádzkovanie 
kultúrnych, spoločenských a zá-
bavných zariadení

Pracovné skúsenosti: riadenie 
tímu, komplexné spracovanie pro-
jektov, koordinácia kultúrnych ak-
tivít, príprava podkladov pre mest-
ské zastupiteľstvo, mestskú radu 
a štatutárov mesta, komunikácia 
s finančnými inštitúciami a oficiál-

nymi reprezentantmi slovenských 
i zahraničných miest, obstaráva-
nie tovarov a služieb v súvislosti 
s činnosťou referátu kultúry, skú-
senosti s verejným obstarávaním 
v zmysle zákona o verejnom ob-
starávaní, reklamná a propagačná 
činnosť, publikačná činnosť, roko-
vania s agentúrami pri realizácii 
kultúrnych projektov

Autorské projekty: 
Trnavské záhradné slávnosti – 
medzinárodný festival spájajúci 
hudbu, výtvarné umenie, sochár-
stvo, činohru a film – 4 ročníky. 
TRNAVSKÝ JAZZyk – medziná-
rodný festival džezovej hudby – 
5 ročníkov.

Ostatné projekty: Dobrofest, 
Tradičný jarmok, Vianočné trhy, 
Trnavská hudobná jar a jeseň a 
iné príležitostné podujatia v rámci 
významných výročí mesta a pod.

Realizované projekty:
Koncert Mira Žbirku so symfonic. 
orchestrom v Mestskej športovej 
hale v Trnave, koncert Jaromíra No-
havicu, Gladiátor, Komajota a iné.

Koncerty world music Azúcar 
Cubana (Kuba), Empire Man-
dinque (Senegal), Laco Deczi 
(USA). Realizácia festivalov Fiesta 
del Mar, Slovenský festival umenia 
– Hudba Trnave. 
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Múdrosť hovorí, že každý si určí 
svoj osud a za vlastné chyby aj 
sám zaplatí. Nie každý sa narodil 
pod šťastnou hviezdou a nie kaž-
dý dostal do vienka zdravie a ro-
dinné zázemie. 

Sú ľudia, ku ktorým osud šted-
rý nebol, no šancu na slušný život 
by mal dostať každý. Na referáte 
sociálnych vecí sa týmto krédom 
riadime a snažíme sa podať po-
mocnú ruku každému, kto o ňu 
požiada. Pomoc poskytujeme 
podľa kompetencií a možností 
mestského úradu. 

Takto sme pristupovali aj k mla-
dému slobodnému mužovi zo Se-
rede, ktorý bol pre stratu rodinné-
ho zázemia odkázaný na pomoc. 
Poskytli sme mu jednoduchú pra-
covnú príležitosť a strechu nad 
hlavou. Keď mu pribudli zdravotné 
ťažkosti a problémy s alkoholom, 
bol verdikt lekára jednoznačný 
– muž ďalej pracovať nemohol a 
jeho pracovnú zmluvu sme museli 
ukončiť. Spolu s psychiatrom sme 
riešili jeho invaliditu a odkázanosť 
na umiestnenie do domova soci-
álnych služieb. V novembri minu-
lého roka bol po silnom záchvate 
hospitalizovaný v nemocnici, kde 
absolvoval psychiatrické a protial-
koholické liečenie. 

V spolupráci s VÚC Trnava sme 
vybavovali jeho umiestnenie do 
domova sociálnych služieb. Žia-
dosti sme rozposlali do všetkých 
DSS v pôsobnosti Trnavského sa-
mosprávneho kraja a vo všetkých 
bol zaradený do poradovníka ča-
kateľov. Po našej žiadosti sa hos-
pitalizácia mladého muža v psy-
chiatrickej nemocnici predĺžila 
z dvoch na štyri mesiace. Po jej 
ukončení bolo dohodnuté jeho pri-
jatie v resocializačnom stredisku, 
kde mohol zotrvať dovtedy, kým by 
sa uvoľnilo miesto v domove soci-
álnych služieb. Na náklady mesta 
sme ho previezli z nemocnice do 
resocializačného strediska. 

Podmienkou jeho prijatia však 
bolo, aby sa zdržal požívania alko-
holických nápojov a fajčenia. A to 
bol kameň úrazu! Keď zistil, že sa 
v stredisku nesmie fajčiť, odmietol 
v ňom zotrvať. Dokonca nevyu-
žil ani ponuku riaditeľa strediska 
odísť do podobného zariadenia vo 
Zvolene, kde je povolené fajčiť 10 
cigariet denne. Nepomohli mu ani 
rozumné slová zástupcu primátora 
Bc. Ľ. Veselického. Muž si zobral 
svoje peniaze, podpísal záznam, 
v ktorom sa zriekol ponúknutého 
ubytovania, a odišiel... Pod vply-
vom alkoholu sa ešte v ten istý 
večer dobíjal do mestskej noc-
ľahárne, ktorá sa prevádzkuje 
pre občanov bez prístrešia. Pre-
nocovať môže iba triezvy, a tak  
neuspel... 

Pomocnú ruku sme mu podali. 
Áno, šancu by mal dostať každý, 
ale je len na ňom, ako ju využije. 
Tento prípad nedopadol dobre, no 
jeden neúspech nás nemôže od-
radiť od stálej snahy pomáhať od-
kázaným. Väčšina ľudí poskytnutú 
pomoc využije a sociálne služby, 
ktoré im mesto ponúkne alebo 
sprostredkuje, prispejú k zlepše-
niu kvality ich života. Práve preto 
má táto práca zmysel...

PhDr. Silvia Adamčíková 
referát sociálnych vecí 

mesta Sereď

Pre cigarety  
zahodená šanca...

Ako uchádzačka o funkciu 
riaditeľa DK vo výberovom 
konaní som bola prekvapená, 
že komisia kládla dôraz na 
ekonomickú stránku vedenia 
domu kultúry. Po predložení 
koncepcie na ekonomizáciu 
a ďalší rozvoj aktivít domu 
kultúry a kultúrnych podujatí 
v meste Sereď komisiu zaují-
mali najmä spôsoby kde a ako  
ušetriť. Predpokladala som, že 
dôležitejšie bude čo a ako ro-
biť ďalej, aby kultúra v meste 
neupadala, ale sa mohla ďalej 
rozvíjať a zlepšovať. Napr. deti 
nepotrebujú nákladné predsta-
venia. Osobne si myslím, že 
začínať treba od najmenších. 
Ak zanedbáme ich výchovu ku 

kultúre a kultúrnemu prejavu, 
ťažko očakávať, že sa vycho-
vajú sami. Dôležitý je záujem 
a veku primeraná zábava, 
ktorá je súčasťou kvalitnej 
záujmovej činnosti. Ak deťom 
neumožníme získať vlastnú 
skúsenosť, že všetko niečo 
stojí, že za každou dobrou ve-
cou sa skrýva práca, že všetko 
má svoje pravidlá a hranice a 
že treba vedieť oceniť vynalo-
ženú námahu, tak im naozaj 
neostáva nič iné, len sledovať 
akčné seriály v televízii a sní-
vať o tom, ako sa ľahko dostať 
k peniazom a majetku aj za 
cenu škôd, alebo sa stať me-
diálnou hviezdou. Majetok, bo-
hatstvo a sláva sa pre nich sta-

ne jediným kritériom vlastnej 
hodnoty a sebaúcty. Ak nám 
vyrastie takáto generácia detí, 
nebude nás čakať ani pokojná 
a ani bezpečná staroba.

O súčasnom stave kultúrnej 
úrovne podujatí DK ma nepre-
svedčil ani ples mesta Sereď.

Z môjho uhla pohľadu boli 
na prestížnom podujatí, ako 
bol ples mesta, dosť nešťast-
ne zvolené diskotékové rytmy. 
Bolo pre mňa „veľkým kultúr-
nym zážitkom” sledovať spô-
sob zábavy prítomných dám a 
starších pánov počas večera. 
Nič proti temperamentu, ale 
oblečme sa primerane, alebo 
sa netvárme, že sme na plese. 
Ples má svoje pravidlá a jeho 
úroveň sa nemá znižovať na 
bežnú tanečnú zábavu. A, pro-
sím, netvárme sa, že sme sa 
všetci skutočne dobre bavili..

 Viacerým iste napadne:  
„Á! Zase jedna kandidátka, 
ktorá neuspela!” 

Som rada, že som využila 
príležitosť a mohla svoje ná-
zory prezentovať v písomnej 
forme novému vedeniu mesta. 
Získala som novú skúsenosť a 
idem ďalej. Mám dobrú prácu 
a mám vytvorené skvelé pod-
mienky na to, aby som mohla 
pokračovať vo svojich cieľoch 
na svojom poste. Mám veľkú 
podporu rodičov, ktorí mi zve-
rili svoje deti a finančne pri-
spievajú na ich výchovu. 

Tešia sa spolu so mnou z vý-
sledkov, ktoré ich deti dosahu-
jú. V každom prípade želám 
novému riaditeľovi veľa pra-
covných úspechov a zdaru.

Mgr. art. T. Walzelová

úradu Ing. T. Krajčovič. 
Komisia mala za úlohu posú-

diť kvalitu šiestich kandidátov, 
ktorí sa do výberového kona-
nia prihlásili. Členovia komisie 
sa zhodli, že zvýšenie kvalita-
tívnej úrovne kultúry v meste 
si vyžiada od nového riaditeľa 
DK veľa energie a schopnos-
tí práve v jeho manažérskych 
schopnostiach. Riaditeľ DK 
bude musieť byť manažér so 
skúsenosťami v kultúre, teda 
človeka ktorý skĺbil obe veci 
naraz. Pri výbere vhodného 
kandidáta sa muselo prihliadať 
na jeho ekonomické schopnos-
ti pracovať efektívne. Komisia 
posudzovala prax v kultúre a 
konkrétne spôsoby, ktorými 
budúci riaditeľ dokáže zvýšiť 
príjem domu kultúry a znížiť 
náklady podujatí i prevádzkové 
náklady chodu DK. 

Niektorí uchádzači mohli na 
základe otázok členov komisie 
nadobudnúť osobný dojem, 
že komisii ide predovšetkým 

o schopnosť budúceho riadite-
ľa manažovať  chod domu kul-
túry efektívne. No ak uchádzač 
prejavil schopnosti iba v oblas-
ti kultúry, resp. predstavil iba 
svoje vízie, čo všetko by bolo 
možné a treba, a neprejavil aj 

kvalitné manažérske schop-
nosti a schopnosť ako organi-
zovať podujatia i dom kultúry 
efektívne, nemohla ho komisia 
na post riaditeľa DK primátoro-
vi mesta odporučiť. 

Bolo stanovených niekoľko 
kritérií, podľa ktorých komisia 
uchádzačov hodnotila: prax v 
riadení zamestnancov, doteraj-
šia prax v kultúre, návrh kon-
cepcie rozvoja kultúry a úroveň 
jej zrozumiteľnosti, konkrét-

nosť výstu-
pov z návrhu 
koncepcie a 
ich realizova-
teľnosť, eko-
nomická ana-
lýza stavu 
domu kultúry, 
organizačná 
štruktúra za-
mestnancov a 
spolupracov-
níkov a tiež 
s c h o p n o s ť 
komunikácie 
v anglickom 
jazyku. Každé kritérium malo 
hodnotiace spektrum od jed-
ného do desať bodov. Členo-
via komisie sa dohodli, že po 
vypočutí všetkých prihláse-
ných kandidátov určia ich po-
radie podľa počtu získaných 
bodov a kandidát, ktorý bude 
mať najvyšší počet bodov mi-
nimálne u troch členov komi-
sie, bude víťazom. Po vypočutí 
všetkých uchádzačov sa ko-

misia jednoznačne zhodla na 
výbere kandidáta Mgr. Fran-
tiška Čavojského, ktorý získal 
najviac hodnotiacich bodov 
u všetkých členov vrátane pri-
mátora a prednostu. V prípa-
de odmietnutia spomenutého 
kandidáta bol určený aj druhý 
uchádzač v poradí.

Výber z rozhovoru s predse-
dom komisie Ing. N. Kalina-
iom pripravil Marcel Kováč

Nový riaditeľ Domu kultúry v Seredi
Mgr. František Čavojský

Výberové konanie riaditeľa DK
očami uchádzačky

O výberovom 
konaní nového 
riaditeľa DK
– predseda komisie 
Ing. Norbert Kalinai

Aký je 
Váš ná-
zor na 
ú r o v e ň 

kultúry v Seredi? Ako bu-
dete získavať divákov a 
finančné zdroje?

Vždy je na čo nadvä-
zovať, vždy je čo zlepšo-
vať a tiež je vždy čas na 
nové začiatky. Ak hovorí-
me o nadväznosti, každé 
mesto, nevynímajúc Se-
reď, žije svojím kultúrnym 
životom, ktorý kontinu-
álne vychádza z histo-
rických tradícií regiónu, 
snaží sa ich udržiavať 
a reprodukovať. Aktivi-
ty budú určite smerovať 
k žánrovému rozšíreniu 
produkcií počas jarmoč-
ných dní, k intenzívnej-
šiemu využitiu divadelnej 
sály DK v zimnej a jarnej 
sezóne na atraktívne mu-
zikálové, estrádne a diva-
delné predstavenia tak, 
aby obyvatelia nemuseli 
za nimi cestovať do iných 
miest. Verím, že obyva-
telia mesta by tiež priví-
tali dotvorenie vianočnej 
atmosféry v závere kaž-
dého roka usporiadaním 
vianočných trhov. Otvo-
renou tiež zostáva otázka 
digitalizácie kina, ktorá by 

určite skvalitnila premie-
tanie a zároveň pritiahla 
väčší počet divákov.

Uvedomujem si, že kon-
textom všetkého je mate-
riálne zázemie. Verím, že 
v tomto smere sa podarí 
zintenzívniť komunikáciu 
s privátnymi spoločnosťa-
mi pôsobiacimi v meste, 
prípadne regióne, a ma-
ximálne využiť grantový 
systém MK SR na podpo-
ru kultúrnych aktivít.

Záujem zo strany perci-
pienta a kvalita kultúrne-
ho programu sú spojené 
nádoby, ktoré treba pod-
poriť kvalitnou propagá-
ciou.

Aké sú Vaše pracovné 
skúsenosti a prečo ste sa 
do výberového konania 
na pozíciu riaditeľa DK 
v Seredi prihlásili?

Vzhľadom na svoje 
predchádzajúce pôsobe-
nie v oblasti kultúry na 
jednej strane vo verejnej 
správe a na druhej stra-
ne v privátnej sfére to 
bol pre mňa nový impulz 
a zároveň výzva, ktorá 
sa vyskytuje raz za čas. 
Verím, že sa moje skúse-
nosti čoskoro odzrkadlia 
i v tomto smere. 

mk
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* Od 1. 3. do 22. 3. bolo na OO PZ 
v Seredi predvedených celkom 36 
osôb za účelom podania vysvetle-
nia alebo zistenia totožnosti.
* Policajti riešili 17 priestupkov ob-
čianskeho spolunažívania podľa 
§ 49 ods. 1 zákona o priestupkoch. 
V jednom prípade došlo k ublíže-
niu na zdraví spolubývajúcej oso-
be s dobou liečenia do 7 dní.
* Od januára t. r. bolo zistených 
a zadokumentovaných 28 drob-
ných priestupkov, ako sú krádeže 
v nákupných centrách, poškodzo-
vanie majetku a drobné podvody. 
Prevažná väčšina bola vyriešená 
uložením pokuty 
v blokovom ko-
naní.
* Bolo zazna-
menaných päť 
prípadov drob-
ných krádeží v objekte polikliniky 
v Seredi. V tejto súvislosti polícia 
vyzýva k väčšej ostražitosti a upo-
zorňuje občanov, aby nenechávali 
svoje cenné veci bez dozoru voľne 
položené v čakárňach pred dvera-
mi ambulancií!
* Polícia zaznamenala celkom 11 
krádeží vlámaním do rôznych ob-
jektov.
* Polícia vzniesla celkom 14 obvi-
není konkrétnym osobám z pácha-
nia trestnej činnosti.
* Jednému vodičovi bol zadržaný 
vodičský preukaz pre jazdu pod 
vplyvom alkoholu a ďalšiemu pre 
jazdu pod vplyvom omamných lá-
tok.
* Bolo zistených šesť cyklistov jaz-
diacich na bicykli po požití alkoho-
lických nápojov. Dychovou skúš-
kou nameraná hodnota alkoholu u 
všetkých prevyšovala jedno promi-
le, všetci boli oznámení na prísluš-
ný dopravný inšpektorát. 
* Policajti OO PZ zadržali celkom 
šesť osôb, po ktorých bolo vyhlá-
sené pátranie, z toho jedna osoba 
bola zadržaná a dodaná do výko-
nu trestu.
* Polícia neustále vykonáva vy-
hľadávanie páchateľov trestnej 
činnosti prechovávania a predaja 
omamných a psychotropných lá-
tok. V tejto súvislosti bude aj naďa-
lej pokračovať monitorovanie po-
hybu podozrivých osôb a kontroly 
vodičov motorových vozidiel a tiež 
kontroly úložných priestorov vozi-
diel. Polícia žiada občanov o po-
kojné strpenie vykonania nutných 
úkonov.
* Dňa 2. 3. bola na základe pod-
netov od občanov a po vykonanom 
šetrení policajtov v bytovom bloku 
na Cukrovarskej ulici vykonaná 
domová prehliadka troch bytov. 
Pri prehliadkach sa našli dve strie-
kačky s obsahom hnedej tekutiny 
a ďalšie dve striekačky s bielou 
kryštalickou látkou našli policajti 
pri osobnej prehliadke 30 ročného 
obyvateľa. V jednom z troch bytov 
polícia zaistila aj krátku zbraň so 
zásobníkom, ktorú v detskej izbe 
nelegálne držala 23 ročná žena.
* Dňa 3. 3. policajti zadokumento-
vali neoprávnený odber elektrickej 
energie s predpokladanou spôso-
benou škodou vo výške 1000 €.
* Podávanie alkoholických nápojov 
mladistvej osobe bolo zistené a za-
dokumentované dňa 4. 3. Mladis-
tvé dievča (nar. 1996) si zakúpilo 

alkohol v reštauračnom zariadení. 
Po vykonanom šetrení bude prie-
stupok postúpený miestne prísluš-
nému správnemu orgánu.
* Útvar boja proti organizovanej 
kriminalite (ÚBOK) zasahoval v na-
šom meste dňa 5. 3. Pri prehliad-
ke osobného motorového vozidla 
bolo nájdené väčšie množstvo po-
dozrivých chemických látok. V tej-
to súvislosti boli vykonané i ďalšie 
domové prehliadky podozrivých 
osôb, pri ktorých bolo nájdené 
väčšie množstvo podozrivých che-
mických látok.
* Na základe oznámenia občana 

dňa 7. 3. bolo 
zistené nedo-
volené ozbro-
jovanie občana 
žijúceho v Dol. 
Strede, ktorý 

prechovával rôzne druhy streliva.
* Toho istého dňa došlo v obci Vá-
hovce ku dvom krádežiam vláma-
ním do odstavených osobných mot. 
vozidiel počas pohrebu. Polícia 
preventívne vyzýva vodičov, aby 
nenechávali vo svojich vozidlách 
cenné predmety voľne a viditeľne 
položené. Podobné prípady kráde-
ží sa dejú na našich parkoviskách 
najmä pred nákupnými centrami.
* Dňa 10. 3. vo večerných hodi-
nách (po 22.00 hod.) neznámy 
páchateľ fyzicky zaútočil na po-
škodeného F. A., ktorému spôsobil 
ťažké zranenia. Skutok sa udial na 
Garbiarskej ulici. Poškodený bol 
prevezený do nemocnice, kde po 
niekoľkých dňoch zraneniam pod-
ľahol (19. 3.).
Polícia v tejto súvislosti žiada 
všetkých, ktorí by svojím svedec-
tvom mohli prispieť k objasneniu 
udalosti a smrti poškodeného, aby 
neváhali a svoje informácie odo-
vzdali priamo krajskému riadite-
ľovi PZ, alebo anonymne napísali 
na emailovú adresu: bezpecne-
mesto@gmail.com.
* Fyzické týranie zverenej osoby 
oznámila družka na svojho druha 
dňa 12. 3. Jeho konanie bolo pre-
ukázané a páchateľ bol vzatý do 
väzby.
* Matka maloletého chlapca (žiaka 
základnej školy) oznámila polícii 
vo večerných hodinách dňa 14. 
3. podozrenie z opitosti. Šetrením 
bolo zistené, že chlapec si alkohol 
zakúpil sám v miestnych potravi-
nách. V prípade, že sa preukáže 
zavinenie obsluhy potravín, bude 
priestupok postúpený na riešenie 
miestnemu správnemu orgánu.
* Výnimočný príklad občianskej 
uvedomelosti preukázala dňa 
21. 3. pani Danka Juríková, ktorá 
odovzdala polícii zabudnutú hoto-
vosť nájdenú v miestnom banko-
mate. Poškodený zábudlivec sa 
môže prihlásiť na miestnom OO 
PZ, kde bude vykonané prešet-
renie oprávnenosti a porovnanie 
s uskutočneným výberom podľa 
údajov poskytnutých z banky.
 Dňa 23. 3. bol policajtmi OO PZ 
Sereď zatknutý M. G., ktorý bol 
obvinený z piatich prípadov majet-
kovej trestnej činnosti. Bol eskor-
tovaný do výkonu trestu odňatia 
slobody na 13 rokov za závažnú 
drogovú trestnú činnosť .

Riaditeľ OO PZ Sereď
kpt. Mgr. Martin Mlynárik

Dňa 24. 2. bolo ziste-
né znečistenie verejného 
priestranstva výkalmi psa, 
za čo bola osobe, ktorá psa 
viedla a výkaly z verejného 
priestranstva neodstráni-
la, uložená bloková pokuta. 
Rovnakým konaním sa prie-
stupku dopustila osoba vo-
diaca psa aj 5. 3., za čo jej 
bola rovnako uložená blok. 
pokuta.

Porušenie VZN č. 1/2001 
o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými staveb-
nými odpadmi zistila hliadka 
MsP dňa 28. 2. Prie-
stupca, ktorý spa-
ľoval odpad, bol za 
svoje konanie napomenutý. 

V rovnakej veci polícia pri-
jala oznam od občana dňa 
8. 3. a 13. 3. Majitelia záhra-
diek sa priestupku dopustili 
tým, že spaľovali záhradný 
odpad. 

Dňa 4. 3. bola vykonaná 
spolupráca  Mestskej polí-
cie v Galante vo veci pomoci 
osobe zo Serede, ktorá bola 
hliadkou MsP Galanta spo-
zorovaná, ako sa dezorien-
tovane pohybuje v centre 
mesta oblečená v pyžame, 
zimníku a v šľapkách. Sú-
činnosťou oboch polícií bola 
zabezpečená opätovná hos-
pitalizácia tejto osoby v NsP 
v Galante. 

Vďaka oznámeniu občana 
sa hliadke MsP dňa 5. 3. po-
darilo zistiť priestupok, kto-
rého sa dopustila občianka 
tým, že uložila odpad na iné 
miesto, než na miesto urče-
né mestom, čím porušila 
VZN č. 1/2001 o odpadoch. 
Priestupkyňa bola vyzvaná, 
aby odpad z miesta odstrá-
nila, za skutok jej bola ulože-
ná bloková pokuta. 

Dňa 6. 3. sa potvrdilo, že 
všímavosť občanov a ocho-
ta spolupracovať s políciou 
môže priniesť pozitívne vý-
sledky vo forme ochrany 
majetku občanov. Vďaka 
pozornému občanovi, ktorý 
oznámil, že niekto demontu-
je kolesá na zaparkovanom 
vozidle, sa podarilo krádeži 
zabrániť. Hliadka páchate-
ľa vyrušila a zdemontované 
kolesá zostali na mieste. Ta-
kýmito oznámeniami a rých-
lym zákrokom polície sa dá 
zabrániť mnohým škodám, 
ktoré vznikajú protispolo-
čenskou činnosťou.

Začiatkom marca bolo 
v troch prípadoch hliadkou 
MsP zistené nesplnenie 
povinnosti uhradiť miestnu 
daň za užívanie verejného 
priestranstva reklamným 
zariadením typu A. Všetkým 
priestupcom boli uložené 
blokové pokuty a prevádz-
kovatelia boli vyzvaní, aby 
si na MsÚ vybavili povole-
nie na užívanie verejného 
priestranstva.

Neoprávnený výkon ob-
chodnej činnosti predajom 
posteľnej bielizne sa poda-
rilo odhaliť dňa 8. 3. po te-
lefonickom ozname občana, 
že po Hviezdoslavovej ulici 

sa pohybuje neznámy muž, 
ktorý predáva paplóny. Prie-
stupcovi bola uložená bloko-
vá pokuta. 

V mesiaci marec sme pri-
jali dve oznámenia o nájde-
nej hotovosti v bankomate. 
V prvom prípade nálezkyňa 
nájdenie hotovosti oznámila 
telefonicky a vec rieši štát-
na polícia. Vďaka čestnosti 
občianky, ktorá dňa 10. 3. 
nájdené peniaze v banko-
mate v hodnote 50 € odo-
vzdala na útvare MsP, sa 
tieto prostredníctvom pe-

ňažného ústavu vrátili na 
účet majiteľa, z ktorého boli 
vybrané. Občanom odporú-
čame, aby boli pri výbere ho-
tovosti z bankomatu pozorní 
a predošli tak peňažnej ujme 
z vlastnej nepozornosti. 

Dňa 10. 3. poskytovala 
hliadka MsP súčinnosť od-
deleniu pátrania OR PZ Ga-
lanta pri predvedení osoby, 
na ktorú bol vydaný zatykač. 
V ten istý deň večer bola po-
skytnutá súčinnosť OO PZ 
Sereď pri predvedení osoby, 
ktorá v OD Kaufland odcu-
dzila tovar. 

V marci sa niektorí obyva-
telia nevyhli ani medziľud-
ským a rodinným sporom. 
Dňa 14. 3. o 21.10 h. tele-
fonicky oznámila občianka, 
že v byte opitý muž vykriku-
je a robí neprístojnosti. Na 
miesto bola vyslaná hliadka, 
ktorá zistila, že ide o otca 
oznamovateľky, ktorý bol 
pod vplyvom alkoholu, avšak 
v tom čase nič nenaznačo-
valo, že by mohol byť agre-
sívny a hlučný. O 22.40 h. 
kontaktovala oznamovateľka 
MsP ešte raz so žiadosťou 
o pomoc, pretože menova-
ný jej búcha na dvere a má 
obavy, aby niekoho vo vcho-
de nezobudil. Hliadka muža 
z vchodu domu vykázala.

Dňa 16. 3. bol kamerovým 
systémom spozorovaný ob-
čan fajčiaci na zastávke au-
tobusu, čím sa dopustil prie-
stupku podľa § 7 ods.1 písm. 
a) zákona č. 377/2004 Z.z., 
za ktorý bol napomenutý.

Dňa 17. 3. vykonala hliad-
ka po oznámení previerku 
skutkového stavu na Bra-
tislavskej ulici, kde malo v 
priestoroch záhradiek do-
chádzať k znečisťovaniu 
verejného priestranstva zo 
strany neznámych osôb, kto-
ré v niektorej z chatiek pre-
bývajú. Majitelia záhradiek, 
v ktorých k znečisťovaniu do-
chádza, boli v čase kontroly 
prítomní na mieste. Hliadka 
MsP ich vyzvala, aby odpad 
bezodkladne odstránili. 

Vo veci krádeže v OD Billa 
bola informovaná MsP 17. 3. 
Hliadka polície po príchode 
na miesto oznamu zistila, že 
osoba, zadržaná pracovní-
kom SBS, sa dopustila krá-
deže odcudzením parfumu. 
Vzhľadom na skutočnosť, 
že zadržaná osoba bola v 
predchádzajúcich 12-tich 

mesiacoch za obdobný sku-
tok postihnutá, bola vec odo-
vzdaná na riešenie OO PZ 
Sereď ako trestný čin proti 
majetku.

Kamerovým systémom 
bolo dňa 19. 3. zistené 
nerešpektovanie VZN č. 
2/2009 o určení pravidiel 
času predaja v prevádzkar-
ňach obchodu a služieb na 
území mesta Sereď v jed-
nej z prevádzkarní, čím bol 
spáchaný správny delikt na 
úseku samosprávnej čin-
nosti mesta. Majiteľka, ktorá 

sa v prevádzke nachá-
dzala spolu s ďalšími 
osobami, bola vyzva-

ná, aby prevádzku uzatvori-
la. MsP oznámila vec Mest-
skému úradu Sereď.

V Mestskej poliklinike Se-
reď prišlo ku krádeži dňa 
21. 3. MsP prijala oznam vo 
veci krádeže peňaženky a 
dokladov, ktorého skutku sa 
dopustil neznámy páchateľ. 
Vzhľadom na skutočnosť, 
že oznamovateľke boli od-
cudzené aj osobné doklady, 
vec rieši OO PZ. Vyzývame 
občanov, aby boli počas ča-
kania na vyšetrenie oboz-
retní a dodržiavali základné 
bezpečnostné návyky, kto-
rými môžu predchádzať krá-
deži osobných vecí. 

Na žiadosť občana boli 
dňa 21. 3. riešení bezdo-
movci, ktorí v priestoroch 
autobusovej zastávky vedľa 
obchodného domu popíjali 
alkohol, obťažovali občanov 
a znečisťovali priestor za-
stávky autobusu. 

Dňa 21. 3. bol prijatý 
oznam občana o voľnom 
pohybe psa bez majiteľa 
po Novomestskej ulici. Na 
základe čísla z evidenčnej 
známky bol identifikovaný 
jeho držiteľ, ktorého hliadka 
vyhľadala a psa mu odo-
vzdala. Za priestupok, ktoré-
ho sa držiteľ dopustil tým, že 
nezabránil voľnému pohybu 
psa, mu bola uložená bloko-
vá pokuta. 

Potraviny COOP Jednota 
si dňa 24. 3. vyhliadol zlo-
dej. Prvú krádež spáchal 
v ranných hodinách v pre-
dajni na Námestí republiky, 
z ktorej sa mu podarilo od-
cudziť tovar v hodnote 69,32 
€. S ukradnutým tovarom sa 
mu podarilo utiecť, ale bol 
nasnímaný na kamerovom 
zázname v predajni. Hliad-
ka sa presunula na miesto 
oznamu, kde bol zo zázna-
mu zistený popis páchateľa. 
O hodinu neskôr nás kon-
taktovali z predajne na Ulici 
D. Štúra, že v predajni chy-
tili zlodeja, ktorý sa pokúša 
utiecť. Hliadka sa okamžite 
presunula na miesto, kde 
bolo zistené, že ide o toho 
istého páchateľa ako v pr-
vom prípade. Zlodej bol za 
účelom zistenia totožnosti 
predvedený na OO PZ Se-
reď. Vec prevzala štátna po-
lícia, ktorá rieši oba skutky 
ako prečin krádeže.

msp

Obvodné oddelenie
Policajného zboru 

v Seredi

Mestská polícia v Seredi
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Triedy pre intelektovo 
nadané deti

Vážení rodičia, Základná škola P. O. 
Hviezdoslava je zapojená do programu 
APROGEN a ako jediná škola v okrese 
Galanta má triedy pre intelektovo nada-
né deti. Aj v šk. roku 2011/2012 otvára 
triedu 1. ročníka.

Prajete si, aby sa vaše dieťa naučilo 
kriticky myslieť, aby vedelo prezentovať 
svoju prácu a argumentovať, aby bolo 
samostatné, aby správne riešilo problé-
my, aby nadobudlo vnútornú motiváciu 
a nadchnutie pre aktivity v užitočnej ob-

lasti? Prajete si, aby sa vášmu dieťaťu 
venoval učiteľ individuálne (počet detí 
v triede sa pohybuje od 10 do 12), aby 
sa vaše dieťa učilo angličtinu ako prvý 
cudzí jazyk, aby objavovalo nové a za-
ujímavé na predmete Obohatenie a aby 
vedelo pripraviť projekt? 

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

riaditel@zspohsered.edu.sk, 
031/7897550, zást. riad. školy: Mgr. D. 

Kuričová, 0907/715 742, www.zspohse-
red.edupage.sk

šlo 38 „rýchloprstých“ 
stredoškolákov. Trnavský 
samosprávny kraj mal 
zastúpenie v oboch sú-
ťažiach. Ivana Pazúrová 
z Obchodnej akadémie 
v Seredi súťažila v oboch 
disciplínach, Peter Juráň 
z Obchodnej akadémie 
v Senici pokúšal šťastie 

v 1. disciplíne a Eva Srn-
ková z Obchodnej akadé-
mie v Hlohovci mala ambí-
cie v 2. disciplíne.

Doma nie je nikto pro-
rokom. Preto sme naše 
ambície nechali na súťa-
žiacich. Bolo to správne 
rozhodnutie a oni sa uká-
zali ako správni bojovníci. 

V našom kraji zostalo 
v tejto disciplíne aj tretie 
miesto, obsadil ho Peter 
Juráň z Obchodnej aka-
démie v Senici. Všetkým 
súťažiacim za predvedené 
výkony patrí náš obdiv.

Víťazke Ivane Pazúro-
vej úprimne blahoželáme 
a veríme, že o nej bude-
me v budúcnosti veľakrát 
počuť. Ivanka je všestran-
ne nadané mladé dievča 
a pred súťažou vytvorila 
pre svojich spolusúťažia-
cich niekoľko povzbudi-
vých veršov.

Vaše prsty rýchle sú, 
predbehnú aj klávesu. 

Súpera sa nezľaknete, 
víťazstvo si odnesiete. 
Prvé, druhé, tretie miesto,
v živote však nie je všetko. 
Priateľstvo je vecou
krajšou,
omnohokrát radostnejšou.
My vám palce držíme
a silno vo vás veríme.
Nemôže však každý
vyhrať,
víťazstvom je rýchlo písať. 
I. Pazúrová, 4. B
Ivanke!
Ivanka – majsterka 

Slovenska, skromná mladá 
dáma, milým úsmevom 
radosť len rozdáva. 

Jej prsty sa často s kláve-
sami hrajú aj predlohu neraz 
predbiehajú.

Ivanka, vzorná študentka, 
zbalené máš veci?

Maturovať po tebe boja sa 
ísť všetci.

Eiffelovka v diaľke rozprá-
va turistom, že víťazstvo že-
láme tvojim rýchlym prstom.

pokračovanie zo str. 1
Foto: archív OA

22. marec –  
– Svetový deň vody

„Vode bola daná čarovná moc byť 
miazgou života na Zemi.“ – Leonardo da 
Vinci. – Možno to znie prehnane, keď sa 
povie, že voda je čarovná, že je všade 
okolo nás, ale po hlbšom zamyslení kaž-
dý zistí, že je to skutočne tak. Život bez 
vody je nemysliteľný. Voda ako životo-
darná tekutina má pre človeka zásadný 
význam, bez vody si život nevieme pred-
staviť.

22. marec bol vyhlásený ako Svetový 
deň vody, preto si aj žiaci našej školy 
pripomenuli jej dôležitosť pre život. Vy-
počuli si rozhlasovú reláciu, vyrábali pla-
gáty s tematikou vody a súťažili medzi 
sebou o najlepší „vodný plagát“. Ukáza-
la sa ich fantázia, tvorivosť a vedomosti. 
Víťazi dostali vecné ceny a my ostatní 
sa tešíme na podobné aktivity a súťaže 
organizované našou školou.

Ing. M. Kroláková, šk. koordinátorka 
environmentálnej výchovy 

ZŠ sv. CaM v Seredi

Vážení občania, mesto Sereď v súlade 
so zákonom č. 263/2008 Z. z. o sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov v roku 
2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov pre zabez-
pečenie sčítania obyvateľov, domov a by-
tov v roku 2011, ktoré sa vykoná na celom 
území Slovenskej republiky k 21. máju 
2011 oznamuje, že sčítanie bude prebie-
hať od 13. mája 2011 do 6. júna 2011.

Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní oby-
vateľov, domov a bytov v r. 2011 môžete 
nájsť na http://www.zbierka.sk  (msú)

Počas II. svet. vojny bolo 25. mar-
ca 1942 zo Slovenského štátu prvým 
transportom z Popradu vyvezených tisíc 
slobodných židovských dievčat.

Vláda Slovenskej republiky svo-
jím uznesením z 13. mája 2009 
k akčnému plánu predchádzania 
všetkým formám diskriminácie, ra-
sizmu, xenofóbie, antisemitizmu a 
ostatným prejavom intolerancie na 
obdobie rokov 2009 - 2011 uložila 
ministrovi kultúry zabezpečiť zria-
denie Múzea holokaustu v Seredi 
v termíne do roku 2012. Múzeum 
holokaustu Sereď je bývalý pracov-
ný a koncentračný tábor Židov v Seredi. 
Predstavuje autentické miesto, ktoré sa 
viaže k tragickému obdobiu „riešenia 
židovskej otázky na Slovensku“ počas 

druhej svetovej vojny. Pri príležitosti 
Pamätného dňa obetiam holokaustu a 
rasového násilia sa zrodila myšlienka 
vyhlásiť objekty piatich barakov pracov-
ného a koncentračného tábora v Seredi 
za národnú kultúrnu pamiatku a násled-

ne v nich vybudovať múzeum holokaus-
tu. Túto myšlienku oficiálne schválilo 
rozhodnutie Ministerstva kultúry Sloven-
skej Republiky dňa 12. mája 2009, kto-
rým bol bývalý pracovný tábor v Seredi 

vyhlásený za národnú kul-
túrnu pamiatku.

V objekte priebežne 
prebiehajú práce spojené 
s vybudovaním múzea. Je 
hotová väčšia časť nového 
betónového oplotenia a t.č. 
sa vykonáva  výrub starých 
stromov po ich životnosti. 
Za každý vyrúbaný starý 
strom budú v miestnom cin-
toríne vysadené tri nové. 

mk (zdroj www.edah.sk) 

Múzeum holokaustu  
v Seredi

Noc plná svetla
V posledný májový piatok sa po zápa-

de slnka rozsvietia svetlá v mnohých slo-
venských kostoloch. Vyše 55 kostolov na 
Slovensku otvorí svoje brány a ponúkne 
návštevníkom možnosť zažiť atmosféru 
v kostole netradične – v noci.

Podujatie s názvom Noc  kostolov 
už niekoľko rokov prebieha v susednom 
Česku aj Rakúsku, kde zaznamenalo 
veľký úspech. K nám na Slovensko tento 
projekt prichádza po prvýkrát. Farnosti 
ponúkajú bohatý program, návštevníci 
sa môžu tešiť na komentované prehliad-
ky, výstavy, koncerty, krátke divadel-
né predstavenia či možnosť nazrieť do 
bežne neprístupných miest, ako je veža 

kostola alebo sakristia. Cieľom celého 
projektu je priblížiť ľuďom kresťanské 
hodnoty a ukázať priestor kostola inak. 
Nielen ako bohoslužobné miesto, ale aj 
ako priestor kultúry, historickú pamiatku, 
miesto estetickej krásy. 

Ponuka Noci kostolov je určená pre 
všetkých ľudí, i pre tých, ktorí nemajú 
k cirkvi blízko... Brány kostolov budú pre 
návštevníkov otvorené do polnoci, vstup 
na podujatie je bezplatný. 

Do projektu Noc kostolov sa tento rok 
zapojí aj naša farnosť. Pripravujeme 
pre vás zaujímavý program, bližšie in-
formácie prinesieme v ďalšom čísle Se-
redských noviniek a na stránkach našej 
farnosti (www.sered.fara.sk).

Connecting Classroom – 
Obchodná akadémia 

v Seredi
Projekt Connecting Classrooms (CC)– 

spájanie tried na Slovensku odštarto-
val v novembri r. 2010. V Európe bude 
program počas svojho trojročného trva-
nia pracovať s vyše 600 školami z 20 
krajín. Cieľom CC je prostredníctvom 
úzkej spolupráce študentov a pedagó-
gov z rôznych krajín dosiahnuť kultúrne 
otvorené školy. 

V dňoch 10. – 14. 10. 2010 sa kona-
lo prvé pracovné stretnutie projektu CC 
v Londýne, ktorý realizuje British Council 
prostredníctvom Metodicko-pedagogic-
kého centra (MPC). Obchodnú akadé-

miu Sereď ako lídra jedného zoskupenia 
škôl zastupovala Mgr. Zuzana Tóthová. 
Projektovými partnermi pre slovenské 
školy sú zástupcovia škôl z Nemecka, 
Srbska a Spojeného kráľovstva.

Študenti Obchodnej akadémie v Sere-
di sa zúčastnili v dňoch 21. – 23. mája 
2010 trojdňového školenia. Konalo sa 
v Ústave vzdelávania a služieb v Brati-
slave, kde sa stretla jedna pätica škôl. 
Študenti a učitelia absolvovali tréning, na 
ktorom získali nové znalosti a zručnosti 
vedenia komunitných projektov postave-
ných na inklúzii a všeobecné projekto-
vé zručnosti. Na záver žiaci vo svojich 
školských skupinách pripravili projekt, 
ktorým by pomohli zlepšiť kvalitu svojej 
školy.             oa

Manželstvo uzatvorili
Václav Lelič a Božena Bastová,

Tomáš Stacho 
a Andrea Kopanicová,

Marek Slávik a Monika Macová,
Karol Javor a Viera Juráňová.

Srdečne blahoželáme!
Životného jubilea sa dožila

Magdaléna Lipovská.
Srdečne blahoželáme !

Opustili nás
Mgr. Mária Gašparovičová, 
Rudolf Sedláček, Mgr. Alica 

Blahovcová, Ing. Štefan Kiss.
Česť ich pamiatke!

Marec – mesiac knihy si pripomíname 
od roku 1955, keď bol po prvýkrát vyhlá-
sený na počesť ľudovýchovného pracov-
níka, zberateľa starých rukopisov a tlačív 
– Mateja Hrebendu Hačavského.

ZŠ J. Fándlyho si pripomenula význam 
a opodstatnenie knihy, ktorá od svojho 
vzniku prechádza neustálym vývojom 
– od rukopisnej podoby cez tlačenú for-
mu až do modernej elektronickej podo-
by. Dňa 11. 3. sa 570 žiakov a 34 pe-

dagógov zapojilo do projektu „Číta celá 
škola“, ktorý bol zameraný na efektívne 
rozvíjanie komunikatívnych kompetencií 
a čitateľskej gramotnosti vo vzdelávacej 
oblasti slovenského jazyka. Ak chceme 
z „chrámu poznania“, ktorý kniha repre-
zentuje, čerpať, musíme z nej deň čo 
deň aj aktívne čítať. Bohatá, no nepo-
všimnutá knižnica nestačí!

Mgr. S. Slováková, Mgr. V. Vranková 

CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského a mesto Sereď vás všetkých pozýva dňa 
8. apríla na celomestskú športovú akciu pri príležitosti OSLOBODENIA MES-
TA SEREĎ – XXVIII. ročník Behu pre zdravie. Začíname o 16.00 hod. vo veľ-
kom parku (vchod od LIDL-a) behom rodín s deťmi. Informácie na odd. ŠRKaŠ 

pri MsÚ v Seredi, tel. č.: 789 2392/kl. 228, skolstvo.sport@sered.sk.

Foto: M. Korčok

Spolupráca nepozná hranice
V rámci projektu medzinárodnej spolu-

práce škôl Comenius navštívili Základnú 
školu J. A. Komenského v dňoch 27. 2. 
– 5. 3. žiaci a pedagógovia zo Satumare 
v Rumunsku. V priebehu roka to bola už 
štvrtá návšteva (po Nemcoch, Čechoch 
a Poliakoch). Hostia si prezreli školu i 
zaujímavý kultúrny program a zúčast-
nili sa otvorených hodín z nemeckého 
a anglického jazyka. Navštívili primáto-
ra mesta a mestské múzeum. Nezabud-
nuteľné zážitky získali v Bratislave, kde 
si v Slovenskom národnom múzeu pre-

zreli výstavu starých hračiek a v Bibiane 
videli čarovný svet animovaných filmov 
Karla Zemana i výstavu z histórie báb-
kových divadiel. Takto zaujímavo bola 
realizovaná hlavná téma projektu „Roz-
právky z hračkového lesa“ a naplnená 
myšlienka Komenského – učíme sa 
hrou. Hostia navštívili aj krajské mesto 
Trnavu, kde ich upútalo množstvo his-
torických pamiatok a vlastivedné mú-
zeum. V posledný deň navštívili blízku 
Viedeň. Domov odchádzali plní dojmov 
a spokojní s pripraveným programom.   

jak
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Po minuloročnom úspešnom uvedení do života sa 

grantový program Rodinný futbal rozrastie v tomto 
roku o ďalšie desiatky projektov. Západoslovenská 
energetika, a. s., člen skupiny E.ON v roku 2011 pre-
rozdelí  medzi úspešných žiadateľov  rovnakú sumu 
ako v minulom roku – 300 000 eur. 

Minulý rok stál projekt na troch pilieroch podpory – 
budovaní infraštruktúry, organizácie rodinných poduja-
tí a podpore futbalovej mládeže. V roku 2011 pribudne 
na základe prieskumu a požiadaviek aj štvrtá oblasť 
podpory – zvyšovanie kvality a motivácie futbalových 
trénerov pre najmladšie vekové kategórie. 

„Nemecký energetický koncern E.ON sa v minulom 
roku zaviazal, že minimálne počas 3 rokov podporí na 
Slovensku projekt, ktorý má vo verejnosti naštartovať 

nové vnímanie futbalového prostredia. A práve preto je 
orientovaný na rodiny a vybudovanie takého futbalové-
ho zázemia, aby sa čas strávený s rodinou mohol stať 
aj vďaka futbalu plnohodnotným pre každého člena 

rodiny. Na základe skúseností z mnohých európskych 
krajín vieme, že je to dlhoročný proces, no je krásne 
vidieť, ak verejnosť pochopí, že futbal je tu pre nich 
a že môže byť aktivitou, ktorá spája. Takmer milión eur 
počas troch rokov je naša podpora tomuto regiónu, 

preto verím, že ak sa k nám pridajú aj ostatní, spoloč-
nou synergiou dokážeme ponúknuť našim zákazníkom 
viac, ako čakajú,“ povedal Konrad Kreuzer, predseda 
predstavenstva ZSE.

V roku 2010 sa o grant úspešne uchádzalo 54 žia-
dateľov, ktorí na základe predložených projektov zís-
kali podporu  pre svoje projekty až do výšky 40 000 
eur. Medzi najväčšie projekty sa pochopiteľne zaradili 
corgoňligové kluby FK Senica, ViOn Zlaté Moravce, 
Spartak Trnava či FC Nitra. Základnou požiadavkou na 
udelenie grantu bolo predloženie zmysluplnej a konti-
nuálnej koncepcie pri výchove mládeže a podpore fut-
balového prostredia. 

Výnimočnosťou grantového programu Rodinný fut-
bal je dostupnosť a otvorenosť užitočným a skvelým 

nápadom. Okrem masívnej podpory cez 
prvoligové kluby sa desiatky projektov zre-
alizovali v aj v menších mestách a obciach, 
kde výsledok spoločného úsilia energetic-
kej spoločnosti a samosprávy bude slúžiť 
verejnosti po dlhé roky. Rekonštruované 
tribúny, nové striedačky a lavičky, osvetle-
nie futbalových plôch či detské ihriská vo 
futbalových areáloch – to boli najčastejšie 
aktivity, ktoré sa podarilo v minulom roku 
zrealizovať. Viac o minuloročných projek-
toch sa dozviete na www.rodinnyfutbal.sk. 
Možnosť žiadať o grant je do 21. apríla. 
ZSE talent liga 
V rámci napĺňania základných cieľov 

programu a dlhodobého posolstva, ktoré 
má za úlohu podporiť zmenu pohľadu na 
futbalové prostredie, sa ZSE rozhodla za-
čať práve tam, kde sa tvoria a vyrastajú 
budúce hodnoty slovenského futbalu. Od 
ročníka 2011/2012 sa preto ZSE stane ofici-
álnym partnerom ligy všetkých futbalových 
prípraviek v bratislavskom a západosloven-
skom regióne (U9 – U11) pod názvom ZSE 
talent liga (55 družstiev).

Partnermi projektu sú Alpine Pro a Res-
pect Sport, mediálnymi partnermi azet.sk 
a rádio Viva. 

Tím komunikácie
Západoslovenská energetika, a. s.

ZSE dodá energiu 
Rodinnému futbalu 
aj v tomto roku

www.zse.sk
www.eon.com

...aby futbal spájal celé rodiny

Zima končí, rodinný futbal znova začína!

ZSE aj vo vašom regióne vlani podporila grantové projekty 
na skultúrnenie futbalového prostredia. V tomto roku sa máte možnosť 
opäť zapojiť do II. ročníka celoeurópskeho projektu Rodinný futbal, 
v rámci ktorého bude znova prerozdelených vyše 300 000 eur. 
Viac sa dozviete na www.rodinnyfutbal.sk

partneri mediálni partneri

RF_2011_inz_215x135_Trnava_Dnes.indd   1 3/15/11   4:18 PMSpoločnými silami sa o to postarali 
nadaní študenti Obchodnej akadémie 
a Gymnázia Vojtecha Mihálika v Sere-
di na Župnom festivale spevu, hudby 
a tanca, ktorý sa uskutočnil dňa 25. 3. 
2011 v Trnave. 

Niet pochýb, že sa máme čím popýšiť, 
čo sa napokon ukázalo aj počas tejto 
rôznorodej prehliad-
ky talentov. Každý 
si prišiel na svoje, 
nechýbal folklór ani 
rockové kapely, veľkému úspechu sa 
tešili aj tanečníci, ktorých akrobatická 
šou ocenená so standing ovation, vyrá-
žala divákom dych. Svojím podstatným 
kúskom však prispeli aj reprezentanti 
nášho mesta. Z OA sa sólovým spevom 
predviedla  Martina Fabová a Monika 
Slobodová, na gitare hral Bohuš Berá-
nek a na saxofóne očaril Michal Balla. 
Zahanbiť sa nedal ani zbor GVMS a vo 
veľkom štýle predviedol pásmo muziká-
lových piesní so svojimi sólistami Máriou 
a Martinom Neslušanovými, Nikolou Ďu-

rišovou, Andreou Sutoovou a Denisou 
Kapustovou. Skvelú atmosféru malo aj 
vystúpenie skupiny Noodies, zloženej 
zo súčasných, ale aj bývalých študen-
tov GVMS, vystúpenie tanečníčok Cra-
zy girls so sólom Nancy Nguyenovej a 
chuť exotických krajín sa nám snažila 
priblížiť  svojím brušným tancom Soňa 

Križanová, taktiež 
z GVMS. 

Vystúpenie sered-
ských talentov si ne-

nechal ujsť ani primátor mesta Ing. Mar-
tin Tomčányi, ktorého ste inak ako pri 
potlesku nemohli zastihnúť. Vďaka patrí 
najmä pedagógom, ktorí svedomito pri-
pravovali svojich žiakov, za ich pevné 
nervy s nami a zostáva nám dúfať, že 
svoj elán nestratia a budú pokračovať 
vo svojej práci. Župný festival spevu, 
hudby a tanca sa koná každoročne, tak-
že vyzývam všetky doteraz neobjavené 
talenty, neváhajte sa prihlásiť!

Denisa Kapustová
foto: Mirka Dudášová

a aké sa budeme snažiť 
tlmiť.

Vo všeobecnosti je pre 
deti nevhodná každá hra, 
v ktorej sa objavujú vul-
garizmy, slovná a fyzická 
agresivita, znázorňovanie 
násilia, ubližovanie, ná-
silná smrť, fyzické alebo 
psychické týranie, nená-
visť, rasizmus, patologic-
ké normy správania (ako 
je napr. fajčenie, pitie 
alkoholu, užívanie drog, 
kriminálna činnosť, seba-
poškodzovanie a pod.). 

Tiež je nebezpečná hra, 
ktorá upriamuje pozornosť 
detí na zámerné vytvára-
nie rizika, nebezpečných 
situácií ako atraktívnej 
formy zábavy, alebo obsa-
huje nabádanie na riziko-
vé správanie. Nevhodnou 
pre vaše dieťa je tiež hra, 
ktorá naň pôsobí desivo. 

Je zodpovednosťou 
každého rodiča dohliadať 
na to, aké hry jeho dieťa 
na počítači hrá, odhadnúť, 
aká hra je pre jeho dieťa 
bezpečná a ustrážiť čas, 
ktorý pri hre dieťa strávi. 

Výber PC hry a jej kúpa 
(resp. stiahnutie z inter-
netu) by nemalo byť roz-
hodnutím dieťaťa, ale 
spoločným rozhodnutím 
rodiča a jeho potomka, 
kde zodpovednosť za roz-
hodnutie zostáva na ro-
dičovi. Najmenšie deti by 
nemali nikdy zostávať pri 
počítači samy. Dospelí sú 
tými, ktorí majú predvídať 

riziká, dávajú deťom hra-
nice, základy budúcich 
životných hodnôt a návy-
kov, základy ich životné-
ho nastavenia a spôsobu 
života. 

Pri výbere počítačovej 
hry, ktorú svojmu dieťaťu 
dovolíte hrávať, by ste sa 
mali riadiť jej obsahom 
a vhodnosťou vzhľadom 
na vek a osobnosť vášho 
dieťaťa. Hra by mala ob-
sahovať také hodnoty a 
normy správania, ktoré sú 
v súlade s tým, čo chcete 
deti naučiť a čím ho chce-
te do života vybaviť. 

Vždy trvajte na tom, aby 
hra, ktorú dieťa hrá, bola 
primeraná jeho veku. Pri 
každej PC hre je uvedené 
označenie dolnej hranice 
veku, pre ktorý je hra ur-
čená. Pri výbere vhodnej 
hry pre vaše dieťa vám 
môžu byť nápomocné pik-

togramy nasledu-
júce po sebe: 

1. Hra obsahuje 
vulgarizmy. 2. Hra 
obsahuje diskrimi-
načné prvky. Ob-
sahuje zobrazenia 
alebo materiály, 
ktoré môžu nabá-
dať na diskriminá-
ciu. 3. Hra znázor-
ňuje užívanie 
drog. 4. Hra môže 
pôsobiť na dieťa 
desivo až hrozivo. 
5. Hra znázorňuje 
nahotu, sexuálne 
správanie. 6. Hra 

zobrazuje násilie. 
7. Hra, ktorá na-
báda na hazardné 
hry.
8. Odporúčaný vek 
3+. Hra je vhodná 
od troch rokov.
9. Odporúčaný vek 
4+. Hra je vhodná 
od štyroch rokov.
10. Odporúča-
ný vek 6+. Hra je 
vhodná od šiestich 
rokov.
11. Odporúča-
ný vek 7+. Hra je 
vhodná od sedem 
rokov. Deti do se-

dem rokov sa môžu hru 
hrať len pod dohľadom 
dospelého.

12. Odporúčaný 
vek 12+. Hra je 
vhodná od dva-
násť rokov.
13. Odporúčaný 
vek 16+. Hra je 
vhodná od šest-
násť rokov, väčši-

nou je treba rátať so zo-
brazením násilia, hrôzy, 
problematiky drog a pod..

14. Odporúčaný 
vek 18+. Hra je ur-
čená výlučne pre 
dospelých. Deti 

a mladiství do osemnásť 
rokov by túto hru rozhod-
ne nemali hrať.
(www.pegi.info) 

Mgr. Karin Kapustová
Mestská polícia Sereď 

– oddelenie kriminálnej 
prevencie

Kultúre v Seredi 
svitá na lepšie časy!

pokračovanie zo str. 1
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KINO NOVA SEREĎ
PROGRAM NA APRÍL 2011

1. – 3. 4. pia – ne o 19.00 h. POZNÁŠ 
MUŽA SVOJICH SNOV (You Will Meet 
a Tall Dark Stranger) Romantická komédia vypo-
vedajúca o manželstve, rozvodoch a nevere. H: 
A. Hopkins, A. Banderas, R: W. Allen, DS: MA-
GIC BOX, USA/Špan., tit., 98 min., MP 12, vst.: 
2,50 €, www.magicboxslovakia.sk
5. – 6. 4. ut – st o 19.00 h. DECKÁ SÚ 
V POHODE (The Kids Are All Right) Keď vy-
rastáte s dvomi matkami, jedného dňa zistíte, že 
vám niekto chýba. Vtipný a energický portrét ne-
všednej rodiny... Komediálna dráma. H: J. Moore, 
A. Bening, R: L. Cholodenko, DS: CONTINEN-
TAL FILM, USA, tit., 106 min., MP 15, vst.: 2,50 €, 
www.continental-film.sk
8. – 9. – 10. 4. pia – so o 17.00 h., ne 
o 15.00 h. DETSKÉ PREDSTAVENIE
MEDVEĎ YOGI (Yogi Bear) Medveď Yogi sa 
predstavuje v novom rodinnom dobrodružstve. 
Animovaný. Pred filmom bude premietnutý krátky 
film Rabid Rider. R: E. Breivg, DS: CONTINEN-
TAL FILM, USA, slov. dab., 83 min., MP, vst.: 
2,50 €, www.continentalfilm.sk
8. – 9. – 10. 4. pia – ne o 19.00 h. TRI 
DNI K SLOBODE (The Next Three Days) Je 
nútený hrať vabank o svoj život pre ženu, ktorú 
nadovšetko miluje... Krimi, thriller, dráma. H: R. 
Crowe, L. Neeson, R: P. Haggis, DS: MAGIC 
BOX, USA, ŠUP, tit., 122 min., MP 12, vst.: 2,50 
€, www.magicboxslovakia.sk
12. – 13. 4. ut – st o 19.00 h. NAJVAČ-
ŠÍ Z ČECHOV (Největší z Čechů) Jedinečné 
osudy ľudí, ktorí vďaka svojej usilovnosti dokázali 
niečo, čo pravdepodobne nikto iný na svete nedo-
káže... Komédia. Film získal Cenu českej filmovej 
kritiky za najlepší ženský herecký výkon. H: S. 
Babčáková, J. Plesl, R: R. Sedláček, DS: FILM 
EUROPE, ČR, čes. ver., 96 min., MP 12, vst.: 
2,50 €, www.filmeurope.sk
14. 4. št o 19.00 h. TRIK (Trick) Napínavá 
kriminálka s humornými prvkami rozpráva príbeh 
geniálnych podvodníkov, ktorí vymyslia majstrov-
ský plán ako sa pomstiť tým, ktorí ich zradili. Bri-
lantná európska variácia Dannyho parťákov. Kri-
minálna komédia. H: P. Adamczyk, K. Gruszka, 
R: J. Hryniak, DS: PEGASFILM, PR, ŠUP, tit., 95 
min., MP 12, vst.: 2,50 €, www.pegasfilm.com
15. – 16. – 17. 4. pia – ne o 19.00 h. 
REŤAZOVÁ SPRÁVA (Chain Letter) Príbeh 
skupiny stredoškolákov, ktorí obdržia rovnaký do-
pis s varovaním, že ak ho nepošlú ďalej, zomrú... 
Thriller. H: N. Reed, M. J. Pagan, R: D. Taylor, 
DS: PALACE PICTURES, USA, tit., 97 min., MP 
15, vst.: 2,50 €, www.palacepictures.net
19. – 20. 4. ut – st o 19.00 h. AKO VIEŠ? 
(How do you know) Keď už to vyzerá tak, že oba-
ja sú na dne a nevedia čo ďalej so svojim životom, 
stane sa im niečo neuveriteľného... Komédia, ro-
mantická dráma. H: J. Nicholson, R. Witherspoon    
R: J. L. Brooks, DS: ITA FILM, USA, ŠUP, tit., 112 
min., MP 12, vst.: 2,50 €, www.itafilm.sk
26. – 27. 4. ut – st o 19.00 h. VARIE-
TÉ (Burlesque) Sálou znie potlesk... Romantický 
muzikál. H: Cher, Ch. Aguilera, R: S. Antin, DS: 
ITA FILM, USA, ŠUP, tit., 116 min., MP 12, vst.: 
2,50 €, www.itafilm.sk
28. 4. št o 19.00 h. FILMOVÝ KLUB 
SUBMARINO (Submarino) Dramatický príbeh 
dvoch bratov poznamenaných našťastnou uda-
losťou z detstva. H: J. Cedergren, P. Plaugborg     
R: T. Vinterberg, DS: ASFK, Dánsko, tit., 110 min., 
MP 15, vst.: 2,50 € a 1,50 €, www.asfk.sk
29. – 30. 4. – 1. 5. pia – ne o 19.00 h.
RITUÁL (The Rite) Boj s diablom, ktorý je hlav-
ným poslaním Archanjela Michala, neustáva ani 
dnes, pretože diabol je vo svete stále prítomný. 
Pápež Ján Pavol II. Inšpirované skutočnými uda-
losťami. Psychologický thriller. H: A. Hopkins, A. 
Braga, R: M.Hafstrom, DS: CONTINENTAL FILM, 
USA, tit., 114 min., MP 15, vst.: 2,50 €, www.con-
tinental-film.sk

PRIPRAVUJEME NA MÁJ 2011
Hon na čarodejnice, Nesvadbovo, Fighter, Zdro-
jový kód, Sucker Punch, Marhuľový ostrov, Týž-
deň bez záväzkov, Svetová invázia, Na ceste, 
Skús ma rozosmiať, Rodinka. Bezbariérové kino. 
Predpredaj a predaj vstupeniek hodinu pred 
predstavením na všetky filmy v mesiaci. Kontakt: 
pokladňa 0317892106, vedúca kina 0317892226, 
0903726266, nova.sered@szm.sk, www.vidici.
sk/nova, www.sered.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Program domu kultúry 
na apríl 2011

* 23. 4. 2011 o 20.00 hod. Veľkonočná ta-
nečná zábava, hrá skupina MAX  BAND v 
estrádnej sále DK Sereď.
* 27. 4. 2011 zájazd na divadelné predsta-
venie DAB Nitra – DVOJITÁ REZERVÁ-
CIA, bláznivá komédia       
* 30. 4. 2011 o 17.00 hod. pred Mestskou 
knižnicou v Seredi STAVANIE MÁJA. 
Bohatý kultúrny program, občerstvenie.

Pripravujeme na MÁJ:
* 1. 5. 2011 o 15.00 hod. pred Mest-
skou knižnicou v Seredi PRVOMÁJOVÝ  
PROGRAM, účinkovať budú: dychová 
hudba BOROVIENKA, ľudový rozprávač 
a deti zo ZUŠ a ZŠ v Seredi.
* 8. mája 2011 o 18.00 hod. v DK Sereď 
Radošinské naivné divadlo s novou 
hrou NESLADÍM.
* 14. mája 2011 o 15.00 hod.  FESTIVAL 
HELIGÓNKAROV z regiónov Slovenska, 
Čiech a Moravy. 

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO 
FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8
Program na mesiac apríl 2011

NOVÉ VÝSTAVY A PODUJATIA: 
Kraslice v mnohých podobách

Výstava kraslíc potrvá  
od 1. 4. 2011 do 30. 4. 2011.

Dňa 7. 4. 2011 od 9.00 h.- predvádzanie 
zdobenia kraslíc.

Môj koníček – modelárstvo
Výstava prác detí z tvorivej modelárskej 

dielne potrvá od 2. 4. 2011 do 29. 4. 2011.
Pripravujeme na máj:

Katarína Kóšová – obrazy
Autorská výstava obrazov.
Medzinárodný deň múzeí –  

Deň otvorených dverí v múzeu 
v piatok 13. mája 2011 od 10.00 – 18.00 hod. 
 Ukážky tradičných remesiel s folklórnym 

programom a maľovanie v záhrade
 s prezentáciou výstavy  

akad. maliara Stanislava Kollárika.
Otváracie hodiny:

október – apríl: Ut – So, 9°° – 17°° hod.
máj – september: Ut – So, 10°° – 18°° hod.

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

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

História Serede – osobnosti 
– udalosti – apríl

1. 4. 1945 (v priebehu dopoludnia 
Veľkonočnej nedele) obsadili mesto 
Sereď sovietske vojská II. ukrajinské-
ho frontu.

1. 4. 1945 ustanovili komunisti 
v Seredi revolučný národný výbor 
na čele s Jánom Kubačom, synom 
Františka Kubača (budúcim predse-
dom SNR).

8. 4. 1582 sa v Galante narodil kra-
jinský hodnostár, veľkostatkár Miku-
láš Esterházy (zomrel 11. 9. 1645 
Grosshöflein, Rakúsko, pochovaný 
je v Trnave). Manželka Uršula, rod. 
Deršfiová, druhá Kristína rod. Ňário-
vá, vdova po Imrichovi Turzovi, mal 
dve dcéry a päť synov. Študoval na 
jezuitských školách v Trnave, Šali 
a vo Viedni. V r. 1617 – 1635 brežský, 
v r. 1618 – 1631 zvolenský, v r. 1626 
– 1645 šopronský župan, r. 1618 
kráľovský radca a hlavný dvoran, r. 
1619 hlavný kapitán Nových Zám-
kov a stredoslovenských banských 
miest, r. 1622 krajinský sudca, r. 1625 
uhorský palatín. Bol horlivým prívr-
žencom, obľúbencom kráľa Mateja 
II. a Ferdinanda II. a spolupracovní-
kom Petra Pázmaňa. Významne sa 
pričinil o založenie Trnavskej uni-
verzity. Rozšíril rodové majetky, bol 
zakladateľom kniežacej fraknóovskej 
vetvy rodu, povýšený spolu s bratom 
do barónskeho, neskôr grófskeho 
stavu, v r. 1618 rytier Zlatej ostrohy, 
r. 1628 vyznamenaný Radom zlatého 
rúna. Donáciou od kráľa Ferdinanda 
III. dostal aj šintavské panstvo s hra-
dom. Mestečko Sereď sa spomedzi 
piatich prináležiacich mestečiek spo-
mína hneď na druhom mieste.  

11. 4. 1931 sa v Seredi narodil ma-
tematik, pedagóg doc. Valter Šeda, 
CSc.. V r. 1953 absolvoval štúdium 
na Prírodovedeckej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratislave, kde aj 
pôsobil v r. 1953 – 1980. V r. 1968 – 
1970 prednášal na univerzite v Bag-
dade. Zaoberal sa teóriou diferenciál-

nych rovníc druhého a vyšších radov. 
Autor okolo tridsať vedeckých prác.

12. 4. 1945 v Seredi sa narodil 
sústružník, vzpierač, zaslúžilý maj-
ster športu Ján Nagy. Stal sa päťná-
sobným majstrom bývalej ČSSR vo 
vzpieraní v ťažkej váhe, viacnásobný 
československý reprezentant, účast-
ník OH v Montreale (4. miesto). V roku 
1975 tretí na svetovej súťaži v super 
ťažkej váhe v Londýne. V roku 1976 
získal titul Zaslúžilý majster športu.

22. 4. 1910 sa v Ružindole narodil 
rímskokatolícky kňaz František Ber-
nadič (zomrel 12. 7. 1982, Rohov). 
V Trnave vyštudoval štátne reálne 
gymnázium a teológiu. Za kňaza bol 
vysvätený nitrianskym biskupom Ka-
rolom Kmeťkom 18. 6. 1933. Bol kap-
lánom v Hlohovci, neskôr v Šoporni, 
kde bol menovaný správcom fary. 
V rokoch 1936 – 1939 pôsobil ako 
farár v Šúrovciach a dňa 3. 10. 1940 
bol menovaný za náhradného deka-
na a cirkevného škôldozorcu dištriktu 
Sereď a Urmín. Dňa 23. 9. 1941 pri-
jal miesto farára v Seredi. Na tomto 
mieste účinkoval až do zatknutia 1. 8. 
1950. Po návrate z väzenia v r. 1953 
pracoval na Štátnych majetkoch v Tr-
nave. V r. 1969 bol rehabilitovaný, 16. 
3. 1959 sa stal duchovným rádových 
sestier v Kráľovej pri Senci a Bojko-
vej. Dňa 14. 4. 1962 bol menovaný 
administrátorom v Rohove, kde pô-
sobil až do svojej smrti. Na svoje pô-
sobenie v Seredi spomína a opisuje 
v knihe Rozpomienky kňaza. 

V Pamätnej knihe mesta Sereď 
je zmienka, že v apríli 1945 bola 
v dome sestier sv. Františka z As-
sisi (dnešná fara) miestna obec-
ná nemocnica, ktorú viedol lekár 
MUDr. Viliam Kratochvíla. S podpo-
rou obecného zastupiteľstva zriadil 
v troch suterénnych miestnostiach 
domu ambulantnú ošetrovňu, ope-
račnú miestnosť a izbu pre hospita-
lizovaných pacientov. V apríli 1945 
bola v školách a v kaštieli zriadená aj 
poľná nemocnica Červenej armády.  
md

Významný slovenský 
kňaz, spisovateľ – bernolá-
kovec a vychovávateľ dožil 
svoj život pred 200 rokmi 
7. marca 1811. Pochovaný je 
v Ompitáli (dnešné Doľany). 

Po vychodení školy v Šaš-
tíne absolvoval noviciát v re-
holiach piaristov, kapucínov, 
františkánov a petrínov. Na-

pokon sa rozhodol venovať 
teológii natrvalo a odchádza 
v roku 1771 študovať do Bu-
dína. V roku 1776 dokončil te-
ologické štúdiá na trnavskom 
Stephaneu. Prvé miesto, na 
ktorom pôsobil ako kaplán, 
dostal práve v Seredi. Pôsobil 
tu len necelé tri roky (1778 – 
1780) a prišiel práve v čase, 
keď mali Seredčania problém 
s kostolom – vyhorel im v au-
guste roku 1777.)

Meno kaplána Juraja Fán-
dlyho zostalo v pamäti ľudí 
dodnes v názve budovy Fán-
dlyho fary. Po pár mesiacoch 
pôsobenia v Lukáčovciach 
sa sťahuje do Naháča (1780 
– 1807). V tom čase sa už do-
stal mladý Fándly do kontaktu 
s bernolákovcami študujúcimi 
v bratislavskom generálnom 
seminári. Vstupuje do slo-
venskej literatúry a do obro-
deneckých aktivít. Fándlyho 
prvé dielo Dúverná zmlúva 
medzi mníchem a diáblom 
(1789) uviedlo Bernolákom 
kodifikovaný slovenský jazyk 

do kultúrneho života.
V zápise z kanonickej vi-

zitácie (1782) sa o Jurajovi 
Fándlym píše: Je vysokej po-
stavy, chudý, v tvári červený, 
silných pľúc, silného tempe-
ramentu, ducha skromného, 
vo veľkej úcte u farníkovi cu-
dzích. Vlasy nosí vlastné, 
podľa občianskeho spôsobu. 
Fúzy nemá, nefajčí, zbraň 
nenosí, víno pije iba občas, 
nie je oddaný výletom ani po-
ľovačkám...

Ďalšiu časť života veno-
val Fándly písaniu odbornej 
literatúry, propagácii berno-
lákovčiny a organizačnej čin-
nosti v Slovenskom učenom 
tovarišstve (pôsobil tam ako 
tajomník a pokladník). Zná-
me je jeho dielo Piľní domaj-
ší a poľní hospodár (1792), 
v ktorom píše: „Kto by chcel 
vidieť ščepi, ... které nikdá 
nebudú kvitnúť a dobrého 
šmaku jablká budú prinášať... 
nech prinde do mojej chudob-
nej záhrady do Naháča“. 

Tento unikátny strom, ktorý 

Fándly spomína, ešte stá-
le rastie vo farskej záhrade 
v Naháči. Je to unikátna ne-
kvitnúca, tzv. Fándlyho jab-
loň, ktorá rodí jablká bez ja-
dierok . Strom je chránený. 
Na základe Fándlyho písom-
nej zmienky ju len celkom 
nedávno znovuobjavil a pre-
štepením rozmnožil bývalý 
riaditeľ ZŠ a zakladateľ Mú-
zea Juraja Fándlyho v Nahá-
či pán Alojz Kaššak. 

Štep tejto jablone pred pár 
rokmi zasadili aj v záhrade 
Základnej školy J. Fándlyho 
v Seredi. V spolupráci s ob-
cou Naháč plánujeme zasadiť 
tento strom aj do Múzejnej zá-
hrady Fándlyho fary – Mest-
ského múzea v Seredi. 

Osobnosť Juraja Fándlyho 
nám pripomína pamätná ta-
buľa na budove mestského 
múzea, no i jeho socha v in-
teriéri múzea, jej autorom je 
seredský sochár František 
Šmigrovský.

Mária Diková, 
vedúca múzea

Juraj Fándly


