
Posledné mesiace kalendárneho roka sú 
obdobím, kedy tvoríme rozpočet mesta. 
Doba ružových príhovorov naplnených 
ľúbivými  frázami je minulosťou. Za 
čestné, správne a potrebné považujem 
hovoriť s občanmi na rovinu.  Vám, 
ktorí sledujete hospodársky a 
politický vývoj štátu nie je potrebné 
zdôrazňovať zložitosť tohto obdobia, 
ak si uvedomíme, že  príspevok štátu 

na chod samospráv v rámci Slovenska bude nižší ako v tomto roku. 
Nižší príspevok zo štátneho rozpočtu postihne všetky obce a  mestá. 
Sereď nebude výnimkou. Potrebné je povedať, že finančná pozícia 
mesta nie je zlá. Rozpočtovými opatreniami sme dokázali korigovať 
tohtoročné zníženie dotácie štátu o 106 tis. Eur, pričom 
len náklady na zber bioodpadu, ktorý sme začali zbierať prvýkrát 

v histórii mesta boli doteraz 40 tis. Eur. Každého producenta 
bioodpadu dotovalo mesto čiastkou cca dvadsať Eur. Výdavky na 
zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu boli vždy vyššie ako príjmy 
z poplatkov od občanov.  Sme v období, tento problém vyrovnania 
príjmov a výdavkov v tejto položke budeme musieť riešiť. Pri 
príprave rozpočtu budeme musieť veľmi zodpovedne rozhodovať o 
tom, na čo ešte máme, a čo musíme z našich plánov vynechať. Bude 
to náročné. Požiadaviek na odstránenie zhoršujúceho, zlého, alebo 
až  nevyhovujúceho stavu napríklad komunikácií, detských ihrísk, 
zelene, verejného osvetlenia, rozhlasu, či lavičiek a iných vecí, je vo 
finančnom vyjadrení vždy asi trikrát viac, ako sme schopní v jednom 
roku vyfinancovať. Spolu s poslancami zastupiteľstva však  urobíme 
všetko pre to, aby sme zaistili reálne finančné východiská pre rok 
2012 a zabezpečili Vám  i v skromnejších  podmienkach nevyhnutný 
štandard.                    
 Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď

www.sered.sk
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Mesto zorganizovalo brigádu 
na oživenie schátraného 
amfiteátru aj napriek tomu, 
že v rozpočte na to financie 
neboli. Zúčastnili sa jej 
zamestnanci, ale hlavne 
obyvatelia mesta.

Seredský amfiteáter bol kedysi 
miestom prehliadok festivalo-
vých filmov, koncertov rôznych 
súborov i sólových interpretov 
a každoročných prvomájových 
osláv. Príchodom éry filmov na 
nosičoch a internetu sa filmy v 
„amfiku“ stali divácky nezau-
jímavé a ich premietanie bolo 
zrušené. Neudržovanie prevádz-

kyschopného stavu vyradilo am-
fiteáter nakoniec aj z možnosti 
poriadania prvomájových osláv. 
Zopár koncertov a míting jednej 
politickej strany a na brány am-
fiteátra boli na dlhý čas zavesené 
reťaze.

Má svoje opodstatnenie
V Seredi vznikla nová tradícia ho-
dového jarmoku, sú tu samozrej-
me tradičné prvomájové slávnosti 
a toto všetko sa konalo na štadió-
ne. Ako ukázali skúsenosti, takto 
riešenie nebolo optimálne a starý 
amfiteáter mal svoje opodstatne-
nie. „Žiadny z predchádzajúcich 
primátorov však myšlienku na 

jeho sfunkčnenie počas štvoroč-
ných volebných období v zastu-
piteľstve do života neuviedol. Ofi-
ciálnym odôvodnením bol výrok 
o nedostatku peňazí. Faktom ale 
je, že napriek tomuto nedostatku 
končili hospodárenia mesta vo 
väčšine prípadov s niekoľkomili-
ónovými prebytkami,“ skonštato-
val na margo situácie viceprimá-
tor mesta Ľubomír Veselický. 

Stav amfiteátra k 1. 1. 2011 bol 
tiež výsledkom jeho bezmála 
dvadsaťročnej neúdržby, ak prav-
da nerátame navozenie desiatok 
kubíkov hliny a betónu na priestor 
pred pódiom. 

(Pokračovanie na strane 2)
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(Dokončenie zo strany 1)
Ako a za čo?
Rozpočet na rok 2011, prijatý za-
stupiteľstvom ešte v roku 2010, 
však so žiadnymi nákladmi na re-
vitalizáciu amfiteátra nepočítal. 
„Otázka teda znela, ako a za čo? 
Toto bola téma nie jedného, do-
konca ani nie piatich rozhovorov, 
keď sme uvažovali o tom, čo po-
trebné je pre mesto a jeho obča-
nov urobiť. Amfiteáter bol jednou 
z akcií. Prvým krokom bol koncert 
zorganizovaný 1.9.2011. Jeho výťa-
žok bol použitý na nákup farieb a 
vykonanie náterov oplotenia am-
fiteátra,“ pokračoval viceprimá-
tor. Predtým však už bol vykonaný 
výrez náletových drevín, ktoré za 
tie roky v priestoroch hľadiska vy-
rástli do výšky štyroch metrov. Na 
novovyrastený obrast bol apliko-
vaný postrek a po uschnutí prišla 
na rad úprava terénu. Primátor sa 
rozhodol ísť cestou hľadania ľudí, 
ktorí by mohli pomôcť. Obrátil 
na priateľov a známych z kruhov 
podnikateľov a požiadal o pomoc 

občanov. Podarilo sa. Trinásteho 
októbra v tomto roku z hľadiska 
amfiteátra a okolia jeho oplotenia 
vytrhali ťažké mechanizmy kore-
ňovú sústavu drevín. Štrnásteho 
októbra nasledovala brigáda pra-
covníkov MsÚ a tohtoročné akvi-
ty na oživenie amfiteátra zavŕšila 
brigáda občanov, ktorá sa konala 
pätnásteho októbra. Zúčastnilo sa 
jej bezmála 50 občanov a vzhľad 
nielen amfiteátra, ale aj zadnej 
časti parku a okolia kaštieľa sa 
výrazne zmenil. „Každá dlhá ces-
ta vraj začína prvým krokom. Na 
ceste za funkčným amfiteátrom 
ich v tomto roku urobil primá-
tor Martin Tomčányi so svojimi 
spolupracovníkmi, priateľmi a 
ochotnými občanmi už niekoľko. 
Toto je cesta. Nik nám zadarmo 
nič nedá. Budeme mať iba to, čo 
si sami spravíme. Čím skôr to po-
chopíme, tým skôr sa naše mesto 
stane miestom pre plnohodnotný 

život,“ uzavrel Ľubomír Veselic-
ký.

V budúcoročnom rozpočte by 
sa už mala objaviť aj investícia na 
zrekonštruovanie sietí, javiska a 
vybudovanie nového sociálneho 
zariadenia. (R)
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Činili sa aj zamestnanci mesta.  Foto: E. Kavoňová

Amfiteáter  pred brigádou (vpravo) a po nej.
Bolo treba spraviť kus roboty.  
Foto: S. adamčíKová

Občania nielen nášho mesta 
ale aj miest a obcí v blízkom 
okolí Jaslovských Bohuníc 
zažili 17. augusta tohto roku 
situáciu, ktorá ich na istý čas 
znepokojila. 

Bol ním asi minútu trvajúci kolí-
savý ton sirén. Na neprerušovaný 
tón sirény vysielaný vždy o 12.00 
hod.  v druhý piatok v mesiaci 
sme si už zvykli. Všetci vieme, že 
ide o  skúšku funkčnosti sirén. 
No kolísavý tón sirény uprostred 
týždňa vzbudil u mnohých po-
zornosť. Nie neoprávnene. Ak by 
tento kolísavý tón sirén bol trval 
dve minúty, spustil by sa proces 
overovania signálu a v prípade 
jeho  potvrdenia by štáb civilnej 

ochrany začal svoju činnosť. Pre 
pripomenutie signálov pre va-
rovanie obyvateľstva v krátkej 
informácii zopakujeme ich cha-
rakteristiky ako aj podmienky ich 
vyhlásenia.  

Varovné signály prostredníc-
tvom sirén  budú použité  alebo 

priamo autonómnym spustením  
sirén pri havárii  atómového za-
riadenia z JEZ BOHUNICE, alebo 
na príkaz primátora mesta, zá-
stupcu primátora a v prípade už 
vzniknutej mimoriadnej  uda-
losti prostredníctvom  operačnej 

služby mestskej polície.
Po odznení každého varovného 

signálu bude obyvateľstvo infor-
mované vždy hlásením v mest-
skom rozhlase, alebo  prostred-
níctvom rozhlasu a televízie, o 
aký druh ohrozenia ide.   (R)

Signály varovania pri rôznych ohrozeniach

varovné signály podľa druhu ohrozenia:
n OHROZENIE VODOU
- šesťminútový stály tón sirény  pri 
ohrození obyvateľstva ničivými 
účinkami vody
n VŠEOBECNÉ OHROZENIE                                               
- dvojminútový kolísavý tón  sirény 
pri ohrození obyvateľstva, alebo 
vzniku mimoriadnej udalosti, ako 
aj pri možnosti rozšírenia násled-

kov mimoriadnej udalosti nap-
ríklad pri živelnej pohrome, úniku 
nebezpečných chemických látok, 
úniku rádioaktívnych látok.
n KONIEC OHROZENIA
- dvojminútový stály tón sirény pri 
skončení ohrozenia alebo koniec 
pôsobenia následkov mimoriad-
nej udalosti. 

Amfiteáter ožíva vďaka občanom

oznamy

zmena úradných hodín
Mesto Sereď oznamuje obča-
nom, že od 1. januára 2012 bude 
každú stredu mestský úrad po-
skytovať služby občanom do 
18.00 h.
 

vianočné trhy
a klzisko zadarmo
Dom kultúry v Seredi s podporou 
miestnych podnikateľov pripra-
vil pre občanov mesta vianočné 
trhy, ktoré sa budú konať pred 
Gymnáziom V. Mihálika v čase 
od 9. do 23. decembra 2011. Zau-
jímavou atrakciou bude klzisko, 
ktorú bude korčuliarom k dispo-
zícii do 31. decembra 2011.
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Slovenská republika 
sa zaviazala zaviesť 
separovaný zber biologicky 
rozložiteľných odpadov 
(BRO) z komunálneho 
odpadu do roku 2013 s 20-
percentnou účinnosťou.

Obce sú povinné v súlade so zá-
konom o odpadoch separovať bi-
ologicky rozložiteľný odpad podľa 
stratégie nakladania s biologicky 
rozložiteľným odpadom schvále-
nej vládou Slovenskej republiky. 
Mesto Sereď v rámci prípravy 
na tieto ciele, zrealizovalo v ro-
koch 2009-2011 úspešný projekt 
v spolupráci s ministerstvom 
životného prostredia SR a Ko-
héznym fondom „Dobudovanie 
infraštruktúry odpadového hos-
podárstva mesta Sereď“, vďaka 
ktorému vybavilo 1790 rodinných 
domov 140 litrovými hnedými ná-
dobami na biologicky rozložiteľ-
ný odpad z domácností a dodalo 
občanom 25 tisíc vriec na zelený 
odpad. Projekt rovnako umožnil 
mestu  prezentovať svoje zámery 
v separácii bioodpadu informač-
nými brožúrami, letákmi, videom 
a  stretnutiami s občanmi.

Zber bioodpadov
nie je novinkou 
Zber biologicky rozložiteľných 
odpadov pre naše mesto nie je 
úplnou novinkou, dlhoročne sa 
zberala dvakrát do roka drevná 
hmota počas zberov objemných 
odpadov z veľkorozmerných 
kontajnerov a na začiatku roka 
po skončení sviatkov vianočné 
stromčeky. Zber priamo od do-
mácností si občania mohli vy-
skúšať už na jar roku 2011 počas 

jarného zberu objemných od-
padov. Jún 2011 sa stal pre naše 
mesto zeleným mesiacom, keďže 
odštartoval pravidelný zber bio-
odpadov z domácností a ponde-
lok sa stal zeleným dňom. Prvým 
krokom v zavedení zberu sa stal 
zber vriec a konárov, ktoré obča-
nia vyložili prvýkrát v pondelok 
6. júna 2011 pred svoje domy, aby 
ich zamestnanci firmy poverenej 
zberom zozbierali a zaviezli do 
kompostárne, alebo drvičky na 
ďalšie spracovanie. Mesiac na to, 
po ukončení distribúcie nádob do 
domácností už občania mohli vy-
ložiť aj nádoby s bioodpadom.

Pozitívne reakcie
Občania zareagovali na nový druh 
triedenia odpadu maximálne 
pozitívne a už po prvých dvoch 
mesiacoch zberu prekonali mini-
málne očakávania tvorcov projek-
tu a v nasledujúcom mesiaci už 
dvojnásobne naše ciele. Výsledné 
čísla za prvých 10 mesiacov tohto 
roku v zbere bioodpadu sú priam 

ohromujúce a viac ako 5 x prekro-
čili naše očakávania z projektu, 
konečné číslo sa v októbri 2011 po 
skončení posledného zberného 
dňa zastavilo na cca 1400 tonách 
bioodpadu z domácností. Spoloč-
ne z výsledkami jarného zberu sa 
tak vytriedilo až 1600 ton rastlin-
ného bioodpadu.

Menej odpadu na skládke
Zber bioodpadu sa spolu so zbe-
rom ostatných triedených od-
padov pozitívne podpísal aj pod 
znižovanie množstva odpadu na 
skládke, ktoré je hlavným dôvo-

dom zavádzania triedenia od-
padov. Namiesto pravidelného 
nárastu vzniku zmesových odpa-
dov, ktorý sa prejavoval aj na jar 
2011, prišlo so zavedením zberu 
BRO k poklesu pohybujúcemu sa 
v mesiacoch august a september 
v množstvách 60 ton mesačne v 
porovnaní s rokom 2010.

Negatívnou stránkou zberu je 
jeho ekonomická rovina. Mesto 
počas zberu v podstate zdvojná-
sobilo objem služieb pre občanov. 
Namiesto vývozu jednej nádoby 
počas týždňa, vyvážalo dve. Rov-
nako sa minimálne zdvojnásobil 
zber vriec s triedeným odpadom 
a pribudol zber konárov. Všetky 
tieto služby predstavujú ďalšie 
náklady na vykonávanie zberu 
odpadov.

Zber bioodpadu bude v roku 2012 
pokračovať. Veríme, že sa pozitív-
na reakcia občanov na tento zber 
odzrkadlí v nasledujúcom období 
aj v zvýšenom záujme na triedení 
ostatných zložiek odpadov, ako sú 
papier, plast, sklo a kovy, ktorých 
zber mesto občanom umožňuje, 
či už pravidelných zberom od do-
mácností v stredu, alebo na zber-
nom dvore mesta Sereď na Cukro-
varskej ulici.

BRaNISlaV KORIčaNSKý 

Zber bioodpadov bude
v meste Sereď pokračovať

Zber bioodpadov znížil zaťaženosť mestskej skládky.  ILUStRačNÉ Foto: (dt)

Táto otázka v tomto roku 
zarezonovala medzi občanmi 
niekoľkokrát. aktuálny stav 
je potrebné doplniť o fakty, 
ktoré mestu doteraz bránili 
začať s výstavbou.   

Veľká časť telesa Vinárskej ulice 
leží na pozemkoch vo vlastníctve 
fyzických osôb. Výkupom pozem-
kov sa organizácia, ktorá reali-
zovala výstavbu Vinárskej ulice 
pred desiatkami rokov nezaobe-
rala. Podľa platnej legislatívy nie 
je možné začať s výstavbou, po-

kiaľ nie je pozemok vo vlastníc-
tve stavebníka alebo stavebník 
nepreukáže iné právo k pozem-
ku, ktoré ho oprávňuje zriadiť na 
ňom stavbu. 

Mesto začalo s prípravou úze-
mia pre stavbu v minulom roku.  
Pri lustrácii vlastníckych vzťa-
hov bolo zistené, že k časti po-
zemkov neprebehli vôbec dedič-
ské konania. V júni 2010 zvolalo 
mesto stretnutie so známymi 
vlastníkmi pozemkov a známy-
mi dedičmi. Niektorí z právnych 
nástupcov zomrelých vlastníkov 

nemali záujem podať návrh na 
dedičské konanie, preto v decem-
bri 2010 podalo mesto, v súlade 
s paragrafom 175x Občianskeho 
súdneho poriadku, podnet na 
začatie konania o dedičstve bez 
návrhu u siedmich účastníkov.  V 
súčasnosti nie sú ukončené ešte 
dve z týchto konaní.  Mesto zvo-
lalo  na 9. novembra stretnutie  
vlastníkov, ktorí majú vlastnícke  
vzťahy už usporiadané za účelom 
prípravy podkladov pre výkup  
pozemkov. Príslušný útvar mesta 
plánuje predložiť návrh na schvá-

lenie  výkupu týchto pozemkov 
na druhé novembrové rokovanie 
MsZ.

Po projektovej stránke je vý-
stavba chodníka na Vinárskej 
ulici pripravená. Chodník bude 
viesť od križovatky Cukrovarská – 
Vinárska po križovatku Vinárska 
– Kostolná. Jeho predpokladaný 
náklad je 100 tisíc eur a táto čiast-
ka je zaradená do výdavkovej čas-
ti návrhu rozpočtu na rok 2012 v 
časti investície. 
 Z. PaSTuchOVá
                                 V. PRáZNOVSKý

Kedy bude chodník na Vinárskej ulici?

likvidácia čiernych skládok
Mesto Sereď v priebehu mesiacov 
október a november 2011 začalo s 
celoplošnou likvidáciou čiernych 
skládok v katastri nášho mesta. 
Zamestnanci mesta v spolupráci 
s dodávateľskou firmou postupne 
likvidujú čierne skládky v mesta v 
Hornom Čepeni, za hrádzou na ul. 

Cukrovarská, za záhradkárskymi 
osadami Pod hrádzou a v okolí Nové-
ho majera. Aj touto cestou vyzývame 
občanov, aby neporušovali zákon  
o odpadoch a nevytvárali čierne 
skládky. Odpady môžete bezplatne 
odovzdať na zbernom dvore mesta 
Sereď, na Cukrovarskej ulici.       (BK)
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Koncom letných prázdnin 
sa v Seredi začali objavovať 
nádoby na odpad zničené 
ohňom. Neboli to iba 
malé odpadkové koše na 
verejných miestach. horeli 
plastové kontajnery na 
komunálny aj separovaný 
odpad.

Prvé zničené kontajnery sa obja-
vili na konci letných prázdnin 28. 
augusta. Zdalo sa, že je to ojedinelý 
prípad spôsobený nepozornosťou 
obyvateľov na Fándlyho ulici. Keď 
sa však do tla vyhorené nádoby za-
čali objavovať pravidelne, bolo isté, 
že to nie je dielom náhody. Prie-
merne sa totiž v Seredi za rok pre 
poškodenie vymenia dve nádoby 
za rok, zrazu to bolo deväť kontaj-
nerov za mesiac. „Celkovo bolo po-
žiarmi zničených 12 odpadkových 
nádob vo vlastníctve mesta a tri 
vo vlastníctve spoločnosti SITA 
Slovensko. Výška škody spôsobená 
mestu presahuje 2 498 eur,“ uvie-
dol pre Seredské novinky náčelník 
mestskej polície v Seredi Miloš 
Klenovič. Ako sa neskôr ukázalo, 

páchateľmi boli dvaja chlapci vo 
veku 10 a 11 rokov, ktorí sa stavili o 
dvadsať eur. Ten, ktorý podpáli viac 
kontajnerov získa výhru. K ich od-
haleniu nakoniec dopomohol člo-
vek, ktorý sa nachádzal na mieste 
posledného požiaru. „Poskytnuté 
informácie boli následne mest-
skou políciou vyhodnotené a vyu-
žité pri vykonanom šetrení vede-

nom vo veci poškodenia majetku 
mesta a za účelom zistenia osôb. 
Obaja chlapci sa k činom priznali,“ 
pokračoval Klenovič. 

V prvých fázach bola celá vec 
posudzovaná ako priestupok voči 
majetku. Ale vzhľadom na celkovú 
výšku škody spôsobenej úmysel-
ným konaním však už ide o trest-
ný čin. „V danej súvislosti treba 

uviesť, že ani jeden z páchateľov, 
vzhľadom na vek, nie je trestne 
zodpovedný. Za škodu, ktorú svo-
jim konaním spôsobili  zodpoveda-
jú pri uplatnení náhrady škody ich 
zákonní zástupcovia, teda rodičia 
oboch maloletých,“ uzavrel náčel-
ník mestskej polície Miloš Kleno-
vič.“  
 (DT)

Dôvodom zakladania 
požiarov bola stávka

Požiare zakladali dvaja chlapci vo veku 10 a 11 rokov.  Foto: (msp)

Výhody stravovania sa 
v školskej jedálni na 
Fándlyho škole sú pre deti, 
ale aj ostatných stravníkov 
nesporné. K hlavným parí 
najmä rôznorodosť jedál 
s vyváženým obsahom živín, 
ktoré sú pre zdravý vývin 
detí nevyhnutné.

Vedúca tohto stravovacieho za-
riadenia Eva Veľká, pôsobí v ZŠ 
J.Fándlyho už viac ako päť rokov. 
Od jej nástupu prešla jedáleň via-
cerými zmenami, ktoré prispeli 
ku kvalite stravovania. „Spestrili 
sme deťom stravu, začali sme po-
dávať priamo na tanier oblohy ze-
leninové, ale aj ovocné, podávame 
za obedom rôzne doplnkové jedlá 
ako koláčiky, palacinky, jogurty 
a iné mliečne výrobky, ovocie a 
taktiež pečieme rôzne múčniky,“ 
začala svoje rozprávanie vedúca 
jedálne. „Veľká zmena nastala aj 
v servírovaní podávaných pokr-
mov, aby obsah na tanieri laho-
dil aj oku, aby to vyzeralo už na 
pohľad lákavé,“ pokračovala Eva 
Veľká a zároveň dodala, že rôznym 
polotovarom sa v zariadení snažia 

vyhýbať. Ku krajnému riešeniu 
pristupujú málokedy, aj to iba v 
prípadoch, že im prevádzkové dô-
vody neumožňujú obed pripraviť 
zaužívaným spôsobom.

Aj preto jedáleň prosperuje, 
pravidelne zaznamenáva nárast 
počtu stravníkov. V priemere den-
ne sa v jedálni vydá 340 obedov 
a 215 desiát. „Desiatu na škole 
naša jedáleň začala podávať ako 
prvá v okrese. Z nedostatku času 
rodičia deťom nestíhajú desiatu 
pripraviť, radšej im dajú peniaze. 
Výsledkom potom je to, že deti 
si nakúpia sladkosti, ktoré sú sa-

mozrejmé nezdravé. Aj preto sme 
pristúpili k tomuto kroku, že sa 
na našej škole začali pripravovať 
desiate, čo sa stretlo s pozitívnym 
ohlasom rodičov aj samotných 
žiakov,“ vysvetlila Eva Veľká. 
Hlavnou myšlienkou teda bolo 
to, aby desiate, ktoré sú podávané 
v  školskej jedálni na Fándlyho 
škole boli kvalitné s vhodným 
nutričným zložením,  rôznorodé,  
čerstvé, a aby poskytli deťom do-
statok energie a živín, aby sa tak 
deti mohli v plnej miere sústrediť 
na vyučovanie.

Vedúca jedálne tvrdí, že láska 

ku škole môže ísť aj cez žalúdok, 
pretože ak dieťa nemá možnosť 
stravovať sa doma, strava v škol-
skej jedálni je to najlepšou voľbou. 
Dieťa tu dostane plnohodnotný 
teplý pokrm a stravuje sa  v pri-
meranom čase. V školských jedál-
ňach by sa veľa detí určite najedlo 
lepšie ako doma, pretože sa tu varí 
vyvážená strava s určitým nutrič-
ným zložením, ktoré je potrebné k 
zdravému vývinu každého dieťa-
ťa. „Myslím, že jedlo v rodinách je 
jednostranné, viac prispôsobené 
chuťovým požiadavkám každého 
dieťaťa,“ hovorí vedúca. 

Ďalej povedala, že jedáleň je 
zapojená do viacerých projektov, 
vďaka ktorým má viaceré výhody. 
V nastolenom trende chce vedúca 
stravovacieho zariadenia pokra-
čovať aj naďalej, samozrejme za 
podmienok, ak nebudú nútené 
školské jedálne robiť verejné ob-
starávanie potravín, čo by značne 
znížilo kvalitu a pestrosť stravo-
vania.

Myslím, že krédom školského 
stravovania by malo aj naďalej 
zostať: správna výživa v detstve – 
zdravie v dospelosti.   (DT)

Dieťa dostane plnohodnotný pokrm

Ako prvý vydávajú v ZŠ na Fándlyho ulici aj desiaty.  Foto: (zšF)
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Koncom septembra tohto 
roku sa na stránkach 
súkromných internetových 
novín SeredOnline obja-
vili  články, ktoré vyvolali 
rozsiahlu diskusiu o  
rozhodnutí sereďských 
poslancov o revitalizáci 
parku na Námestí slobody. 

Obsah článkov bol zameraný iba 
na stromy, ktoré mali byť v rám-
ci tejto revitalizácie odstránené. 
„Ani jeden príspevok sa nezmie-
ňoval o tom, že dôjde k sadovým 
úpravám na ploche 4238,8 m2, 
výsadbe 47 nových vzrastlých 
stromov , výsadbe 1961 ks kríkov 
do záhonov, výsadbe 244 ks trva-
liek a 1740 sezónnych kvetov,“ 
vysvetlil viceprimátor Serede Ľ. 
Veselický. 

Nie je to len o výrube
Vo vygradovanej diskusii sa  
zväčša anonymní prispievatelia 
predbiehali v osočovaní poslan-
cov a obviňovaní, že schválením 
projektu škodia mestu. „Ich prí-
spevky boli poznačené elemen-
tárnou neznalosťou nielen gené-
zy vzniku projektu, ale aj nezna-
losťou jeho obsahu. Poslanci MsZ 
neschválili iba výrub stromov. 
Schválili projekt, ktorý ponúkal 
možnosť zmeniť park na Námestí 
slobody z priestoru s niekoľkými 
chodníkmi, lavičkami a istým 
počtom stromov na priestor, na 
ktorom sa môžu stretávať ľudia 
vo väčšom počte  pri rôznych prí-
ležitostiach. Odborne povedané, 
aby tento priestor plnil nielen od-
dychovú ale aj sociálnu funkciu,“ 
pokračoval Veselický.

Boli iba dve možnosti
Na mimoriadnom rokovaní mest-
ského zastupiteľstva 27. mája 
2009 odprezentoval poslanec  Ing. 
arch. R. Kráľ  štúdiu zameranú na 
obnovu centrálnej mestskej zóny 
v časti park na Námestí slobody. 

Nakoľko z pléna bola podaná 
žiadosť na pripomienkovanie  
projetu, bol na podanie pripomie-
nok určený termín do 10.6.2009. 
Pre objektívne posúdenie ďalšie-
ho postupu mesta je potrebné 
povedať to podstatné.   Projekt 
musel byť vyhotovený a podaný 
do 16.9.2009.  Poslanci mali iba 
dve možnosti. Prijať predstave-
nú architektonickú štúdiu pre 
vypracovanie realizačného pro-
jektu, alebo ju odmietnuť a stred 
mesta nechať v dnešnom stave 

ďalších najmenej 20 rokov, preto-
že viac ako milón tristotisíc Eur 
(odhadované realizačné náklady)  
by sme z vlastných zdrojov nikdy 
nedali dohromady. Na vyhlaso-
vanie súťaže o návrhy na vzhľad 
budúceho námestia jednoducho 
nebol čas. 

Povinnosti a limity
Iba minimum diskutujúcich do-
kázalo hodnotiť situáciu  reálne 
vo všetkých súvislostiach. Všetci 
ostatní videli iba rúbanie líp. Nik 
z takto oduševnene diskutujúcich 
si nechcel uvedomiť, že pre mesto 
ako pre každý subjekt, ktorý od-
stráni strom, platí povinnosť vy-
sadiť strom nový. Diskutujúci bez 
znalosti súčasného zdravotného 
stavu stromov v malom parku 
podsúvali si navzájom mýtus o 
tom, že v meste máme málo zele-
ne. Skutočnosť je taká, že v Seredi 
nie je veľa miest, na ktoré  je ešte 
možné  stromy sadiť. Pohľad na 
metre štvorcové trávnikov môže 
naznačovať, že „tu sa dá“. Lenže 
množstvo  inžinierskych sietí v 
podzemí výsadbu striktne limi-
tuje. V jednom z článkov bola res-
pondentom daná anketná otázka: 
Myslíte si, že vzhľadom na vyššie 
popísaný sled udalostí a pomer-
ne nízku informovanosť občanov 
mesta o tejto veci, malo by mesto 
Sereď urobiť prieskum medzi 
jeho občanmi, kde by sa mohli ku 
danej veci jednoznačne vyjadriť 

skôr, ako sa pristúpi ku likvidácii 
stromov na Nám. Slobody?

Samozrejme, že drvivá väčšina 
opýtaných sa na takto položenú 
otázku vyjadrila kladne. Čo ale je 
to jednoznačné vyjadrenie?  Na 
základe čoho by bol výsledok tzv. 
prieskumu záväzný tak, aby za-
stupiteľstvo rešpektujúc vôľu res-
pondentov realizáciu projektu za-
stavilo? Tu sa môžeme pohybovať 
iba v medziach zákona o obecnom 
zriadení. Ten hovorí: „Výsledky 
miestneho referenda sú platné, 
ak sa na ňom zúčastnila aspoň 
polovica oprávnených voličov a 
ak bolo rozhodnutie prijaté nad-
polovičnou väčšinou platných 
hlasov účastníkov miestneho re-
ferenda.“ 

Stromy sú v zlom stave
Aká je realita? Žiadnych obecných 
volieb sa v Seredi nikdy nezúčast-
nila viac ako polovica oprávne-
ných voličov. K čomu teda otázka 
z ankety nabádala? K referendu s 
vopred neplatným výsledkom?

Mesto na pondelok 10. 10. 2011 
pripravilo  prezenáciu zámeru 
revitalizácie parku na Námestí 
slobody. O 16. 00 hodine prišlo do 
veľkej zasadačky MsÚ  postupne 
okolo 50 občanov. Pozvaná odbor-
níčka na dreviny Ing. Mederlyová  
fotodokumentáciou preukázala, 
že všetky lipy až na tri kusy sú v 
zlom zdravotnom stave a do 10 
rokov by ich  mesto muselo od-

strániť. Jej vyjadrenie pochopila 
väčšina prítomných. Zrejme pre-
to sa na podpisových hárok  pri-
pravenej petície za zachovanie 
líp  okrem podpisu autora petí-
cie neobjavili žiadne iné. Niek-
torí diskutéri na stránkach SOL 
zdôrazňovali, že o zámere mesta 
revitalizovať park na Námesti 
Slobody nevedeli. Nuž nezáujem 
o dianí v meste, o obsahu úradnej 
tabule, webovej stránky mesta či 
Seredských noviniek má aj takýto 
následok. Rozhodujúce otázky sú 
prerokúvane v mestskom zastu-
piteľstve. Rokovania zastupiteľ-
stva sú vopred avizované, verejne 
prístupné a uznesenia z nich sú 
do niekoľkých dní na interneto-
vej stránke mesta. 

Dialógu sa nevyhýbajú 
Zatupiteľskou demokraciou je 
sprostredkovaná účasť občanov 
na správe vecí verejných. To zna-
mená, že  občania si volia poslan-
cov, ktorí v mene občanov o verej-
ných veciach rokujú a prijímajú  
rozhodnutia. Diskusii s občanmi 
sa nevyhýbame. Máme záujem 
toto mesto zveľaďovať a skvalit-
ňovať podmienky pre život v ňom. 
Sú však situácie, keď veľký časový 
priestor na rozsiahlejšiu diskusiu 
nedávajú. Proces rozhodovania 
o schválení zámeru vybudovať 
v Seredi moderné a funkčné ná-
mestie je toho príkladom.

 (R)

Revitalizácia parku 
na Námestí slobody

Revitalizácia začala výrubom stromov 
koncom októbra.   Foto: (dt)
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Katolícka cirkev má v Seredi 
veľmi silné zastúpenie. aj 
napriek tomu si ale mnoho 
ľudí myslí, že fungovanie 
fary začína pri úvodnom 
prežehnaní sa na bohoslužbe 
a končí požehnaním jej v 
závere. Nie je to celkom tak.  

Pôsobenie seredskej fary nespo-
číva iba v usporadúvaní boho-
služieb alebo vydávaní rôznych 
potvrdení. Záber má omnoho 
širší a spomínané úradné zále-
žitosti alebo omše sú iba akýmsi 
vonkajším výstupom, ktorý patrí 
k štandardnému fungovaniu far-
ností po celom Slovensku, akýmsi 
vrcholom ľadovca. „Navonok to 
skutočne môže budiť tento do-
jem, že je to ide iba o bohoslužby, 
krsty, sobáše, spovede a pohreby. 
Ale tom, je za tým ale omnoho 
viac,“ pripúšťa dekan farnosti v 
Seredi Peter Cibira. „Snažíme sa, 
ale, aby práve to, čo je pod tým vi-
diteľným na prvý pohľad, tvorilo 
život. Sú to mnohé aktivity.  

Gaudéte a Šiesty zmysel
Napríklad sa môžeme pochvá-
liť výborne fungujúcim zborom 
Gaudete, ktorý je známy aj za 
hranicami nášho okresu. Zároveň 
máme aj mládežnícky spevácky 
zbor, ktorý funguje ako samo-
statné teleso,“ pokračuje. „Okrem 

toho máme mládežnícku skupi-
nu Šiesty zmysel, ktorá sa postup-
ne začína osmeľovať, dokonca sa 
snažíme zapojiť do spevu aj deti. 
Teším sa aj z toho, že toto všetko 
nie je nejako umelo organizované 
z našej strany, ale sú to samotní 
ľudia, ktorí sú iniciatívni, záleží 
im na iných, chcú niečo spolo-
čensky prospešné tvoriť a záleží 
im aj na budúcnosti či pokračova-
ní dobrých vecí. Bez takéhoto na-
sadenia a záujmu by dvaja kňazi, 
ktorí pôsobia vo farnosti, nemohli 
podporiť ani tretinu zo spomenu-
tých vecí,“ hovorí Cibira.  

Práca s deťmi je dôležitá
Hudba je však iba jeden rozmer 
fungovania seredskej fary. Veľ-
mi dôležitá je aj práca s deťmi a 
mládežou. Práve týmto smerom 
sa orientuje najviac aktivít orga-
nizovaných farnosťou. „Veľký dô-
raz kladieme aj na prácu s deťmi 
a snažíme sa im ponúknuť zmys-
luplné využitie voľného času vo 
forme rôznych hier a podobných 
aktivít. Vo farnosti funguje ce-
loslovenská organizácia „eRko“, 
ktorá sa venuje práve spomenu-
tému zameraniu. Samostatne 
popri tom sa snažíme, aby deti 
mali aj svoju omšu, kde sa môžu 
cítiť ako doma a kde sa snažíme 
prispôsobiť aj prednesené slovo, 
aj atmosféru ich potrebám  a po-

rozumeniu.  Pod farou sú prero-
bené pivničné priestory na akúsi 
klubovňu. Možno to nie je úplne 
ideálne riešenie, ale stretávajú sa 
tu spomínané zbory, no pripravu-
jú sa tu aj birmovanci a organizu-
jeme tu mnoho ďalších aktivít a 
stretnutí, ako sú napr. duchovné 
obnovy pre manželov, diskusné 
stretnutia  a pod. “ pokračuje de-
kan. Zabudnúť tiež netreba výuč-
bu na náboženstva na školách, tzv. 
katechézu – to je súčasť štandard-
nej starosti každej fary. V Seredi je 
na školách šesť učiteľov nábožen-
stva a vyučuje aj p. kaplán.  

Spoločenský rozmer
Fungovanie farnosti je síce úzko 
späté s vierou, ale veľmi dôležitý 
je aj spoločenský aspekt a soci-
álny rozmer jej pôsobenia. „Bez 
toho by to nešlo. Jedna vec je to, 
čo je možné vidieť ako vonkajší 
náboženský prejav. Pod tým sa 
však skrývajú ľudské vzťahy, pre-
pojenie, záujem jeden o druhého, 
snaha o porozumenie i kamarát-
stvo.  Podobne ako je to pri vý-
chove detí, kde nestačí, že dáme 
deťom odborne pripravenú knihu 
či dobre pripravené aktivity, ale-
bo nejaké iné vonkajšie prejavy, 
ale veľmi dôležití sú aj rodičia, 
ich vzťah k deťom, ich príklad, 
atmosféra, ktorú vytvárajú. Aj tu 
zohrávajú svoju úlohu veci, ktoré 
sa možno ani nedajú celkom po-
písať, ale tvoria väčšinu života a 
podobne je to aj pri farnostiach,“ 
vysvetľuje Cibira. „Sociálny a spo-
ločenský rozmer je tu absolútne 
dôležitý,“ dodáva dekan, ktorý v 
Seredi pôsobí dva roky. „Niečo sa 
zmenilo, ale nebolo to nejako cie-
lené. Skôr to priniesol život. Sys-
tém bol aj v minulosti nastavený 
dosť široko, bolo tu veľa aktivít. 
Po svojom príchode som sa v tom 
snažil pokračovať. Predchodcovia 
urobili kus dobrej roboty,“ hovorí 
s uznaním. Informácie o aktivi-
tách cirkvi môžu občania získať 
na farskom úrade. DušaN TaRKO

Zmeny prináša život sám

ILUStRačNÉ Foto: INtERNEt

Voľakedy som pravidelne prispie-
val do reklamných novín „Trnav-
sko“. Redaktori chceli, aby v ich 
novinách bolo niečo na čítanie 
aj pre tých, ktorí nepotrebujú len 
samú reklamu. Vymysleli rubriku 
s názvom „Niečo pre dušu“.
 Keď som teraz dostal ponuku 
napísať niekoľko riadkov, vrátil 
som sa k tejto rubrike a k via-
cerým článkom, ktoré som tam 
napísal. A premýšľal som, ktoré z 
toho bolo naozaj „pre dušu“. Ne-
chcem, samozrejme, teraz opi-
sovať, čo znamená slovo „duša“. 
Skôr myslím na veľmi široký a 
symbolikou nabitý význam tohto 
slova: Máme schopnosť pamätať 
si pekné miesta a zážitky, vieme 
vnútorne trpieť i smútiť, máme 
schopnosť vidieť v bežných ve-
ciach krásu, vie nás potešiť hudba 
či báseň, sme schopní tvoriť, sme 
niekedy schopní obrovského na-
sadenia, aj keď sa nám to hneď 
nevracia, potrebujeme cítiť zmys-
luplnosť svojho konania... Jedno-
ducho máme niečo, čím sme ako 
ľudia výnimoční.

Čo sú však tie témy či slová, 

ktorá vedia „dušu“ uspokojiť, mo-
tivovať, niečo jej dať? 

Po rokoch ma čítanie vlastných 
príspevkov síce trochu potešilo, 
ale neuspokojilo. Akoby v každom 
z nich bolo predovšetkým výraz-
ne prítomné to prvé slovo z názvu 
rubriky, teda slovo „niečo“. Áno, 
vždy sa dá dať len niečo. A v tú 
chvíľu, keď sa to „niečo“ snažíme 
dať, vôbec nevieme, čo a koľko to 
prinesie. 

Nemusí to však byť málo. Nikdy 
nemôžeme raz navždy naplniť ži-
vot, ani raz navždy uspokojiť člo-
veka. Ochranca prírody nemôže 
raz navždy všetko ochrániť, štu-
dent sa nemôže raz navždy všetko 
naučiť, rodič nemôže raz navždy 
nasýtiť svoje dieťa, športovec ne-
môže raz navždy dosiahnuť for-
mu majstra sveta... Jednoducho, 
nemôžeme raz navždy dať duši 
naplnenie na celý život. Navyše, 
potrieb jednotlivých ľudí je toľko, 
že sa nedajú ani celkom zrátať a 
vyjadriť.

Napríklad naše Vianoce. V det-
stve to boli pre väčšinu z nás 
minimálne zaujímavé, ale asi aj 

krásne dni. Niektorí ľudia však 
prešli i tým, že aj takéto sviatky 
vedia zovšednieť. Hlavne ak už 
mesiac pred nimi počujeme ko-
ledy, vidíme ozdoby, keď už nieke-
dy ani nevieme vymyslieť jedlo, 
ktoré by potešilo... Sú ľudia, ktorí 
ich čaro nanovo objavia v tom, že 
venujú svoju pozornosť iným – 
najčastejšie svojim deťom či rodi-
ne. Ale sú aj ľudia, ktorí ich berú 
ako bežné dni, dokonca niekedy 
aj ako náročnejšie a únavnejšie 
(vzhľadom na samotu či organi-
zovanie). Jednoducho sa môžu 
časom stať kolobehom, ktorý síce 
patrí k nášmu životu, ale nemusí 
napĺňať. 

Ako v takejto situácii ponúk-
nuť napríklad spomenuté Viano-
ce, aby mohli hrdo niesť názov, že 
sú niečím pre dušu!? Ľudia to rie-
šia rôzne. Niekto chce, aby to bolo 
stretnutie s rodinou, iný chce, aby 
mali radosť iní, a veľa tomu obetu-
je, iný sa snaží vymyslieť zážitok 
či dovolenku, ktorú nemôže mať 
v inom čase, a iný len pokojne 
prijíma tento čas ako možnosť na 
premýšľanie a nastavenie svojho 

vnútra na pokoj. Ďalší možno 
bude vnímať zimný slnovrat  a 
iný si pripomenie narodenie Je-
žiša Krista a veci s tým súvisiace.  
Všade, pri všetkých spomenutých 
spôsoboch bude nanovo zaznie-
vať to slovo „niečo“. Je to len nie-
čo, každý hľadá svoju možnosť, 
svoje „niečo“. 

Nemusí to však byť málo. Spo-
ločné na každom tom „niečom“ 
je, že človek vníma potrebu na-
pĺňať aj svoj hlbší rozmer – teda 
nielen žiť, ale svoj život aj naplniť 
niečím, čo nás dvíha a drží. To svo-
je „niečo“ pre dušu i pre kvalitné 
ľudské spolužitie potrebujeme.

Ja chcem popriať všetkým či-
tateľom, ale aj všetkým ľuďom 
nášho mesta, ba i sveta, aby sme 
vedeli napĺňať aj to, čo nás robí 
ľuďmi. Nech vieme sýtiť i to, čo  
tradícia označuje slovom duša. 
Nech aj tohtoročné Vianoce (ale 
nielen ony) sú nástrojom a prí-
ležitosťou zažiť niečo, čo nás po-
vznesie a z čoho budeme vedieť 
chvíľu žiť naplnení pokojom a 
dobrom. 

 PETER cIBIRa

Príhovor Petra Cibiru: Niečo o duši
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Mestská polícia v Seredi 
oslávila 20 rokov. V jej 
radoch sa vystriedalo 76 ľudí.

Mestská polícia začala fungovať 
15.septembra 1991. Jej prvý náčel-
ník Jozef Sečen zdieľal spoločnú 
kanceláriu s vtedajším vicepri-
mátorom. Spomína, že mal k dis-
pozícii iba stoličku, stôl a telefón. 
Nastúpil o dva mesiace skôr ako 
ostatní. Musel vybaviť všetko po-
trebné na to, aby sa polícia mohla 
rozbehnúť. Spolu s novoprijatými 
policajtmi sa najprv prezliekol do 
montérok, aby kopali kanále pre 
inžinierske siete k budove, v ktorej 
sídlia doteraz.  

„Začiatky neboli jednoduché, 
všetko sa robilo „na kolene“. Vzni-
kal tiež štatút, tak som obehával 
mestské polície, ktoré už fungova-
li, aby som nazbieral skúsenosti. 
Tie som získal napríklad aj na ško-
lení v Kanade. Problém bol v tom, 
že čo sme si odtiaľ priniesli, tu bolo 
ťažko realizovateľné. Niektoré vy-
moženosti, ktoré mali už vtedy, my 
nemáme dodnes,“ spomína prie-
kopník mestskej polície v Seredi.

Náročná práca 
mnohých odradila
Mestská polícia v Seredi dostala 
na začiatok k dispozícii jedno auto 
- „žigulák“ combi a dvoch psov. 
Osemhodinové služby v noci, cez 

sviatky, víkendy, za každého poča-
sia a za nízke finančné ohodnote-
nie mnohých odradili. To je prob-
lém, ktorý ostáva po dvadsiatich 
rokoch aktuálnym aj v súčasnosti. 
„Za dve desaťročia sa na u nás vy-
striedalo 76 ľudí. Mnohí zistili, že je 
to oveľa zložitejšie, ako sa „zvonku“ 
zdá, alebo prišli na to, že to nie je 
pre nich práca a odišli za lepšou. 
Preto si do budúcnosti želám, aby 
sme mali lepšie technické vyba-
venie a aby policajti nerozmýšľali 
nad tým, že kdekoľvek inde zarobia 
ľudia viac ako u nás,“ vraví náčel-
ník, Miloš Klenovič, jeden zo zakla-
dajúcich členov polície.  

Organizačná štruktúra mestskej 
polície v Seredi by mala mať pod-
ľa jeho slov 20 ľudí. V súčasnosti 

jej chýbajú traja. Každý uchádzač 
musí prejsť výberovým konaním, 
ktoré pozostáva z osobných poho-
vorov, previerky slovenského pra-
vopisu, fyzických testov a psycho-
testov. Musí byť starší ako 21 rokov 
a musí mať maturitu. „Potrebovali 
by sme viac policajtov, aby sme ve-
deli zabezpečiť aspoň dve hliadky 
cez deň a dve hliadky v noci,“ uza-
tvára Miloš Klenovič.

Deň otvorených dverí
Pri príležitosti okrúhleho jubilea 
usporiadala mestská polícia v Sere-
di deň otvorených dverí. Už tradič-
ne bol najväčší záujem zo strany 
detí, ktoré si mohli prezrieť vyba-
venie policajtov, ich kancelárie ale-
bo aj kamerový systém. Najväčšej 

priazni sa však tešil vozový park, 
kde si mohli ratolesti sadnúť za 
volant a bolo im vysvetlené, ktoré 
veci na čo slúžia. 

Akciu mala na svedomí preven-
tistka Karin Kapustová, ktorá spolu 
s dobrovoľníkmi pre deti pripravila 
rôzne zručnostné súťaže. „Chce-
li by sme deťom trošku priblížiť 
prácu mestskej polície. Rovnako 
je našim zámerom ukázať deťom, 
že mestských policajtov sa netre-
ba báť. Nie sú tu na to, aby im boli 
strašiakmi, ale najmä kvôli tomu, 
aby im pomáhali. Aj takto chceme 
našu činnosť deťom priblížiť, aby 
keď budú mať nejaký problém ne-
mali zábrany prísť a povedať to,“ 
uzavrela Kapustová. 
 (R)

Mestská polícia oslávila 
svoje dvadsiate výročie

Súčasný náčelník Miloš Klenovič (vľavo), primátor mesta Martin Tomčányi (vstrede) a prvý náčelník MsP Jozef Sečen.        Foto: (R)

Poliklinika prijala nového 
kardiológa.  Štatistiky 
ukazujú vysokú úmrtnosť 
na srdcovo-cievne problémy 
v regióne.

Fyzioterapeutické oddelenie na 
poliklinike v Seredi premiestnili 
zo suterénu na prízemie, na býva-
lé oddelenie chirurgie.

Zmena bola nutná
Rekonštrukcia priestorov stála 
50-tisíc eur. Prispeli na ňu akci-
onári spoločnosti ProCare. Tá na 
poliklinike zabezpečuje posky-
tovanie zdravotnej starostlivos-
ti. „Okrem toho sme 10-tisíc eur 
použili na závesy, čalúnenie, po-
stele. Zmena bola nutná, pretože 
predchádzajúce priestory nevy-
hovovali ani lekárom, ani klien-
tom. Boli zatuchnuté a špinavé, 
pretože podzemná voda zatopila 

celý priestor,“ povedala riaditeľka 
Kornélia Horváthová. Dodala, že 
rozsah poskytovaných služieb sa 
nemení.

Zmena sa dotkla aj pľúcneho 
oddelenia, ktoré sa presťahovalo 
na bývalé nosno-ušno-krčné od-
delenie. Tiež prešlo menšou re-
konštrukciou.

Netreba podceňovať stres
Poliklinika po novom prijala na 
trvalý pracovný pomer kardiológa 
a psychiatričku. Kardiológ Ľuboš 
Roháč vidí prínos ambulancie v 
Seredi, pretože štatistiky ukazu-
jú vysokú úmrtnosť na srdcovo-
cievne problémy v tomto regióne.
„Na Slovensku minulý rok zomre-

lo okolo 28-tisíc ľudí na kardio-
vaskulárne ochorenia. Pomerne 
vysoké percento pacientov je ne-
optimálne liečených, nedodržia-
vajúcich životosprávu. My ich v 
tejto ambulancii budeme len vy-
šetrovať, nie operovať,“ vysvetlil 
Roháč. V ambulancii mu tiež pri-
budol nový špecializovaný kardi-
ologický sonograf. Psychiatrická 
ambulancia má tiež novú lekárku. 
Od 15. septembra je ňou Andrea 
Mentová, ktorá predtým pracova-
la na ministerstve zdravotníctva.

„Som rada, že v Seredi ľudia ak-
tívne vyhľadávajú ambulanciu, 
pretože v súčasnosti netreba ab-
solútne podceňovať stres, problé-
my so spánkom, partnerské prob-
lémy či problémy v práci. Prvotná 
prapríčina problému s tlakom, so 
srdiečkom, cukrovkou vzniká prá-
ve v psychike,“ povedala Andrea 
Mentová.  (laZ)

Fyzioterapeutické oddelenie premiestnili

Kardiológ Ľuboš Roháč s novým sonografom.  Foto: (Laz)
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Občania môžu posielať 
požiadavky na riešenie, 
podklady a pripomienky 
do 12. decembra tohto roka.

Mesto Sereď, ako orgán územ-
ného plánovania a obstarávateľ 
územnoplánovacej dokumentá-
cie podľa § 16-18 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku v znení neskor-
ších predpisov (stavebný zákon), 
v súlade s ustanovením § 19b sta-
vebného zákona, týmto oznamuje 
začatie obstarávania územnoplá-
novacej dokumentácie Územný 
plán mesta Sereď.

Obstarávanie územného plá-
nu mesta Sereď je podľa § 2a sta-
vebného zákona zabezpečované 
prostredníctvom odborne spô-

sobilej osoby na obstarávanie 
územnoplánovacích podkladov a 
územnoplánovacej dokumentá-
cie Ing. Anny Halabrínovej, vedú-
cej oddelenia územného plánova-
nia a stavebného poriadku Mest-
ského úradu v Seredi, vedenej v 
registri odborne spôsobilých osôb 
pod č. 176. Mesto Sereď, ako orgán 
územného plánovania, obstaráva 
územný plán za účelom vyhoto-
venia základného územnopláno-
vacieho dokumentu, ktorý bude  
v súlade s potrebami územného 
rozvoja a starostlivosti o životné 
prostredie a vytvorí predpoklady 
k dosiahnutiu ekologickej rovno-
váhy a k zabezpečeniu trvalo udr-
žateľného rozvoja. 

Informácie o postupe obsta-
rávania Územného plánu mesta 

Sereď sú zverejnené na interne-
tovej stránke mesta Sereď  www.
sered.sk

Námety a požiadavky občanov 
a podklady a informácie dotknu-
tých orgánov, organizácií a práv-
nických a fyzických osôb je mož-
né zaslať na adresu:
Mestský úrad v Seredi
Oddelenie územného plánova-
nia a stavebného poriadku 
Nám. republiky č. 1176/10
926 01 Sereď
Kontaktná osoba: Ing. Anna Ha-
labrínová, č.t. 031/789 20 94 – kl. 
230, 0918 450 852, e-mail: uzem-
nyplan@sered.sk
Námety, požiadavky na rieše-
nie, informácie a podklady je 
možné zaslať do 12.12.2011.

 aNNa halaBRíNOVá

Obstarávanie územnej dokumentácie

Prioritou pani adriany bolo 
postaviť sa na nohy, aby 
zabezpečila plnohodnotné 
detstvo svojim piatim 
chlapcom. Po niekoľkých 
mesiacoch sa jej to podarilo.  

Rodina Smädových prežila v máji 
traumatizujúci víkend. Takmer z 
minúty na minútu sa ocitla mat-
ka s piatimi deťmi a jej matkou 
na ulici, chladné noci strávili pri 
Váhu pod holým nebom. Zúfalé 
ženy sa vtedy obrátili na radnicu, 
ktorá im podala pomocnú ruku. 
Viceprimátor Ľubomír Veselický 
ich ubytoval v dvojizbovom byte 
v objekte domu kultúry. Strávili 
v ňom štyri mesiace. Medzitým 
sa pani Adriana pokúšala nájsť si 
prácu, podarilo sa jej to k 1.augus-
tu. „To bolo to najdôležitejšie, pre-
tože keď ju človek má, môže opäť 
normálne fungovať,“ hovorí pani 
Adriana, pre ktorú bolo okrem 
práce prioritou si nájsť aj podná-
jom. „Bolo to ťažké, pretože nikto 
nechcel do bytu takú mnohopo-
četnú rodinu. Ale napokon sa na 
nás šťastie obrátilo a získali sme 
trojizbový byt do dlhodobého náj-
mu dokonca aj so záhradkou.“

Neľahký osud
Pani Adriane sa zmenil život na 
ruby zhruba pred štyrmi rokmi, 
z toho posledný rok, ako hovorí, 
prežívala peklo. Jej syn vypadol 
nešťastnou náhodou z okna a 
manžel začal holdovať alkoholu. 
Takmer vraj priviedol rodinu na 

mizinu, čo v domácnosti mohol, 
to popredal, dokonca aj detskú 
hru a korčule. Svoju ženu týral 
nielen fyzicky, ale aj psychicky. 
Sedel za to v base, nedávno ho 
pustili.

Na jar sa najmladší syn pani 
Adriany obaril horúcou vodou. 
Musela s ním zostať na OČR, ale 
zamestnávateľ jej dlhodobejšiu 
absenciu neakceptoval. Keď stra-
tila zamestnanie, znížili sa záko-
nite aj príjmy rodiny. Nájomné 
za dve izby vrátane kuchyne však 
naopak vzrástlo až na 400 eur. 
Keď ho pani Adriana nemala z 
čoho zaplatiť, majiteľka domu ich 
vyhodila z bytu. Rodina sa brániť 

nemohla, nepodpísali totiž žiad-
nu zmluvu. Sedem ľudí zostalo z 
minúty na minútu bez strechy 
nad hlavou.

„Poprosili sme o pomoc časť ro-
diny, ale otočili sa nám chrbtom. 
Nevedeli sme, čo robiť, kam ísť, 
tak sme, tri noci prespali vonku,“ 
hovorí pani Adriana. „Neprajem 
to nikomu, ani najväčšiemu ne-
priateľovi. Pri pohľade na dcéru a 
jej deti mi trhalo srdce. Veľmi sa 
bála, že by jej synov mohla vziať 
„sociálka“. Ale povedala mi, že ak 
situáciu po víkende nevyriešime, 
sama požiada o umiestnenie detí 
do detského domova.“ 
 (R)

Na rodinu sa 
usmialo šťastie

Osud rodinu naozaj skúša.

gaudete 
s novým cd
Sereďský chrámový spevác-
ky zbor Gaudete vydal nové, v 
poradí druhé CD. Sú na ňom 
chrámové skladby, 2 afro-a-
merické spirituály a aj pár 
vianočných piesní. Milovníci 
chrámovej hudby a priaznivci 
zboru Gaudete si naozaj prídu 
na svoje. Nové CD si môžu kú-
piť v sakristii kostola sv. Jána 
Krstiteľa v Seredi, v mestskom 
múzeu ale aj na koncertoch 
tohto zboru.  
 lucIa MORONgOVá

vyšiel aviončan
V týchto dňoch vyšla vo vyda-
vateľstve Pavla Dvořáka RAK, 
v spolupráci s vydavateľstvom 
FOREKO Sereď, kniha s ná-
zvom Aviončan. Autorom je 
Július Matis, známy aktivista 
občianskeho združenia Vodný 
hrad. Dielo je súhrnom láska-
vých aj humorných poviedok o 
živote v jednom bratislavskom 
činžiaku a odohráva sa v dobe 
pred päťdesiatimi rokmi. Pre 
záujemcov prezradíme, že ide 
o akúsi malú autobiografiu, 
pretože autor práve na zná-
mom bratislavskom Avione 
strávil prvé roky svojho života. 
 (R)

kurz opatrovania
Mesto Sereď s finančnou pod-
porou Trnavského samospráv-
neho kraja realizovalo projekt 
„Zvýšenie kvality poskytova-
ných sociálnych služieb“. Pro-
jekt bol zameraný na zvýšenie 
kvalifikácie opatrovateliek, 
ktoré sú v pracovnom pomere 
s mestom Sereď a poskytujú 
opatrovateľskú službu v do-
mácnostiach občanov na po-
moc iných. Kurz opatrovania 
prebiehal vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Seredi v 
mesiacoch september a októb-
er a zúčastnilo sa ho 36 opatro-
vateliek a opatrovateľov. 
 SIlVIa aDaMčíKOVá 

stručne
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história
- november
n Dňa 3. 11. 2001 v Bratislave zo-
mrel básnik a prekladateľ, ná-
rodný umelec Vojtech Mihálik 
(nar. 30. 3. 1926 v Dolnej Strede). 
Prvé básne uverejňoval v časo-
pisoch už v čase štúdia. Knižne 
debutoval básnickou zbierkou 
Anjeli (Trnava 1947), neskôr sú 
to diela Plebejská košeľa, Spie-
vajúce srdce, Ozbrojená láska, 
Neumriem na slame a ďalšie. 
Venoval sa i básnickej tvorbe 
pre deti a kultúrno - literárnej 
publicistike. Významnú súčasť 
jeho tvorby predstavuje pre-
kladateľská činnosť.    
n Dňa 6. 11. 1702 sa v Baráte 
(Maďarsko) narodil cirkevný 
hodnostár Ján Lami (Lámy). 
Filozofiu a teológiu študoval 
na univerzite v Trnave. V roku 
1740 sa stal ostrihomským 
kanonikom, v r. 1743 hontian-
skym archidiakonom a riadi-
teľom kňazského seminára 
v Trnave. V Seredi pôsobil v r. 
1755.
n Dňa 25. 11. 1829 v Záhrebe zo-
mrela Mária Terézia Artnerová 
(pseud. Theone, nar. 19. 4. 1772 v 
Šintave). V Šintave žila do jej 9 
rokov, kedy sa presťahovala do 
Šoprone. Už v detstve prejavila 
básnické a maliarske sklony. 
Po samostatnej zbierke básní 
sa pokúsila o epos i o drama-
tickú tvorbu s látkou z ang-
lických dejín (Stille Grösse) a 
dejín Slovanov (Rogneda und 
Vladimir).   
n Dňa 30. 11. 1985 v Bratislave 
zomrel historik Ľudovít Ho-
lotík (nar. 5. 6. 1923 v Seredi). 
Organizoval Historický ústav 
SAV a Slovenskú historickú 
spoločnosť. V roku 1953 bol za-
kladateľom a redaktorom His-
torického časopisu,  od r. 1962 
hlavný redaktor Studia histo-
rica slovaca.  
Už pred 380 rokmi bola Sereď 
známa výrobou obuvi, založe-
nie cechu ševcov patrí medzi 
najstaršie a najrozšírenejšie 
cechy, cechové artikuly pre 
ševcov  zo šintavského pan-
stva  vydal v roku 1631 Michal 
Thurzo a obsahovali 19  arti-
kulov (štatút remesla). Pred 70 
rokmi sa manuálnou veľkový-
robou obuvi zaoberala firma 
Jozef Strašifták a spol., ktorá 
po znárodnení v roku 1948 bola 
začlenená do národného pod-
niku Baťa – Baťovany v Parti-
zánskom (od roku 1949 Závody 
29. augusta).   
 (MD) 

stručne

V predposledný októbrový 
pondelok privítali v 
priestoroch mestského 
úradu v Seredi študentov 
ekonomického gymnázia 
Enge v Zürichu.  

Stalo sa tak v rámci medzinárod-
nej spolupráce seredskej Obchod-
nej akadémie so spomínaným 
gymnáziom. „Spolupráca medzi 
školami vznikla ešte v roku 1997, 
v podstate šťastnou zhodou okol-
ností. Prakticky od spomínaného 
roku bez prerušenia takto fungu-
jeme. Je to teda už štrnásť rokov,“ 
vysvetlila Klára Dobrovičová, pe-
dagogička z Obchodnej akadémie, 
ktorá zároveň fungovala aj ako 
tlmočníčka. „Každoročne v máji 
chodia naši študenti do Zürichu 
a na jeseň prichádzajú švajčiarski 
študenti k nám. Spolupráca po-
zostáva z projektovej práce, kde 
študenti dané témy spracovávajú. 
My sa tiež pripravujeme na rôzne 
témy, ktoré môžeme o švajčiar-
sku spracovať a potom odprezen-
tovať,“ pokračovala Dobrovičová. 
Podľa nej sú takéto výmenné 
pobyty výborným stimulom pre 
študentov, hlavne v jazykovej ob-
lasti. Pozitív to ale má viac. „Nie 
je to však len o tom. Študenti spo-
znávajú nových ľudí, ich men-
talitu, kultúru alebo umenie. To 
je veľkým prínosom,“ povedala. 
Pobyty spravidla trvajú od sied-

mich do desiatich dní a náklady 
študentov s tým spojené sú mi-
nimalizované na čo najmenšiu 
možnú mieru. „Funguje to tak, že 
žiaci si zaplatia cestu a keď prídu 
do Švajčiarska, sú ubytovaní v 
rodinách, takže prakticky žiadne 
ďalšie náklady nemajú. Samozrej-
me, odhliadnuc od nejakého vrec-
kového. Rovnako to funguje aj 
opačne,“ zosumarizovala pedago-
gička. Výmenné pobyty sa tešia aj 
obľube u študentov a je o ne veľký 
záujem. „Mnohí, ktorí sa z pobytu 
vrátili, nám hovorili, že sa tam za 
tých desať dní naučili viac, ako za 
celý školský rok,“ uzavrela Klára 
Dobrovičová.

Na pôde mestského úradu pri-
vítal zahraničných študentov 
viceprimátor mesta Ľubomír Ve-
selický. „Som veľmi rád, že som 

mohol návštevu u nás privítať. 
Takéto kontakty považujem za 
základný princíp zbližovania sa 
ľudí v rámci európskeho priesto-
ru,“ povedal na margo stretnutia. 
„Zároveň som rád, že je to práve 
Zürich a Švajčiarsko, pretože kra-
jina aj mesto majú bohatú his-
tóriu. Švajčiari môžu byť svojim 
spôsobom príkladom pre všetky 
ostatné štáty z hľadiska spoluna-
žívania, keďže majú štyri úradné 
jazyky. Dokazujú tak, že je možné 
spolupracovať aj napriek zdanli-
vo veľkým rozdielom. Toto vyso-
ko oceňujem a som rád, že práve 
seredský študenti majú možnosť 
sa s takýmto svetom kontaktovať 
a získavajú cenné skúsenosti,“ 
nešetril slovami chváli vicepri-
mátor. 

 (DT)

Mladí švajčiarski 
študenti v Seredi

Návštevu zo Švajčiarska privítal viceprimá-
tor Serede Ľubomír Veselický.  Foto: (dt)

Od začiatku tohto školské-
ho roka môžu žiaci Zš J. a. 
Komenského navštevovať 
školský klub detí v nových 
rekonštruovaných priesto-
roch, ktoré predtým slúžili 
iba pre účely centra voľného 
času. 

Budova prešla rozsiahlou reno-
váciou, konkrétne z bývalej ne-
funkčnej kuchyne urobilo Mesto 
dve pekné učebne, v ktorých sa 
deti veľmi dobre cítia. Vymenili 
sa okná, dvere, upravili sa soci-
álne zariadenia. Riaditeľka školy 
uvoľnila finančné prostriedky 
na úpravu ďalších učební, vnú-
torných dverí a kuchynky. Tiež 
pribudli nové šatňové skrinky pre 
deti, ktoré klub navštevujú. „Celé 
to začalo materskou škôlkou, 
ktorá bola v budove na Jesenskej 
ulici, patriacej Pečivárňam. Tech-
nický stav budovy však nebol vy-

hovujúci, zatekala, preto mesto 
hľadalo riešenie tejto situácie,“ 
povedala riaditeľka školy J. A. 
komenského Slávka Kramárová. 
Riešením nakoniec bolo, že škôl-
ka sa z Jesenskej ulice presťaho-
vala do pôvodného školského klu-
bu, hneď oproti škole J. A. Komen-
ského. Následne sa mesto spolu 
so školou rozhodlo investovať do 

priestorov centra voľného času, 
ktoré teraz slúži aj ako školský 
klub. Spolu bolo preinvestova-
ných viac ako 12 tisíc eur, pričom 
zo zdrojov školy išlo na úpravy 
okolo 2 tisíc eur. Zrekonštruované 
priestory tak teraz slúžia aj ako 
školský klub a centrum voľného 
času zároveň. 

 (DT)

Zrekonštruovaný školský klub



10

Výstava mala v minulom 
roku u ľudí úspech. Múzeum 
sa preto rozhodlo výstavu 
zorganizovať aj po druhý 
krát ako pokračovanie tej 
minulej.  

Výstava „Ženy a ich záľuby v mi-
nulých storočiach“ sa po prvýkrát 
uskutočnila ešte v minulom roku. 
Motívom bol veľký záujem zo 
strany obyvateľov mesta a náv-
števníkov Mestského múzea v 
Seredi, ktorý pretrváva aj naďalej. 
Preto sa kompetentní rozhodli 
výstavu zorganizovať aj tento rok 
s dôvetkom, že ide o pokračovanie 
výstavy minulej.

Ručné práce, predmety a deko-
rácie sú dielami, ktoré s láskou, 
trpezlivosťou a fantáziou vytvori-
li ženy minulých storočí. Exponá-
ty vznikali predovšetkým počas 
dlhých zimných večerov. Šikovné 
ženy si nemuseli vymýšľať kom-
plikované vzory, predlohou im 
bolo prostredie, ktoré ich obklo-
povalo, či už to bola príroda, rôz-

ne životné udalosti, sviatky. Tým 
všetkým sa dokázali inšpirovať 
a vznikali tak skutočné umelec-
ké diela s veľkou umeleckou a v 
dnešných časoch aj historickou 
hodnotou.

Návštevníci mohli na expozícii, 
ktorá prebiehala počas septem-
bra a októbra, obdivovať vyšívané 
obrusy, dečky, obliečky na vankú-
še, kroje, vyrezávané drevené so-
chy, predmety zo slamy a šúpolia, 

keramiku, valec so seredskou pa-
ličkovanou čipkou i staré vzácne 
knihy o ručných prácach a mno-
ho ďalších zaujímavých artefak-
tov z dôb minulých.

Veríme, že táto výstava zane-
chala v prítomných návštevní-
koch príjemné pocity a tešíme sa 
na ďalšie stretnutia v našich mú-
zejných priestoroch.  

 ZlaTIca gREgOROVá
                                 

Ženy a ich záľuby 
v minulých storočiach

Hlinený krčah, výšivkys a mnohé iné mohli návštevníci vidieť v seredskom múzeu 
počas septembra a októbra.  Foto: (zG)

stručne

história
- december
n Dňa 4. 12. 1954 sa narodil v 
Čadci prof. Ing. František Janí-
ček PhD., prorektor Slovenskej 
technickej univerzity v Bra-
tislave. Je absolventom Elek-
trotechnickej fakulty SVŠT 
v Bratislave (1979). Vedeckú 
ašpirantúru ukončil v r. 1984, 
za docenta bol vymenovaný v 
r. 1989, za profesora v odbore 
elektroenergetika v r. 1999. V r. 
2000 - 2007 pôsobil vo funkcii 
dekana Fakulty elektrotech-
niky a informatiky. Je jedným 
zo spoluzakladateľov interne-
tového informačného a vzde-
lávacieho projektu INFELEN 
(informácie o elektroenerge-
tike), je členom vedeckých rád 
viacerých univerzít.  
n Dňa 15. 12. 2004 bolo sláv-
nostne otvorené miestopisné 
múzeum v Seredi – Mestské 
múzeum (založené 1. mája 
2004).  Sídlo má v budove býva-
lej Fándlyho fary.
n Dňa 16. 12. 1761 sa v Jacov-
ciach narodil náboženský 
spisovateľ Tomáš Jedlička (zo-
mrel 15. 3. 1814 v Križovanoch  
nad Dudváhom). Filozofiu a 
teológiu študoval v Trnave, te-
ológiu v Bratislave. V roku 1782 
pôsobil ako kaplán v Seredi. Bol 
členom Slovenského učeného 
tovarišstva, autor katechizmu.
n Dňa 21. 12. 1902 sa v Seredi 
narodil architekt  Ferdinand 
Silvan (pôvodným menom 
Silberstein, zomrel 24. 11. 1983 
v Sydney, Austrália). V roku 
1925 absolvoval Nemeckú vy-
sokú školu v Prahe, v odbore 
architektúra a pozemné stavi-
teľstvo. V r. 1949 ho obvinili zo 
sabotáže a rozhodol sa emigro-
vať do Austrálie. Na Slovensku 
je autorom viacerých architek-
tonických diel, ktoré sa svojou 
kvalitou zaraďujú medzi vý-
znamné diela slovenskej funk-
cionalistickej architektúry.
V Seredi realizoval budovu 
Poštového úradu (v r. 1934) a 
Obchodného domu Müller (v r. 
1936, v súčasnosti budova Kú-
peľňového štúdia). 
n Dňa 22. 12. 1998 bol v Seredi 
odhalený Pamätník obetiam 
holokaustu, ktorý stojí na Ka-
sárenskej ulici  pred objektom 
vojenských kasární.  V areáli 
kasární bol v rokoch 1941 – 
1944 zriadený jeden z trojice 
najväčších pracovných a kon-
centračných táborov na území 
prvej Slovenskej republiky.  
  (MD) 

Pri príležitosti 10. výročia vzniku 
vyšších územných celkov na Slo-
vensku zorganizoval Trnavský sa-
mosprávny kraj (TTSK) 6. októbra 
podujatie s názvom Otvorená sa-
mospráva. 

Tento deň začal mimoriad-
nym zasadnutím Zastupiteľstva 
TTSK, na ktorom bol jednohlasne 
schválený nový symbol samo-
správneho kraja - znelka vytvo-
rená  na motívy piesne Rodný 
môj kraj od majstra Gejzu Dusíka 
a taktiež Deň TTSK, ktorý bude 
odteraz každoročne pripadať na 
prvý októbrový štvrtok. 

Súčasťou podujatia bola aj kon-
ferencia,  vernisáž výstavy v Ga-
lérii Jána Koniarka pod názvom 
Premeny hodnôt slovenskej mo-
derny. Po jej otvorení nasledovala 
slávnostná svätá omša celebro-

vaná trnavským arcibiskupom 
Róbertom Bezákom. Občania i 
návštevníci sa mohli zúčastniť 
aj vernisáže výstavy prác detí 
materských škôlok To najlepšie 
z pasteliek, vernisáže výstavy 
energetikov - výtvarníkov, do-
kumentačnej výstavy venovanej 
propagácii činností regionálnych 
kultúrnych inštitúcii v zriaďova-
teľskej pôsobnosti TTSK a mno-
hých ďalších. V Divadle Jána Pa-
lárika v Trnave v popoludňajších 
hodinách vedenie Trnavského sa-
mosprávneho kraja na čele s jeho 
predsedom Ing. Tiborom Miku-
šom, oceňovalo najvýznamnejšie 
osobnosti a kolektívy kraja, ktoré  
významným spôsobom prispeli k 
rozvoju Trnavského samospráv-
neho kraja, obohatili ľudské po-
znanie vynikajúcimi tvorivými 

výkonmi alebo za významné vý-
sledky vedeckej, technickej, ume-
leckej, športovej, publicistickej, 
verejnoprospešnej činnosti, či za 
účasť pri záchrane ľudského živo-
ta, majetku kraja a občanov.    

 SIlVIa KOVáčOVá

Ocenené osobnosti aj zo Serede

SEREDSKÉ NOVINKY

ocenení zo serede
Spomedzi občanov nášho mesta 
boli Pamätnou medailou predse-
du TTSK ocenení: 
n Alžbeta Vargová za aktívnu účasť 
v odboji počas 2. svetovej vojny 
n in memoriam: Janka Hudáková 
za záchranu ľudských životov po-
čas 2. svetovej vojny 
n in memoriam: Jaroslav Červenka 
za rozvoj hudobného umenia na 
Slovensku. 

Aj počas októbra, novembra a de-
cembra vybralo múzeum v Seredi 
pre svojich návštevníkov exponá-
ty mesiaca.

Ľudia si tak mohli počas októb-
ra pozrieť vzácnu harmoniku z 19. 
storočia a v novembri hrala prím 
historická dokumentácia známej 
seredskej rodiny Dominika de 
Ronzyho.  

V decembri bude ako exponát 
mesiaca vystavený Reprezentač-
ný lexikon Slovenska a Podkar-
patskej Rusi. Bol vydaný v roku 
1936 a oboznamuje verejnosť so 
zaujímavými osobami svetského 
a cirkevného života, „aby verej-
nosť poznala všetkých, ktorí obe-
tujú svoje vedomosti a svoju pra-
covitosť na oltár mravného a hos-

podárskeho povznesenia Sloven-
ska a Podkarpatskej Rusi, či už sa 
venovali vede, literatúre, umeniu, 
priemyslu, hospodárstvu, obcho-
du...“ (citácia z Lexikonu). Tento 
nepochybne zaujímavý exponát 
mesiaca si môžete pozrieť v Mest-
skom múzeu v Seredi od decem-
bra tohto do konca januára 2012. 
Tešíme sa na Vašu návštevu! (Zg)

Exponáty mesiaca v Seredskom múzeu
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Primátor mesta Sereď vy-
hlasuje súťaž na návrh no-
vého umiestnenia pamät-
níka obetiam 1. svetovej 
vojny s menami  128 obča-
nov Serede, ktorí v tejto 
vojne zahynuli. Pamätník 
sa t.č. nachádza na Čepe-
ňskej ulici pri autobusovej 
zastávke. Okruh osôb, kto-
ré môžu návrh podať, nie je 
obmedzený. 

Návrh musí v textovej 
časti obsahovať meno a 
priezvisko navrhovateľa, 
jeho adresu trvalého poby-
tu a telefonický kontakt. 
Ďalej názov ulice, na ktorej 
sa nachádza vhodné miesto 
pre umiestnenie pomníka, 

stručný popis tohto miesta 
s odôvodnením jeho vhod-
nosti pre umiestnenie po-
mníka a parcelné číslo tejto 
lokality. Dôležitou infor-
máciou je aj pomenovanie 
a popisné číslo dvoch naj-
bližších budov k miestu, na 
ktoré navrhuje navrhovateľ 
pamätník umiestniť. 

Svoje návrhy môžu ob-
čania odovzdať písomne v 
kancelárii prvého kontak-
tu mestského úradu alebo 
odoslaním na mailovú ad-
resu primátor@sered.sk. 
Najúspešnejší návrh bude 
odmenený čiastkou 50 €. 
Uzávierka súťaže je 31. 12. 
2011.

súťaž
na umiestnenie pamätníka 
obetiam 1. svetovej vojny Verejné priestranstvá v Sere-

di  a najmä komunikácie le-
mované zväčša zelenými za-
trávnenými plochami ponú-
kajú možnosti na estetické 
vylepšenie týchto priestorov 
vybudovaním rôznych archi-
tektonických prvkov. V mno-
hých mestách SR poznáme 
štandardné osadenie  plôch 
lavičkami a informačnými 
tabuľami. Tieto plochy ale 
umožňujú aj iné, veľkorysej-
šie, netradičné, odvážnejšie 
a viacfunkčné využitie. 

Primátor mesta Sereď Ing. 
Martin Tomčányi v záujme vy-
užitia potenciálu odborne pri-
pravených absolventov archi- 
tektúry, sochárov či dizaj-
nérov  vyhlasuje súťaž na 
predloženie návrhov nových 
prvkov drobnej architektúry, 
ktoré by mali spĺňať minimál-
ne tieto podmienky: mož-
nosť užívať dielo ako priestor 
pre oddych, svojím vzhľadom 
dotvárať a korešpondovať s 
prostredím, v ktorom je na-

vrhované, ako aj poskytovať 
užívateľovi informáciu týka-
júcu sa histórie mesta, geo-
grafickej zvláštnosti  miesta 
alebo významnej kultúrnej 
udalosti viažucej sa k tomuto 
miestu, či mestu samotné-
mu. 

Návrh musí obsahovať: n 
Meno a priezvisko navrhova-
teľa n Adresa trvalého poby-
tu navrhovateľa n Telefonic-
ký kontakt n Určenie miesta 
umiestnenia. n Vizualizáciu 
objektu v prostredí, do ktoré-
ho je navrhovaný n Technický 
popis vyhotovenia n Predpo-
kladané náklady na vyhoto-
venie n Podpis navrhovateľa. 

Autori môžu svoje  návr-
hy predkladať  písomne v 
kancelárii prvého kontaktu 
mestského úradu alebo odo-
slaním na mailovú adresu 
primátor@sered.sk. Tri naj-
úspešnejšie návrhy budú od-
menené  čiastkou 300, 250 a 
200 €. Uzávierka súťaže je 31. 
12. 2011.

skrášlime svoje mesto
výzva 

- primátora mesta Sereď na návrhy 
nových prvkov drobnej architektúry

PRÍLEŽITOSŤ PRE FIRMY I JEDNOTLIVCOV!

NÁVRAT ŠĽACHTY DO SEREDSKÉHO KAŠTIEĽA*

Mesto Sereď v spolupráci s Občianskym združením 
Vodný Hrad plánuje vyplniť všetky okná na prvom poschodí 
kaštieľa obrazmi historických osobností, ktoré žili a pracovali 

na hrade Šintava (dnešnom seredskom kaštieli).  
Obrazy budú v oknách niekoľko rokov, až do ukončenia 

opravy kaštieľa.

Náklady na jeden obraz sú 250 €. Po zaplatení tejto čiastky 
(ako dar občianskemu združeniu) bude do ďalšieho okna 

vsadený obraz osobnosti. 

Informácie na telefónnom čísle 0915 738 199 (Július Matis), 
alebo v kancelárii Mestského múzea.

*Projekt bol doteraz financovaný z Nadačného fondu Slovak Telecom a. s. Nadácie Pontis.
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n Máriou Kissovou /1920/, n MVDr. Ferdinandom Balaďom /1930/ n Jánom Mihokom /1958/, 
n Štefániou Válkyovou /1937/, n Evou Saidlovou /1939/ Česť ich pamiatke!

n  Ján Svátek a Ing. Denisa Komínková,  
n Peter Tóth a Petronela Mendelová, n Du-
šan Kluch a Júlia Šubová, n Ján Flajžík a Eva 
Šupolová, n Miroslav Krempa a Mária Ra-
kúsová, n  Carl Darren Humphrey a Ing. 
Andrea Branišová, n Juraj Dovina a Marti-
na Horáková, n Pavol Madarás a Petrone-
la Jurčáková, n Tomáš Kalinay a Bc. Marti-
na Jamrichová, n Andrej Galko a Mgr. An-
drea Andrássyová, n Ivan Forgáč a Andrea 

Jurčová, n Ing. Ivan Krištof a Mgr. Michae-
la Masarovičová, n  Patrik Faktor a Mgr. 
Zdenka Slováková, n Jaroslav Antal a Júlia 
Lipovská, n Zdeněk Plecháč a Gizela Tužin-
ská, n Richard Lehota a Ing. Andrea Kori-
čanská, n Ing. Jaroslav Zaťko a Ing. Monika 
Bartošová, n Ing. Ladislav Vdovjak a Ing. 
Kristína Švrčková, n Gabriel Macko a Alena 
Šeríková.
 Mladomanželom srdečne blahoželáme!

n Teodor Hrušovský (1921), n Jozef Malay (1921), n Emília Slabá (1920), n Mária Ištóková (1920), 
n Júlia Paulovičová (1920), n Katarína Labošová (1917),  Srdečne blahoželáme!

narodili sa 
n Natália Kašíková, n Tomáš Kušnír, n Ema Slivarichová Srdečne blahoželáme!

jubilanti

mladomanželia

rozlúčili sme sa s ��

V súčasnosti sú umelci 
a umelecké zoskupenia 
v našom meste horúcim 
zemiakom, ktorý, vo vzťahu 
k mestu a jeho inštitúciám, 
nikomu nepatrí, nikto 
za neho nemá zodpovednosť 
a čo je najsmutnejšie, nikto 
ju ani necíti.  

Kultúrny dom sa stará o kultúrne 
programy, nie o umelecké sub-
jekty (poskytuje im maximálne 
prístrešie – skúšobné a skladové 
priestory, aj to za odplatu a samo-
zrejme nemá ani zďaleka mož-
nosti vyhovieť všetkým), v mest-
skom zastupiteľstve je táto téma 
očividne dlhoročné tabu a ani na 
mestskom úrade nebol dlhé roky 
nikto, na koho by sa dalo s akou-
koľvek požiadavkou obrátiť (ak sa 
aj podarilo niečo predsa len vyba-
viť, tak veľmi prácne, s maximál-
nym osobným nasadením žiada-
teľa, resp. vedúceho umeleckého 
subjektu a cez niekoľko ľudí – tzv. 
štýlom „od dverí k dverám“ a celá 
záležitosť bola vyslovene neko-
nečným príbehom).

Umeniu reálne hrozí zánik 
Akýkoľvek umelecký subjekt 
(či už samostatný umelec alebo 
umelecké zoskupenie) sa potre-
buje sústrediť predovšetkým 
na výkon svojej práce a nie na 
organizovanie a koordinovanie 

umeleckého života v meste. Takto 
končí mnoho dobrých iniciatív 
pre skvalitnenie nášho kultúrne-
ho života „v koši“, pretože tvoriť, 
resp. vykonávať tvorivú činnosť 
v našom meste, je to isté, ako „ísť 
hlavou proti múru“. Umenie (naj-
mä hudobné) sa u nás tým pádom 
robí na vlastné riziko a ťarchu, vo 
veľmi ťažkých podmienkach a 
hrozí mu reálne zánik. Navyše, 
odmenou za iniciatívu a často ne-
malú odvedenú prácu je dokonca 
výsmech!

V ponuke je dnes minimum 
Preto je potrebné uvedomiť si, akú 
má pre nás umenie cenu, resp. 
hodnotu a význam. Bez umenia 
totižto naše mesto (vzhľadom na 
súčasný stav) bude mať len málo 
čo ponúknuť  (toho čím sme, čo 
nás tvorí, čo dokážeme a na čo 
sme právom hrdí). Okrem špor-
tu, by sme predsa mohli zaujať 
kultúrnymi podujatiami, oddy-
chovými zónami alebo inými ak-
tivitami súvisiacimi s rozvojom 
cestovného ruchu, tie sú však v 
súčasnosti veľmi ďaleko od že-
laných výsledkov, takže reálne 
máme v ponuke minimum. Naše 
mesto tak, pri pokračovaní súčas-
ného trendu, zostane čiernou ov-
cou slovenských miest, ktoré je v 
médiách spájané skoro výlučne s 
najrôznejšími negatívnymi sku-
točnosťami a udalosťami.

Treba prebrať zodpovednosť 
Zachovanie našej kultúrnej iden-
tity - našich tradícií a kultúrneho 
dedičstva, resp. domáceho ume-
nia v našom meste (pre nás, i pre 
budúce generácie) si vyžaduje 
konečne prebrať zodpovednosť 
za umeleckú činnosť ako celok, 
a k tomu je potrebné, aby ume-
lecká činnosť a jej podpora bola 
systematická, organizovaná a 
mala jasný smer a ciele. Ak sa má 
naše nehmotné kultúrne dedič-
stvo zachovať a umelecká činnosť 
konečne začať fungovať na adek-
vátnej a udržateľnej úrovni (a nie 
roztrieštene „na vlastnú päsť“), 
musí mať niekde zázemie a na to 
je potrebné, aby sa sústredila „pod 
jednu strechu“ (v ktorej bude mať 
oporu a ktorá ju bude koordino-
vať) a integrovala do jedného cel-
ku. Zároveň sa musí kultúra (kto-
rej súčasťou je aj domáce umenie) 
ako celok konečne dostať medzi 
hlavné priority v budúcom sme-
rovaní nášho mesta (v minulosti 
očividne patrila medzi tie nižšie, 
ak nie najnižšie). Sereď potenciál 
má a veľký, ale treba ho konečne 
začať využívať.

Zvrátiť súčasný stav - obrátiť k 
lepšiemu a stabilizovať je ale se-
riózna práca, ktorú musí niekto 
vykonávať. Preto je potrebné na 
tieto účely vyčleniť špecializo-
vané pracovné sily, čo samozrej-
me znamená investíciu, ale bez 

investícií (čas, námaha, finanč-
né prostriedky) sa nepohne nič! 
Ak chceme aby niečo fungovalo, 
musí to jednoducho niekto za-
bezpečiť. 

Existuje riešenie 
Riešením by preto bolo vytvore-
nie Centra pre umeleckú činnosť, 
ktoré by združovalo podľa mož-
nosti všetky umelecké subjekty 
(či už jednotlivcov alebo kolektí-
vy) v meste a zabezpečovalo, resp. 
malo v popise práce aktivity, ako 
je napr.  práca s mládežou (v ob-
lasti umenia), propagácia ume-
nia, organizovanie a koordino-
vanie umeleckého života, posky-
tovanie odborného poradenstva, 
sprostredkovanie a zabezpečo-
vanie potrieb umeleckých sub-
jektov, cezhraničná spolupráca 
a kultúrne výmeny, zabezpečo-
vanie zachovania a udržiavania 
tradícií a kultúrneho dedičstva, 
právne zastrešenie umeleckej 
činnosti, vypracovávanie a ria-
denie projektov a mnoho ďalších 
aktivít spojených s umeleckou 
činnosťou na celomestskej úrov-
ni, ktoré v súčasnosti buď nikto 
nevykonáva, alebo sú zabezpečo-
vané len na základe obetavosti a 
iniciatívy samotných občanov.
 Ing. MaRcEl čERVENKa
 predseda Združenia
 pre rozvoj regionálnej kultúry

Centrum umeleckej činnosti

Október je mesiacom úcty k star-
ším. Mesto Sereď sa však o svojich 
seniorov stará počas celého roka. 
Občanom odkázaným na pomoc 
inej osoby poskytujeme opatro-
vateľskú službu, nepracujúcim 
dôchodcom prispievame na stra-
vovanie, poskytujeme sociálne 
poradenstvo a v neposlednom 
rade prevádzkujeme a financuje-
me dve denné centrá pre seniorov. 
S činnosťou denných centier pre 
seniorov počítame aj v budúcom 
roku a v plánovanom rozpočte 
mesta Sereď na rok 2012 sú pre 
denné centrá vyčlenené finančné 
prostriedky. 

Október bol však predsa výni-
močný. 26. októbra 2011 navštívil 
primátor mesta so svojim zástup-

com Zariadenie pre seniorov a do-
mov sociálnych služieb v Seredi. 
O krátky kultúrny program sa po-
starali žiaci základných škôl P. O. 
Hviezdoslava a J. A. Komenského. 
Klientom potom rozdali balíčky so 
sladkosťami a ovocím. 27.10.2011 
sa už po 13-ty krát konalo kul-
túrno-spoločenské podujatie pre 
seniorov pod názvom „Ďakujeme 
Vám“ v estrádnej sále domu kul-
túry. Pre seniorov bolo pripravené 
občerstvenie ale hlavne zaujímavý 
program pod názvom REPETE NÁ-
VRATY, v ktorom vystúpili Dušan 
Grúň a Martin Jakubec. Podujatie 
malo u seniorov veľký úspech, o 
čom svedčila aj plná estrádna sála. 
 SIlVIa aDaMčíKOVá

Foto: Iveta Tóthová, seredonline.sk

Mesiac úcty k starším
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Základná škola Jana Amosa Ko-
menského Sereď  sa v  školskom 
roku 2011/2012 zapojila do dvoch 
projektov, ktorých prínos spočí-
va nielen v zlepšení podmienok 
a prístupu v aktuálne realizova-
nom edukačnom procese, ale i v 
oblasti dlhodobého formovania 
mladej generácie v oblasti ľud-
ských práv a enviromentalistiky. 
Ani v jednom z týchto projektov, 
navzdory všeobecne zaužívanej 
predstave o možnostiach konať 
dobrú a prospešnú vec len za do-
statočnej finančnej podpory, nie 
je meradlom úspešného fungova-
nia projektu získanie finančnej 
dotácie od štátnych či súkrom-
ných organizácií.  Jedným z tých-
to projektov je projekt UNICEF  
Škola priateľská k deťom.  
     Okrem základnej požiadavky 
realizácie projektu, ktorou je na-
pĺňanie ustanovení Dohovoru o 
právach dieťaťa, učitelia uvíta-

li možnosť, ako urobiť zo školy 
priateľa detí a nie strašiaka, či 
nutné zlo, ktoré si každý musí za-
žiť  s heslom „Len prežiť!“  Tento 
ušľachtilý cieľ sa zároveň stáva i 
prostriedkom, ako naučiť deti byť 
solidárnymi s deťmi, ktoré nema-
jú možnosť žiť a vzdelávať sa v 
takých podmienkach ako ony. Žiť 
v priateľskej škole totiž znamená 
byť i priateľom detí celého sveta, 
ktoré svojou činnosťou UNICEF 
podporuje.
     Zmyslom projektu je, okrem 
spomínanej spolupráce s UNICEF, 
vytvoriť na škole atmosféru pria-
teľstva nielen medzi deťmi na-
vzájom, ale aj medzi nimi, rodič-
mi, učiteľmi i nepedagogickými 
zamestnancami. Podporuje sa to 
spoločnými rodičovskými zdru-
ženiami: pedagógovia,  rodičia 
a deti, akciami organizovanými 
žiakmi nielen pre žiakov,  zábav-
nými hodinami, ktoré si žiaci v 

rámci tematických týždňov pri-
pravujú a akciami, z ktorých fi-
nančný výťažok putuje na podpo-
ru aktivít UNICEF: Týždeň mod-
rého gombíka, Školy pre Afriku.
     Jednou z prvých aktivít v tom-
to školskom roku bola žiakmi po-
zitívne prijatá návšteva Junior 
ambasádorky Shahad .... z Iraku. 
Navštívila školu počas Dňa otvo-
rených dverí 27. októbra 2011 a 
počas štyroch hodín predstavila 
žiakom 7. ročníka problematiku 
ľudských a detských práv z po-
hľadu ženy, ktorá nemôže žiť vo 
svojej krajine, pretože v nej pre-
bieha vojnový konflikt a svoj nový 
domov našla spolu s rodinou na 
Slovensku. Počiatočné obavy žia-
kov z rečovej bariéry zahnala Sha-

had svojou znalosťou slovenčiny, 
úprimnosťou, prirodzeným šar-
mom, spontánnosťou, úsmevom 
a v neposlednom rade i trochu 
orientálnym pôvabom. Zanechala 
v žiakoch hlboký dojem opisom 
krutej reality v jej domovine, o 
ktorej človek vzdialený tisícky ki-
lometrov nemá ani potuchy. Opäť 
sa potvrdilo, že životné skúsenos-
ti sú najlepším učiteľom a v tom-
to prípade je šťastím, že sa k nám 
tieto skúsenosti dostali „len“ v 
sprostredkovanej podobe.
     Aktivity Školy priateľskej k de-
ťom budú pokračovať počas celé-
ho školského roka a všetci zain-
teresovaní dúfajú, že minimálne 
rovnako úspešne ako doteraz.
 DaRIa BRauNOVá

Škola priateľská k deťom 

MESTSKÉ MÚZEUM 
– FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava
Dobové fotografie Serede
Lapidárium s barokovými sochami
VÝSTAVY:
Archeologický výskum hradu Šintava
Zachráňme kaštieľ v Seredi

NOVÁ VÝSTAVA:
„KÚZLO FOTOGRAFIE“
výstava fotografií členov seredského FO-
TOKLUBU VÁH, potrvá od 2. 12. 2011 – 21. 1. 
2012 

EXPONÁT MESIACA - NOVEMBER:
„Dokumentácia Dominika de Ronzy“
 kominárskeho majstra zo Serede 

EXPONÁT MESIACA - DECEMBER:
„Reprezentačný LEXIKON SLOVENSKA“ A 
PODKARPATSKEJ RUSI Z ROKU 1936“

ATRAKCIE:
Model kaštieľa s parkom – vízia budúcnos-
ti

VZDELÁVACÍ PROGRAM 
PRE ŽIAKOV ZŠ A SŠ:

ŠINTAVSKÝ HRAD - prvá téma z cyklu 
„Poznávaj históriu mesta a život svojich 
predkov“ s premietaním dokumentov a 
obrazovým materiálom (je potrebné objed-

nať a dohodnúť termín minimálne týždeň 
dopredu)
Pripravujeme tému (od decembra): Cechy 
a remeslá

PODUJATIA:
VIANOČNÁ CHUŤ UMENIA A REMESLA
- 2. decembra, vianočná tvorivá dielňa – 
DREVOREZBA, DRÔTOVANIE,  MEDOVNÍ-
KY 
výroba darčekov z dreva, drôtu, papiera a 
zdobenie medovníkov
6., 7., 8. decembra, vianočné tvorivé dielne 
- ENKAUSTIKA, maľovanie vianočných mo-
tívov taveným voskom 
16. decembra o 16.30 hod., vianočný kon-
cert žiakov ZUŠ J. Fischera – Kvetoňa
-  PRIŠLI SME K VÁM S KOLEDAMI

OTVÁRACIE HODINY: 
október – apríl:  ut–so:  9°° -  17°° hod., máj – 
september: ut–so:  10°° - 18°° hod.
(Informácie a objednávky pre organizované 
skupiny na 031/789 4546)
www.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

kultúrne pozvánky
V záujme efektívneho spôsobu 
úhrad poplatkov nebude od 1. 
januára 2012 platobný výmer na 
úhradu komunálneho poplatku, 
dane z nehnuteľnosti a poplatku 
za psa doplnený poštovou pou-
kážkou.

Identifikácia platiteľa bude 
vyznačená čiarovým kódom na 
výmere alebo rozhodnutí. Platiteľ 
pri úhrade poplatkov do pokladne 
preukáže iba výmer s čiarovým 
kódom, na základe ktorého bude 
úhrada vykonaná.

Ďalšie možnosti úhrad, ako 
platby prevodným príkazom z 
účtu platiteľa, alebo poštovou 
poukážkou vyžiadanou na poš-
te ostávajú nezmenené s tým, že 
v prípade vyplňovania poštovej 
poukážky bude potrebná zvýšená 
pozornosť pri vyplňovaní varia-
bilného a konštantného symbolu, 
ako aj údajov o platiteľovi a prijí-
mateľovi platby.  EVa FlORIšOVá 

Identifikácia 
platiteľov



Neúspechy z úvodu súťaže, 
podľa jeho slov, mužstvo 
ešte viac nabudili, stále 
je však čo zlepšovať. Po 
skončení jesennej časti 
tretej ligy sme sa rozprávali 
s kapitánom futbalistov ŠKF 
Sereď Martinom Gálom. 

Jesennú časť súťaže máte za 
sebou. Ste na siedmom mieste 
s 21 bodmi. Ako by ste ju zhod-
notili z vášho pohľadu? Naplni-
li sa predsezónne očakávania?

- Po jesennej časti sme priebež-
ne umiestnení v strede tabuľky. 
Nato, že sme v tejto súťaži nová-
čik, je to solídna pozícia. Netvr-
dím, že sme nemali na viac, no 
zmena kádra a vyššia kvalita sú-
perov taktiež zohrali významnú 
úlohu na takomto umiestnení. 
Naše predsezónne očakávania sa 
sčasti naplnili, no máme ešte čo 
zlepšovať.

V minulom roku ste suverén-
ne postúpili do tretej ligy. 
Úvod v novej súťaži bol však 
rozpačitý. V čom to podľa vás 
bolo? Svoju rolu v tomto určite 
zohrala aj pomerne rozsiahla 
obmena kádra. 

- Myslím, že to bolo najmä tým, 
že pred prvým majstrovským zá-
pasom sme sa zúčastnili turnaja 
v Maďarsku, kde sa nám zranili 
niektorí hráči. Taktiež krátka 
prestávka pred novým súťažným 
ročníkom sa podpísala pod už 
spomínaný rozpačitý začiatok.

Nezobral vám nevydarený 
úvod to vietor z plachiet? Pred-
sa, boli ste asi zvyknutý na iné 
výsledky z predchádzajúceho 
roka. 

- Nie, práve naopak, veľmi nás 
to motivovalo. Každý neúspech 
nás núti čoraz tvrdšie na sebe 
pracovať. Pretože hráčov typu To-
maček a Kamenský, ktorí sa veľ-

kou mierou podpísali pod našu 
minuloročnú jesennú spanilú 
jazdu, je ťažké nahradiť.

Postupne sa však výkony za-
čali stabilizovať, prišli nejaké 
posily. Dá sa povedať, že ste si 
potom zvykli?

- Áno, dá sa to tak povedať, všet-
ko sú to tímoví hráči, rozumieme 
si ako na ihrisku, tak i v kabíne.

Tešiť vás ale môže stála pria-
zeň divákov. V čom to podľa 
vás je, že na štadión chodí pra-
videlne hojná návšteva? 

- Sereď je futbalové mesto, na-
vyše sú všetci zvedaví na vyššiu 
ligu, nových súperov. Predvádza-
me útočný a kombinačný futbal, 
ktorý sa divákom určite páči.

Ak by sme to zobrali v globále, 
čo boli silné stránky mužstva, 
čo naopak robilo problémy? 

- Našou silnou stránkou je, že 
sa vieme dostať do šance a ná-

sledne dať aj gól. Naopak slabšou 
stránkou je, že máme mladé muž-
stvo, ktoré potrebuje získať viac 
zápasových skúseností. 

Ktorý zápas bol z pohľadu 
mužstva najvydarenejší, ktorí 
by ste najradšej vymazali z 
pamäte?

- Za najvydarenejší zápas tejto 
sezóny by som označil zápas vo 
Vrbovom, kde sme vyhrali 2:0. Na-
opak, vôbec nám nevyšiel zápas 
doma s Trnavou, kde sme viedli 
1:0, mali sme aj dobré príležitosti 
na zvýšenie skóre, ale potvrdilo sa 
pravidlo „nedáš-dostaneš“, z čoho 
rezultoval konečný výsledok 1:4.

Ste kapitánom futbalistov 
Serede. Snažili ste sa spoluhrá-
čov v horších chvíľkach neja-
kým spôsobom motivovať? 

- Samozrejme, že som sa snažil 
ich povzbudiť a vyhecovať v situ-
áciách, keď sa nedarilo.

Keď už sme pri tej motivácii, 
okrem hrania trénujete aj 
seredských tretiakov. Ako sa 
vám darí v tomto smere? Ako 
vás to baví? 

- V súčasnej dobe je treba klásť 
dôraz na mládež, preto je pre mňa 
motivujúce trénovať mladých 
chlapcov. Navyše je v mužstve 
môj malý synovec, pre ktorého 
som veľkým vzorom. Aj z tohto 
pohľadu ma toto trénovanie veľ-
mi baví. 

Koniec aktívnej kariéry je u 
vás ešte ďaleko, ale zdá sa, že 
už teraz myslíte na to, čo bude 
potom. Chceli by ste sa tréno-
vaniu venovať aj v budúcnosti, 
alebo to zatiaľ máte ako ko-
níček?

- Zatiaľ to beriem skôr ako ko-
níček, ale nehovorím, že by som 
sa v budúcnosti nechcel venovať 
profesionálnemu trénovaniu.

Stále je čo zlepšovať, 
hovorí kapitán Gál

Kapitán ŠKF Sereď Martin Gál.

FUTBALOVÁ JESEŇ

JESENNÁ TABUĽKA
1. Šaľa 15 11 0 4 32:16 33 (+12)
2. Slovan jun. 15 9 4 2 36:23 31 (+7)
3. Šamorín 15 9 2 4 27:12 29 (+5)
4. Pezinok 15 8 2 5 17:17 26 (+2)
5. Trnava B 15 7 2 6 31:21 23 (+2)
6. Nové Mesto 15 6 4 5 24:24 22 (+1)
7. Sereď 15 6 3 6 25:21 21 (-3)
8. Dun. Lužná 15 6 3 6 10:18 21 (0)
9. Vráble 15 5 4 6 24:25 19 (-5)
10. Nové Zámky 15 5 3 7 15:16 18 (-6)
11. Púchov 15 5 3 7 18:21 18 (-3)
12. Vrbové 15 5 2 8 15:25 17 (-7)
13. Nitra jun. 15 4 4 7 17:19 16 (-5)
14. Topoľčany 15 4 4 7 20:30 16 (-5)
15. Nemšová 15 3 5 7 21:27 14 (-7)
16. Moravany 15 4 1 10 17:34 13 (-11)

VÝSLEDKY ŠKF SEREĎ
Sereď - Nemšová 1:2 (1:0), Kasaj.
Šamorín - Sereď 1:0 (0:0).
Sereď - Nitra jun. 1:0 (1:0), Herák.
Sereď - Moravany 4:1 (1:0), Frťala 2, Herák, 
Scherhaufer.
Vrbové - Sereď 0:2 (0:1), Frťala, Herák.
Sereď - Nové Zámky 3:1 (3:0), Herák 2, 
Kasaj.
Vráble - Sereď 2:2 (0:2), Mihálik, Kasaj.
Sereď - Slovan jun. 0:2 (0:2).
Pezinok - Sereď 3:1 (1:1), Vaško.
Sereď - N. Mesto 3:1 (2:0), Rehák, Gál, 
Kasaj.
Púchov - Sereď 2:2 (1:0), Scherhaufer, 
Mihálik.
Sereď - Trnava B 1:4 (1:1), Gál (11 m).
Šaľa - Sereď 2:1 (1:1), Kasaj.
Sereď - Topoľčany 4:0 (1:0), Herák 2, Scher-
haufer, Lipovský.
Dunajská Lužná - Sereď 0:0.

ŠTATISTIKY ŠKF SEREĎ
n ODOHRANÉ ZÁPASY: 15 - Gál, 
Korman, Herák, 14 - Kasaj, Bobor, 13 
- Dobiš, 12 - Mihálik, Varga, Scherhaufer, 
11 - Anda, Vaško, Kupec, 9 - Vígh, Rehák, 
7 - Pecho, Penciak, 6 - Lipovský, Frťala, 5 
- Pernecký.
n GÓLY (25): 7 - Herák, 5 - Kasaj, 3 
- Frťala, Scherhaufer, 2 - Gál, Mihálik, 1 
- Lipovský, Rehák, Vaško.
n ČK (6): Vaško 2, Varga, Frťala, Pernec-
ký, Korman.
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„S hrou, myslím si, mô-
žem vysloviť spokojnosť. 
Snažili sme sa nadviazať 
na vlaňajší ročník, kedy 
sme produkovali tech-
nický a ofenzívny futbal. 

Vo viacerých zápasoch sa nám to podarilo 
aj túto jeseň, aj keď výsledky tomu veľmi 

nenasvedčujú. Boli tam zápasy, ktoré sme 
prehrali z objektívnych príčin, v niektorých 
prípadoch zasiahla vyššia moc. Herne to 
však bolo v poriadku. Dôkazom môže byť 
aj návštevnosť na domácich stretnutiach. 
Pravidelne nám chodí okolo 700 až 800 di-
vákov, mali sme aj tisícovú návštevu. Aj toto 
môže dokazovať, že sa na našich zápasoch 
bolo na čo pozerať. Bol som zvyknutý na 
víťazstvá, na postupy, mám ich za sebou 
sedem, takže až tak spokojný nie som. 

Mali sme ale slabý začiatok a vzhľadom na 
to postavenie v tabuľke akceptujeme, nie 
je to najhoršie, aj keď sme mohli na tom 
byť aj lepšie. Našťastie sa nám vyhýbali aj 
zranenia, takže aj v tomto smere som rád. 
Veľmi ma však sklamali výkony rozhodcov, 
ktorí stretnutia nezvládajú, pritom viacerí 
pískajú aj prvú ligu. Nie som jediný, kto sa 
na to sťažuje. Jednoducho, niektorí skrátka 
pískať nevedia. Kluby majú finančné problé-
my a napríklad, keď sem prišlo Nové Mesto, 

bolo vidieť na hráčoch nechuť, boli úplne 
demotivovaní, tým pádom ten zápas nemá 
takú úroveň ani náboj. Aj keď sme vyhrali 
4:0, je to predsa iné. S viacerými hráčmi v 
mužstve nie som spokojný. Počas prestávky 
dôjde v kádri k viacerým zmenám, niektorí 
hráči odídu, nejakí prídu. K pilierom na 
druhej strane patril Kamil Vaško, Roman 
Mihálik. To boli naozaj nosní hráči. Škoda 
je len, že sú to obrancovia, radšej by som 
spomenul aj útočníkov.“

Ako hodnotí jesennú časť tréner Tibor Meszlényi
SLOVO TRÉNERA

Nováčik je 
na 7. mieste



Basketbalisti Serede nezačali 
súťaž najlepšie. Ako nová-
čik I. ligy svoje úvodné štyri 
zápasy prehrali. Potom ale 
prišla séria troch víťazstiev 
po sebe, kedy Lokomotíva 
zdolala aj lídra Inter. Dôs-
tojne reprezentuje mesto aj 
basketbalová mládež, juniori 
aj starší žiaci postúpili do ce-
loslovenských súťaží.

Zhovárali sme sa s 
trénerom mužov 
(a tiež starších žia-
čok) Richardom 
Kamenským (na 
snímke).

Ako ste zatiaľ spokojný 
s účinkovaním v súťaži 
z hľadiska hry? Je mužstvo 
konkurencieschopné?

- Z pohľadu hry môžem vy-
sloviť spokojnosť. Začiatok nám 
síce nevyšiel, úvodné štyri zápasy 
sme hrali vonku a všetky štyri 
prehrali. Bolo vidieť určitú ne-
skúsenosť z našej strany, možno 
sme zaplatili aj nováčikovskú 
daň. Hlavne však bolo vidieť, že 
sme počas prípravy odohrali iba 
jeden prípravný zápas s Trnavou. 
Potom ale prišli domáce zápasy, 
ktoré sme vyhrali a príprava za-
čala prinášať svoje ovocie. Hrali 
sme agresívnu obranu, ktorá nám 
vychádzala. Dokonca sme doma 
porazili lídra súťaže Inter. Takže 
cieľ hrať vyrovnaný basketbal so 
súpermi, nebyť iba „fackovacím 
panákom“, sme určite splnili.

Po jedenástich zápasoch 
máte 15 bodov, v tabuľke na 
piatom mieste. Napĺňajú sa 
predsezónne očakávania?

- Priznám sa, že spočiatku sme 
sa aj obávali. Predsa každé muž-
stvo má bývalých extraligových 
basketbalistov, majú omnoho 
viac skúseností ako my. U nás je 
to iba Bielorus Sergej Zarovskij, 
možno ešte Mišo Novomestský, 
ktorý hral I. ligu. Ostatní hráči 
hrali len mládežnícke kategórie 
alebo oblastné súťaže a všetko sú 
to odchovanci Serede. Preto sme s 
výsledkami spokojní, vlastne sa 
nám darí nad očakávania.

Pred súťažou ste avizovali 
nejaké posily. Kto prišiel a ako 
sa posily osvedčili?

- Nakoniec neprišiel nikto. Mal 
to byť jeden hráč z Prievidze a 

predbežne sme to mali ústne do-
hodnuté, nakoniec to ale strosko-
talo. Pokiaľ ale nekolidovali juni-
orské zápasy s našimi, vždy sme 
sa snažili dať v prvej lige priestor 
aj trom našim juniorom. Sú to 
pre nich obrovské skúsenosti a 
v mnohých prípadoch nebolo 
vidieť vekový rozdiel. Chalani 
nám veľmi pomohli a do mužstva 
dobre zapadli.

Cítiť nejaký hendikep 
v skladbe mužstva oproti 
súperom?

- V mužstve nám chýba čistý 
pivot, vysoký podkošový hráč. Ak 
by sme mali možno iba toho jed-
ného pivota navyše, dovolím si 
tvrdiť, že v prvej osmičke by sme 
boli určite. V rýchlosti, agresivite, 
na krídlach alebo pri rozohráva-
čoch sme problém skutočne ne-
mali. Jednoznačný problém u nás 
je ale vo výške. Každé mužstvo 
má jedného alebo dvoch pivotov 
cez dva metre, silovo stavaných a 
s tým sme mali problém.

Prvá liga je určite aj 
finančne náročnejšia. Je klub 
zabezpečený na celú sezónu?

- Klub by mal byť do konca 
sezóny zabezpečený. Väčšina 
financií pochádza od mesta, 
ktoré nás podporuje. Zároveň má 
Lokomotíva aj nejaké vlastné 
prostriedky.

V čom cítite najväčší rozdiel 
medzi II. ligou a vašou 
súčasnou súťažou?

- Najväčší rozdiel je určite v 
tom, že jednotlivé celky pracujú 
omnoho systematickejšie ako v 

druhej lige. Tam väčšina muž-
stiev funguje tak, že sa chalani 
stretnú dvakrát do týždňa, chvíľu 
si spolu zahrajú a potom idú na 
zápas. V tejto súťaži je to iné, sú 
tu bývalí extraligoví hráči alebo 
hráči vytlačení zo súpisiek extra-
ligových klubov a tým pádom je 
to oveľa profesionálnejšie.

V klube dlhodobo pomerne 
úspešne pracujete aj s mlá- 
dežou. Juniori a starší žiaci 
postúpili do celoslovenských 
častí svojich súťaží. S týmto 
ste určite spokojný, čakali 
ste to alebo je to príjemným 
prekvapením?

- S cieľom postúpiť išli samo-
zrejme družstvá do súťaže, to bolo 
základnou ambíciou. Vedeli sme, 
s kým budeme hrať, vedeli sme, 
do čoho ideme. Nechcem povedať, 
že je to pre nás samozrejmosťou, 
ale spravili sme všetko pre to, aby 
sa postúpilo. Teraz to však nebu-
de ľahké, vo všeobecnosti platí, že 
východ je v týchto kategóriách 
basketbalovo silnejší ako západ. 
Do celoslovenskej súťaže postú-
pilo šesť tímov z našej súťaže a 
šesť z východnej. Nakoniec sa 
štyri najlepšie celky stretnú na 
záverečnom trojdňovom turnaji.

Máte nejaké ambície, pokiaľ 
ide o vaše mládežnícke 
družstvá v celoslovenských 
súťažiach?

- Základ je hrať vyrovnané 
zápasy so silnejším východom. 
Neviem, či je reálne postúpiť do 
finálovej štvorky, ale určite pre to 
spravíme všetko. Bolo by to však 
pekné, keby sa nám to podarilo.

Kamenský: Darí sa 
nám nad očakávania

BASKETBAL
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I. LIGA MUŽI
10. kolo: Sereď - Karlovka 58:81 (29:43), 
Novomestský 15, Zarovskij 12, Bosý 11, Sečen 
9, A. Rucz 8, Ujlacký 2, Kubačka 1.
11. kolo: Sereď - Holíč 82:63 (45:31), Zarovskij 
19, Ujlacký 15, Novomestský 14, Bosý 11, A. 
Rucz 10, Sečen 4, Šimko 3, M. Rucz 2, Kojš 2, 
Kubačka 2.
1. Petržalka 11 10 1 893:700 21
2. Inter 11 8 3 855:691 19
3. Karlovka 11 7 4 879:788 18
4. Trnava 11 7 4 796:758 18
5. Sereď 11 4 7 755:871 15
6. Filozof 11 3 8 774:844 14
7. Holíč 11 3 8 738:881 14
8. BSC 11 2 9 661:818 13

I. LIGA JUNIORI
14. kolo: Sereď - Prievidza 58:67 (24:39), 
Fiala 13, Kubačka 11, Čomaj 10, Matušica 10, 
Rucz 6, Šimončík 5, E. Domaracký 2, Jančár 1.

Skupina západ - konečná tabuľka:
1. Prievidza 12 10 2 998:788 22
2. Inter 12 10 2 918:731 22
3. Sereď 12 8 4 860:769 20
4. Levice 12 6 6 869:802 18
5. BSC 12 4 8 734:880 16
6. Karlovka 12 4 8 812:841 16
7. Trnava 12 0 12 658:1038 12

Skupina o 1.-12. miesto - žreb:
26. 11. Inter - Sereď, 27. 11. BSC Ba - Sereď, 10. 
12. Sereď - Sp. N. Ves, 11. 12. Sereď - TYDAM 
UPJŠ Košice, 7. 1. P. Bystrica - Sereď, 8. 1. 
Žilina - Sereď, 21. 1. Poprad/Svit - Sereď, 22. 1. 
B. Bystrica - Sereď, 4. 2. Sereď - Prievidza, 5. 
2. Sereď - Levice, 28. 1. Karlovka - Sereď, 29. 
1. Sereď - Karlovka, 18. 2. Sereď - BSC Ba, 19. 2. 
Sereď - Inter, 3. 3. TYDAM UPJŠ Košice - Sereď, 
4. 3. Sp. N. Ves - Sereď, 17. 3. Sereď - Žilina, 18. 
3. Sereď - P. Bystrica, 31. 3. Sereď - B. Bystrica, 
1. 4. Sereď - Poprad/Svit, 21.4. Levice - Sereď, 
22.4. Prievidza - Sereď.

I. LIGA STARŠÍ ŽIACI
13. kolo: Senec - Sereď 69:84 (28:46), Lelkeš 
17, Meliška 16, Králik 16, Skubeň 14.
14. kolo: Inter - Sereď 77:49 (28:25), Skubeň 
14, Lelkeš 12, Meliška 6, Králik 4, Masaryk 3.

Skupina západ - konečná tabuľka
1. Levice 12 11 1 1249:572 23
2. Prievidza 12 10 2 1035:767 22
3. Inter 12 8 4 911:800 20
4. Sereď 12 6 6 724:826 18
5. Senec 12 4 8 747:895 16
6. Komárno 12 3 9 722:986 15
7. Trnava 12 0 12 654:1196 12

Skupina o 1.-12. miesto - žreb:
26. 11. Sereď - Senec, 27. 11. Sereď - Inter, 10. 
12. L. Mikuláš - Sereď, 11. 12. Poprad/Svit 
- Sereď, 7. 1. Sereď - Sp. N. Ves, 8. 1. Sereď 
- Juniorbasket Košice, 21. 1. Sereď - Levice, 22. 
1. Sereď - Komárno, 28. 1. Sereď - Prievidza, 29. 
1. Prievidza - Sereď, 4. 2. Žilina - Sereď, 5. 2. P. 
Bystrica - Sereď, 18. 2. Inter - Sereď, 19. 2. Sereď 
- Senec, 3. 3. Sereď - Poprad/Svit, 4. 3. Sereď 
- L. Mikuláš, 17. 3. Juniorbasket Košice - Sereď, 
18. 3. Sp. N. Ves - Sereď, 31. 3. Komárno - Sereď, 
1. 4. Levice - Sereď, 21. 4. Sereď - P. Bystrica, 22. 
4. Sereď - Žilina.

Muži Lokomotívy Sereď si ako nováčik počínajú v prvej lige solídne.



TABUĽKY PO 
JESENNEJ ČASTI
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Predstavujeme mládež ŠKF Sereď

ŠKF Sereď - starší žiaci U15
Horný rad zľava: asistent trénera Adam Polednák, Marco Buran, Adam Klementis, Michal Kur-
bel, Ondrej Morong, Denis Petráš, Samuel Lukáč, Peter Havrilák, Ondro Melicher, tréner Peter 
Farkaš, stredný rad zľava: Marco Bako, Denis Bosý, Matúš Kuchta, Norbert Jankto, Kristian 
Vinter, Matej Meleg (kapitán), Kristián Lukáč, dolu brankári Adam Kobelár a Tomáš Kuchta.

ŠKF Sereď - mladší žiaci U13
Horný rad zľava: tréner Peter Bohunický, Kevin Henček, Pavol Kanaloš, Michal Žiak, Andrej 
Jendrišák, Patrik Krivosudský, Adam Čermák, Lukáš Koštrna, dolný rad zľava: Richard Sokol, 
David Krivošík, Maximilián Prešnajder, Marek Bohunický, Adam Krivosudský, Marek Nagy, 
Adam Richnák. Na fotografii chýbajú Branislav Mizerík a Lukáš Brodanský.

ŠKF Sereď - prípravka U11
Horný rad zľava: Laris Ternény, Martin Kuriš, Andrej Švehla, Gabriel Mrva, Juraj Širuch, Patrik 
Sklenár, Rastislav Šipkovský, dolný rad zľava: Šimon Trubač, Matúš Lovecký, Lukáš Šipoš, Adam 
Králik, Erik Zetocha, Martin Drobný. Tréner Peter Sokol.

ŠKF Sereď - prípravka U9
Horný rad zľava: Adam Štrbka, Patrik Halán, Martin Buncel, Tomáš Chatrnúch, Adam Višvarda, 
dolný rad zľava: Peter Kušnír, Peter Chatrnúch, Patrik Belička, Dominik Degma, Robert Stare-
ček, Samuel Gombárik, Michal Holbík, brankár Samuel Tomášek. Tréner Martin Gál.

DORAST - IV. LIGA JV
Káder ŠKF Sereď: brankári Frederik Vivodík, Boris 
Miček, hráči Michal Sokol, Matúš Boženík, Matúš 
Kováč, Boris Belica, Matej Lacek, Martin Hubica, 
Tomáš Kobora, Peter Kobora, Juraj Habdák, Ro-
land Vicena (kapitán), Ľuboš Vaculčiak, Ivan, Jurík, 
Rudolf Bilka, Jakub Morong, Michal Spáčil, Roman 
Václavík, Martin Ružarovský. Tréner Pavol Varga.
1. Šamorín 15 13 1 1 61:9 40
2. FK 2007 ŠG 15 12 2 1 91:10 38
3. Bánov 15 12 0 3 54:15 36
4. Šurany 15 10 2 3 50:14 32
5. V. Meder 15 9 1 5 48:26 28
6. Sereď 15 9 0 6 37:25 27
7. Želiezovce 15 8 0 7 49:36 24
8. Okoličná 15 7 1 7 26:32 22
9. Chrenová 15 7 0 8 38:47 21
10. Or. Potôň 15 6 1 8 27:32 19
11. Kost. Kračany 15 5 1 9 26:29 16

12. Palárikovo 15 5 1 9 44:56 16
13. Topoľníky 15 5 0 10 16:79 15
14. Gabčíkovo 15 2 1 12 13:56 7
15. Hurbanovo 15 2 1 12 17:66 7
16. Vlčany 15 2 0 13 17:82 6
STARŠÍ ŽIACI - III. LIGA STRED
1. Skalica 13 13 0 0 66:4 39
2. J. Bohunice 13 11 1 1 67:9 34
3. V. Meder 13 10 1 2 67:13 31
4. Šoporňa 13 8 0 5 48:56 24
5. Sereď 13 6 4 3 39:23 22
6. Brezová 13 7 0 6 37:34 21
7. Galanta 13 5 2 6 34:27 17
8. Senica C 13 5 2 6 34:38 17
9. ČFK Nitra B  13 5 1 7 20:39 16
10. V. Kostoľany 13 5 0 8 30:34 15
11. Holíč 13 3 2 8 22:49 11
12. Ivanka 13 3 0 10 18:50 9
13. Kúty 13 2 1 10 10:59 7
14. Šamorín B 13 1 0 12 10:67 3
MLADŠÍ ŽIACI - III. LIGA STRED
1. Skalica 13 12 1 0 111:8 37
2. Galanta 13 12 1 0 102:2 37
3. Sereď 13 11 0 2 98:11 33
4. ČFK Nitra B 13 10 0 3 61:26 30
5. Šamorín B 13 8 0 5 47:29 24

6. Senica C 13 8 0 5 50:34 24
7. J. Bohunice 13 7 1 5 55:34 22
8. Kúty 13 5 1 7 28:55 16
9. V. Meder 13 5 0 8 37:37 15
10. V. Kostoľany 13 5 0 8 24:47 15
11. Ivanka 13 3 0 10 30:92 9
12. Brezová 13 2 0 11 11:82 6
13. Šoporňa 13 1 0 12 10:105 3
14. Holíč 13 0 0 13 6:108 0
PRÍPRAVKA U11 (2001)
1. Dun. Streda 8 7 1 0 43:7 22
2. Komárno 8 6 2 0 33:3 20
3. PFA B Vráble 8 5 1 2 25:17 16
4. Sereď 8 4 2 2 20:20 14
5. N. Zámky 8 3 1 4 28:24 10
6. Galanta 8 2 0 6 11:21 6
7. Šaľa 8 1 2 5 12:29 5
8. Štúrovo 8 1 2 5 9:29 5
9. V. Meder 8 1 1 6 5:36 4
PRÍPRAVKA U10 (2002)
Káder ŠKF Sereď: Leo Hurban, Teo Kupec, Filip Pre-
šnajder, Samuel Endres, Michal Pilát, Noe Bokora, 
Denis Vavrinec, Lukáš Mičányi, Kristián Mikláš, Ju-
raj Hilkovič, Damián Ruška, Šimon Benčík, Patrik 
Schmidt. Tréner Peter Sokol.
1. Dun. Streda 9 9 0 0 79:8 27

2. Močenok 9 8 0 1 56:11 24
3. FC Nitra B 9 6 1 2 39:18 19
4. Šaľa 9 4 1 4 17:30 13
5. N. Zámky 8 4 0 4 26:30 12
6. Sereď 9 4 0 5 26:40 12
7. PFA B Vráble 8 3 0 5 13:30 9
8. Komárno 9 2 0 7 15:34 6
9. Hurbanovo 6 1 0 5 12:27 3
10. Galanta 8 0 0 8 9:64 0
PRÍPRAVKA U9 (2003)
1. Dun. Streda 11 10 1 0 66:15 31
2. Šaľa 11 10 0 1 102:11 30
3. FC Nitra B 11 8 1 2 74:23 25
4. Močenok 11 7 0 4 72:36 21
5. Komárno 11 6 1 4 65:27 19
6. Štúrovo 11 5 2 4 26:32 17
7. Sereď 11 4 2 5 53:30 14
8. Galanta 10 4 1 5 36:19 13
9. PFA B Vráble 10 2 0 8 19:102 6
10. N. Zámky 10 1 1 8 13:118 4
11. Hurbanovo 8 1 0 7 12:59 3
12. V. Meder 11 0 1 10 20:86 1
Webstránky mužstiev:
Mladší žiaci: www.skfsered.estranky.sk 
Prípravka 2002-2003: www.sered02.webnode.sk 
Prípravka 2001: www.sered01.webnode.sk
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