
O roku 2011 môžeme v týchto dňoch 
hovoriť už iba v minulom čase. Ukončený 
rok každý z nás trochu bilancuje. Ak si 
premietam, čo všetko sa od začiatku roku 
2011 v našom meste udialo, som rád, že 
môžem hovoriť o množstve akcií, ktoré 
nás v oblasti správy  majetku mesta a 
skvalitnenia prostredia posunuli dopredu. 
Neraz to boli problémy, ktorých počiatky 
siahali do histórie viac ako nedávnej. 

Napriek zdanlivej nemožnosti riešení  viaceré „večné“ problémy 
dnes evidujeme ako vyriešené. Jedným z výrazných posunov, ktorý 
ocenilo a denne oceňuje množstvo občanov, je nová forma ale aj 
prístup zamestnancov mesta k občanom prichádzajúcich do budovy 
Mestského úradu so svojimi požiadavkami.

Nebudem na tomto mieste vymenúvať konkrétne akcie. Dotknutí 

občania prínos a využitie investičných prostriedkov  vidia sami 
najlepšie. Reálne si  uvedomujem, že treba urobiť veľa, čo Sereď 
a jej obyvatelia potrebujú.  Realizácia prác a budovanie je však 
podmienené mnohými niekedy naozaj byrokratickými nariadeniami, 
finančnými  možnosťami, keď v záujme dodržania rozpočtových 
pravidiel nemôžeme z obecnej kasy vybrať viac, než v nej máme. 
Nie ja ako primátor ale vy ako občania ste oprávnení hodnotiť, ako 
ste spokojní s tým, čo v meste pribudlo nové a čo sa podarilo spolu s 
poslancami a zamestnancami zmeniť k lepšiemu.

V budúcom roku nás čakajú  investičné akcie o ktorých sa dočítate 
ďalej,skvalitnenie služieb pre občanov,množstvo kultúrnych a 
spoločenských podujatí .Dovoľte mi aby som Vám v Novom roku 
poprial veľa zdravia,šťastia a pohody. Verím,že rok 2012 bude z 
hľadiska pozitívnej bilancie ešte lepší ako ten uplynulý.
 
 Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď

www.sered.sk
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4
oznam 
daňovníkom 
Zmena čísla 
účtu MsÚ Sereď

16
zmeny 
v kádri 
ŠKF opustilo až 
osem futbalistov

10
Ďalší úspech
karola daniša 
Postúpil 
do finále

upozornenie

šport
Chodníky na novom cintoríne pred úpravou. 

Vážení občania!

kultúra

Prinášame časť prehľadu projektov, ktoré sa nám podarili v uplynulom roku zrealizovať. v 
ďalšom čísle Seredských noviniek prinesieme jeho druhú časť. 

Chodníky na novom cintoríne po úprave. 

Križovatka pri Hutníku pred opravou. Križovatka pri Hutníku po oprave.
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Pokračovanie zo strany 1

Križovatka pri LIDLi pred úpravou. Križovatka pri LIDLi po úprave.

Parkovisko Cukrovarská pred... ... a po úprave.

Parkovisko Legionárska pred úpravou. Parkovisko Legionárska po úprave.
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Zmenili sme v tomto roku - časť 1
Pokračovanie z prvých dvoch strán

Parkovisko Námestie slobody pred úpravou. Parkovisko Námestie slobody po úprave.

Pohľad na časť komunikácie pred vybudovaním priechodu. Pohľad na vybudovaný priechod.

Vchod do amfiteátra pred úpravou. Vchod do amfiteátra po úprave.
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oznam zmien všetkým daňovníkom
Zmena nastáva aj v systéme plate-
nia daní:
Tým daňovým poplatníkom, ktorí 
využívali formu platenia v ho-
tovosti v pokladni MsÚ oznamu-
jeme, že od nového roka 2012 budú  
šekové poukážky nahradené 
čiarovým  kódom vyznačeným na 
platobnom výmere. Z tohto dôvo-
du je potrebné si platobný výmer  
odložiť, pretože bude slúžiť na 

identifikáciu platby v pokladni.
     Pre tých daňovníkov, ktorí pre-
ferujú bezhotovostný platobný 
styk oznamujeme, že od 
1. januára 2012 bude na tento 
druh platieb zavedené nové 
číslo bežného účtu v SLSP č.ú. 
0203505156/0900. Dôležitým 
údajom pre identifikáciu platby 
stále zostáva variabilný symbol 
uvedený na platobnom výmere.

Mesto Sereď ako správca 
dane z nehnuteľnosti 
upozorňuje občanov 
(daňovníkov) na podanie 
daňového priznania v 
zmysle zákona č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. 
Katastrálne územia obce sú 
Sereď, Dolný Čepeň, Stredný 
Čepeň, Horný Čepeň.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti 
podávajú len tie fyzické a práv-
nické osoby, ktorým pribudla ne-
hnuteľnosť alebo nastala zmena 
v kalendárnom roku 2011 a to do 
31. januára. Na vyrubenie dane 
je rozhodujúci stav k 1. januáru 
2012. Fyzická alebo právnická oso-
ba v priebehu zdaňovacieho obdo-
bia je povinná oznámiť správcovi 
dane skutočnosti rozhodujúce 

pre vznik alebo zánik daňovej po-
vinnosti k dani z nehnuteľnosti a 
každú zmenu týchto skutočností 
do 30 dní odo dňa nasledujúceho 
po dni, keď tieto skutočnosti alebo 
ich zmeny nastali.

Daňovník, ktorý nadobudne 
nehnuteľnosť vydražením v 
priebehu zdaňovacieho obdobia, 
je povinný podať priznanie do 15 
dní odo dňa vzniku daňovej po-
vinnosti. Upozorňujeme tiež na 
skutočnosť, že uplatnená daňová 
úľava nie je poskytovaná auto-
maticky, t.z. že za účelom poskyt-
nutia týchto úľav sú daňovníci 
povinní oprávnenosť preukázať 
znova.

Ďaľšie informácie spojené s po-
daním  priznania  dani z nehnu-
teľnosti ako i možnosti prevzatia 
tlačív k vypísaniu priznania zís-
kate na  oddelení správy daní z 
nehnuteľnosti  MsÚ Sereď na č. 
dv. 12 a 13. Tlačivá k podaniu pri-

znania DzN získate taktiež na 
internetovej stránke Mesta Sereď 
www.sered.sk alebo na interneto-
vej stránke Ministerstva financií 
www.mfsr.sk.

Daňové priznanie má povin-
nosť podať fyzická alebo právnic-
ká osoba:

- ktorá v roku 2011 nadobudla 
vlastníctvo k nehnuteľnosti a to 
či už kúpou, darovaním, zámer-

nou, dedičstvom alebo dražbou 
- u ktorej skončilo oslobodenie 

za byt alebo novostavbu rodinné-
ho domu

- u ktorej nastali zmeny skutoč-
ností rozhodujúcich na vyrube-
nie dane z nehnuteľnosti ( napr. 
odpredaná časť nehnuteľnosti, 
prístavba, nadstavba, skolaudova-
nie stavby, vydané stavebné povo-
lenie, atď.   zdroj: Msú Sereď

Oznam daňovníkom mesta Sereď

Dokončenie z prvých troch strán

Zmenili sme v tomto roku - časť 1

Záhradná ulica pred úpravou...

Priestor pre kanceláriu prvého kontaktu.

... a po nej.

Už vybudovaná kancelária.
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Porucha kanalizácie 
pod prístavbou Msú sa 
„prihlásila“ už pred piatimi 
rokmi, kedy boli zistené 
praskliny priečky medzi 
dnešnou pokladňou a 
kanceláriou číslo 6.  

Keďže sa v prevádzke budovy opa-
kovala potreba prečisťovania ka-
nalizácie, bol urobený kamerový 
monitoring kanalizácie ktorý od-
halil pod kanceláriou podateľne, 
dnes pokladňou,  závažný zlom 
kanalizačnej prípojky s osovým 
posunom odlomenej časti pokra-
čujúcej trasy. Porucha spôsobo-
vala sťažený prietok odpadových 
vôd z hlavných budov úradu, 
múzea a dažďových vôd so sprie-

vodným únikom do podložných 
vrstiev pod budovou úradu a pri-
nášala riziko ohrozenia statiky 
budovy.  

Po vyhodnotení možností od-
stránenia poruchy bol v marci 
2007 spracovaný projekt technic-
kého riešenia a mesto si následne 
podalo žiadosť o dotáciu na od-
stránenie havarijného stavu. Žia-
dosť nebola úspešná a realizácia 
sa tak neuskutočnila. V roku 2011 
však mesto dostalo na tento účel 
dotáciu z MF SR vo výške 10 000,- 
eur a bolo rozhodnuté financova-
nie dorovnať a stavbu realizovať.

Dnes nie je dôležité hľadať dô-
vody, prečo k oprave stále zhoršu-
júceho sa technického zariadenia 
budovy nedošlo v čase zistenia 
poruchy alebo v rokoch nasledu-
júcich. Ako riešenie niekoľkoroč-
ného technického i hygienické-
ho problému budov úradu bolo 
zriadené gravitačné prepojenie 
kanalizačných trás cez nádvorie 
s finančným nákladom 19 074,70,- 
eur.

Paradoxom je skutočnosť, že 
počas výkopových prác vo dvo-

re bolo obnažené potrubie ply-
novodnej prípojky, ktorého stav 
bol kritický. Oceľové potrubie z 
roku 1981 priemeru 80 mm malo 
rozpadnutú izoláciu a bolo na-
padnuté  koróziou. Vyžadovalo 
neodkladnú výmenu. Odhadova-
né náklady na opravu boli cca 8 

000,- eur. Po prieskume trhu na 
výber dodávateľa oprávneného 
na výkon takýchto rekonštrukč-
ných prác a vybratí dodávateľa  
bola aj táto nebezpečná závada 
29.decembra 2011 odstránená.                                                                                                       
 Ing. VlADIMíR PRázNOVSký
  vedúci oddelenia rozvoja mesta

Poškodená kanalizácia 
pod budovou MsÚ nahradená

 V roku 2012 má Mesto 
v pláne pokračovať v 
revitalizácii námestia a 
predpokladanom ukončení 
prác v máji 2012. 

Práce realizuje spoločnosť Alpine. 
Pokračuje naďalej tvorba nového 
územného plánu Mesta, ktorý 
bude dokončený v roku 2013. V in-
vestíciách, ktoré pokračujú z roku 
2011 je aj výstavba chodníku na 
Vinárskej ulici, kde je najväčším 
problémom nesúhlas vlastní-
kov pozemkov pod plánovaným 
chodníkom s jeho realizáciou a 
následne s výkupom pozemkov. 
Chodník by mal byť dokončený v 
auguste 2012. 

Najväčšou plánovanou investí-
ciou v roku 2012 je výstavba malo-
metrážnych nájomných bytov na 
Dolnomajerskej ulici. S pomocou 
štátneho fondu rozvoja bývania a 
dotácie štátu je celkový rozpočet 
na výstavbu dvadsaťštyri 1-izbo-
vých, dva 1-izbové bezbariérové 

a šesť 2-izbových bytov vo výške 
1.200.000 €. Bytové domy sú iden-
tické ako bytové domy z 1.etapy 
výstavby. Dokončenie je plánova-
né v lete 2013. 

Hneď po zime (apríl – máj) 
príde k čisteniu a údržbe ciest a 
oprave výtlkov v celkovej čiastke 
60.000 €. Na svoje si prídu aj mi-
lovníci kolies – či už menších na 
korčuliach, resp. bicyklisti. V júni 
by mala byť dokončená cyklotra-
sa do Horného Čepeňa vedúca po 
násype.

Ďalšou dlhodobou investíciou 
je amfiteáter. V roku 2012 bude 
vypracovaný finálny projekt a 
začne sa s prípravnými prácami 
a výberom dodávateľa. Všetko je 
nasmerované k slávnostnému 
otvoreniu k 1.máju 2013 k 700-s-
tému výročiu spomienky o obci 
Sereď. Naďalej bude pokračovať 
čistenie okolia amfiteátra – teda 
veľkého parku a dúfame, že sa 
pridajú vo väčšej miere aj obyva-
telia Mesta. Súčasťou tohto veľké-

ho projektu je aj oprava oplotenia 
veľkého parku. 

Veľkou akciou bude vybudova-
nie priestorov na voľnočasové ak-
tivity, konkrétne výstavbou det-
ských ihrísk v okolí „Rakety a vo 
Veľkom parku, výmenou piesku v 
detských ihriskách ako aj oprava-
mi detských prvkov a lavičiek na 
nich – všetko do termínu letných 
prázdnin. Z Garbiarskej ulice – 
priamo z areálu bývalej ZŠ je plá-
novaný presun detského ihriska 
a následné vybudovanie prvých 
platených miest na parkovanie 
aj pre fyzické osoby s termínom 
odovzdania do užívania na jeseň 
2012. Ďalšími miestami na par-
kovanie by sme radi prispeli za 
mestským úradom, kde leží dlhší 
čas úhorom kus pozemku. V roku 
2012 je v pláne vybudovanie ram-
py, ktorou by sme preklenuli výš-
kový rozdiel medzi úrovňou MsÚ 
a uvedeným pozemkom.

Mesto je na dobrej ceste v jed-
naní s AŠK Lokomotíva Sereď o 

prevode „Sokolovne“ do majetku 
Mesta a jej dokončení v roku 2012. 
Milovníci športu a nielen futbalu 
si prídu na svoje na novovybudo-
vanom veľkom umelom trávniku 
s celoročnou prevádzkou na teraj-
šom škvárovom ihrisku a počíta 
sa aj s opravou kúrenia na štadió-
ne, kde je veľký únik tepla. Všetko 
by malo byť hotové na jeseň 2012.

      Poslednou plánovanou a 
schválenou investíciou je digita-
lizácia kina v čiastke 25.000

Výber dodávateľov investícií 
a vlastne všetkých stavieb bude 
elektronickou aukciou a je pred-
poklad značnej úspory oproti 
plánovaným rozpočtovaným ná-
kladom.

Je ešte len pár dní po posled-
nom zastupiteľstve a už teraz je 
na dobrej ceste aj projekt Ecopolis 
– výstavba ekologického náučné-
ho chodníka v areáli veľkého par-
ku s dotáciou od Slovnaftu a.s.                                                                                                      
 TIbOR kRAJčOVIč
    prednosta Msú

Plán investícií mesta 
Sereď v roku 2012 

Obnažená plynová rúra.  
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Občania mesta 
môžu vyjadriť svoju 
nespokojnosť s dianím v 
Seredi prostredníctvom 
Reklamačného poriadku.
 Ten nadobudol účinnosť 
18. apríla 2011 a je prístupný 
verejnosti na pulte prvého 
kontaktu.  

Na základe každoročne vykoná-
vaných kontrol vybavovania sťaž-
ností, považujem za potrebné po-
ukázať na nedostatky, ktoré sa vy-
skytujú v podaniach označených 
a doručených na Mestský úrad 
v Seredi ako sťažnosť, a zároveň 
zamedziť situáciám, ktoré  vyvo-
lávajú nespokojnosť  a nedorozu-
menie tak na strane sťažovateľov 
ako aj na strane mestského úradu 
ako orgánu verejnej správy, ktorý 
je povinný sťažnosť prijať.

V zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o 
sťažnostiach boli prijaté a Mest-
ským zastupiteľstvom  schvále-
né 7.septembra 2010 „Zásady po-
stupu pri vybavovaní sťažností v 
podmienkach mesta Sereď“. 

V zmysle týchto zásad:
Sťažnosť je podanie fyzickej oso-
by alebo právnickej osoby (ďalej 
len „sťažovateľ“), ktorým
a) sa domáha ochrany svojich 
práv alebo právom chránených 
záujmov, o ktorých sa domnie-
va, že boli porušené činnosťou 
alebo nečinnosťou (ďalej len 
„činnosť“) orgánov mesta alebo 
zamestnancov mesta
b) poukazuje na konkrétne ne-
dostatky, najmä na porušenie 
právnych predpisov, ktorých 

odstránenie je v pôsobnosti or-
gánov mesta alebo zamestnan-
cov mesta.

Toto ustanovenie vymedzuje, 
čo sa na účely tohto zákona pova-
žuje za sťažnosť. Podanie – sťaž-
nosť sa posudzuje podľa obsahu. 
Podaniami v praxi však môžu byť 
aj návrhy, žiadosti, podnety, upo-
zornenia, oznámenia, návrhy a 
podobne. 

Právom chráneným záujmom 
je len taký záujem fyzickej alebo 
právnickej osoby, ktorej práv-
ne predpisy poskytujú osobitnú 
ochranu. Právom chránený zá-
ujem nie je totožný so záujmom 
oprávneného, t.j. s faktickým zá-
ujmom fyzickej alebo právnickej 
osoby, ktorej sa právna ochrana 
neposkytuje. 

Ochrana ľudských a základ-
ných slobôd sú zahrnuté v pojme 
“práva a právom chránené záuj-
my” v rozsahu platnosti medzi-
národných dohôd, ktoré sú súčas-
ťou nášho právneho poriadku. 

Nečinnosť
Nečinnosť orgánu verejnej sprá-
vy spočíva buď v tom, že tento or-
gán vôbec nezačal konať, hoci bol 
povinný tak urobiť, alebo v tom, 
že vo vybavovaní či prešetrovaní 
sťažnosti riadne nepokračoval 
a sťažnosť nevybavil v zákonnej 
lehote. 

Opatrenia proti nečinnosti 
orgánu verejnej správy možno 
použiť v prípadoch, keď sa zistila 
nečinnosť orgánu príslušného na 
vybavenie sťažnosti, ale aj v ďal-
ších štádiách vybavovania sťaž-
nosti (napríklad prešetrovanie 

sťažnosti). Každé konanie orgánu 
verejnej správy, ktoré je v rozpore 
so zákonom, je porušením práva 
na právnu ochranu zaručeného 
Ústavou SR.   

Upozornenie 
na konkrétne nedostatky
Sťažnosť je aj upozornenie na 
konkrétne nedostatky porušenia 
právnych predpisov, ktorých od-
stránenie si vyžaduje zásah orgá-
nu verejnej správy. 

Týka sa to sťažovateľa, ale aj 
iných osôb vo verejnom, spoloč-
nom záujme. Sťažnosť môže sme-
rovať aj proti podnikateľskému 
subjektu, ak tento subjekt poru-
šuje všeobecne záväzné právne 
predpisy (VZN Mesta Sereď), nie 
však jeho interné predpisy, ako sú 
napríklad stanovy obchodných 
spoločností, povinnosti správcov 
bytov a nebytových priestorov 
vo vlastníctve FO a PO zakotve-
né v „Zmluve o výkone správy“, 
organizačný poriadok, domový 
poriadok a pod. Podmienkou na-
kladania so sťažnosťou je, že iný 
prostriedok na nápravu ako po-
danie sťažnosti platné právo pre 
konkrétny stav nestanovuje. 
  
Slúži na ochranu občanov
Zákon o sťažnostiach je právny 
predpis, ktorý v súlade s ustano-
vením článku 46 Ústavy SR zabez-
pečuje ochranu individuálnych 
práv fyzických osôb  a právnic-
kých osôb, porušovaných alebo 
ohrozovaných činnosťou alebo 
nečinnosťou orgánov verejnej 
správy. 
Zákonná úprava možnosti obra-

cať sa na orgány verejnej správy 
prostredníctvom sťažností sa síce 
dotýka širokej verejnosti, avšak 
zákonom stanovený spôsob posu-
dzovania, prijímania a vybavova-
nia sťažností je tak byrokratický, 
že občan často krát stráca záujem 
a čo je horšie aj dôveru, že jeho 
podanie bude vybavené k jeho 
spokojnosti. 

Odporúčanie
Odporúčam preto občanom mes-
ta Sereď,  aby svoje podnety na 
zlepšenie činnosti MsÚ, poda-
niami, ktorými vyjadrujú svoju 
nespokojnosť s dianím sa v na-
šom meste –najčastejšie poda-
nia označené ako sťažnosť, ktoré 
nespĺňajú pojmové znaky sťaž-
nosti v zmysle zákona č. 9/2010 
Z.z. o sťažnostiach, vyjadrovali 
prostredníctvom Reklamačného 
poriadku, ktorý nadobudol účin-
nosť 18. apríla 2011 a jeho účelom 
je riešenie podaní občanov, ktoré 
nie sú sťažnosťami podľa zákona 
č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Re-
klamačný poriadok je prístupný 
širokej verejnosti na pulte prvého 
kontaktu. 

Reklamačný poriadok bol  na 
MsÚ v Seredi prijatý práve z dô-
vodu pružného vybavovania po-
daní  ktoré majú charakter dopy-
tu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, 
podnetu alebo návrhu týkajú sa 
činnosti mestského úrad alebo 
poukazujú na konkrétne nedo-
statky v činnosti mestského úra-
du a spôsob vybavovania klienta 
na mestskom úrade.
 Mgr. zUzANA HORVáTHOVá
 Hlavná kontrolórka mesta Sereď

Čo je sťažnosť a ako ju uplatniť?

Detský domov v Seredi
bol založený v roku 1960 
a bol pôvodne určený 
len pre rómske deti. 
V roku 1965 bol premiestnený 
do terajšej dvojposchodovej 
budovy, jeho kapacita bola 
v tom čase sto detí 
do dovŕšenia pätnásť 
rokov dieťaťa. 

V roku 1971 v rámci novej koncep-
cie náhradnej výchovy bolo v det-
skom domove vytvorených päť 
výchovných skupín, v ktorých 
boli umiestnené deti od troch do 
osemnásť rokov, prípadne až do 
ukončenia profesionálnej prípra-
vy do života. 

Keď som v roku 2001 nastúpila 
ako riaditeľka do detského domo-
va, v tej dobe bol internátneho 
typu. Práve sa začínala vytvárať 

nová filozofia ohľadne lepšej prí-
pravy detí do života, ktorá sa plá-
novala zrealizovať prechodom z 
internátneho typu do typu rodin-
ného. 

Tento plán sa u nás v Seredi 
zrealizoval v roku 2003, mali sme 
vytvorené 4 výchovné skupiny, 
pričom o každú sa starali piati 
vychovávatelia. Odvtedy detský 
domov funguje na tomto princí-
pe, v ktorom vidíme mnohé po-
zitíva, najmä, že deti vykonávajú 
sebaobslužné práce, spoločne s 
vychovávateľmi varia, učia sa a 
oddychujú. 

Naša prax nám ukazuje, že táto 
zmena priniesla skvalitnenie 
života detí a pomohla pri obáva-
nom odchode do života tým, že sú 
na život lepšie pripravené. 

Momentálne máme dobré 
skúsenosti s ich zaradením do 

spoločnosti, mnohé pracujú, sa-
mostatne bývajú a zakladajú si 
vlastné rodiny. 

Dôležité prirodzené 
prostredie
Už niekoľko rokov u nás fungujú 
profesionálne rodiny, v našom 
domove je zamestnaných 11 pro-
fesionálnych rodičov, jeden taký-
to rodič môže mať v starostlivosti 
1- 3 deti. Tieto deti vychováva v 
svojom prirodzenom domácom 
prostredí. Tento trend pretrvá-
va a dôležitým zmyslom je stále 
znižovať počet detí v domove a 
zvyšovať počet detí v profesionál-
nych rodinách.

Nová koncepcia
V súčasnosti prebieha prestavba 
dvoch domov na Kasárenskej uli-
ci v Seredi, kde budú vytvorené 

dve špecializované samostatné 
skupiny, v ktorých budú umiest-
nené deti s duševnými porucha-
mi. Podľa najnovšej koncepcie by 
sa mali deti presťahovať z terajšej 
budovy do rodinných domov. Tak-
tiež sa momentálne rekonštruujú 
dva byty pre mladých dospelých, 
teda pre deti, ktoré dovŕšili osem-
násť rokov a stále študujú. 

Myslím si, že presťahovanie do 
rodinných domov prinesie opäť 
skvalitnenie života detí, pretože 
sa viacej priblíži životu v ozajst-
nej rodine, kde sa deti budú starať 
o záhradu a domáce zvieratá, in-
tenzívnejšie sa budú podieľať na 
chode celej domácnosti. 

Taktiež sa lepšie integrujú do 
spoločnosti ľudí, čo im pomôže v 
budúcnosti pri  osamostatnení. 

  PaedDr. MARTA TóTHOVá
 riaditeľka DeD Sereď

V roku 2012 čakajú zmeny aj Detský domov
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Najväčšie nebezpečenstvo, 
ktoré z internetu ohrozuje 
zdravý psychický a morálny 
vývin detí a mládeže, 
predstavujú webové stránky 
s pornografickou tematikou 
v podobe textov (reklama, 
inzeráty, vtipy), fotografií či 
filmov. 

Počítačová pornografia je mimo-
riadne úspešná najmä preto, lebo 
stavia na základných pudoch člo-
veka, ktoré na verejnosti skrýva, 
okliešťuje a formuje morálkou, 
vierovyznaním, spoločenským 
postavením a spoločenskými 
konvenciami a ona mu umožňuje, 
aby v pochybnej anonymite, bez 
toho, aby musel zájsť do sexshopu 
či videopožičovne, mohol v súk-
romí svojho bytu pozerať porno. 
Vychádza v ústrety sexuálnym 
bojkom, ale aj deviantom. 

Pritom mnohí si myslia, že 
pornografia je prejavom slobody 
prejavu, že je to forma zábavy 
ako každá iná a že príležitostné 
nahliadnutie do počítačovej por-
nografie nie je pre človeka škod-
livé. 

Nebezpečenstvo pre deti
Najväčšie nebezpečenstvo počí-
tačovej pornografie spočíva v jej 
ľahkom prístupe deťom. Keďže deti 
majú zo zákona zakázané kupovať 
pornografickú literatúru a poži-
čiavať pornografické DVD, stačí 
sadnúť za počítač, niekoľkokrát 
kliknúť myšou a možnosti sú ne-
obmedzené. Namiesto toho, aby sa 
mladý človek k prirodzenej sexuál-
nej náklonnosti a sexuálnemu po-
znaniu dopracoval, dozrel vekom, 
výchovou, cez prvé lásky, dostáva 
sa priamo k sexuálnemu aktu, kto-
rý má byť vyvrcholením lásky a 
ktorý v takejto, často vulgarizova-
nej podobe, nemá s láskou nič spo-
ločné. Nečudo, že u týchto mladých 
ľudí dochádza k stotožneniu sexu s 
láskou. Nie je vylúčené, ak deti žijú 
v rodinách, kde je prístupný inter-
net a navyše sú bez dozoru rodičov 
(napr. sú ešte v práci), že sa nepohy-
bujú práve po rôznych pochybných 
stránkach.  

Aby sa nebezpečenstvu z inter-
netu na adresu detí predišlo, rodi-
čia by mali dodržiavať nasledujúce 
zásady – získať si dôveru dieťaťa, 
naučiť sa ho počúvať, venovať mu 

dostatok času, čím sa dá predísť 
aj nude, dieťa treba adekvátne 
zapájať do činností v rodine, pod-
porovať ho v zdravých záujmoch, 
záľubách, koníčkoch pestovaných 
vo voľnom čase, podporovať jeho 
kontakty so zdravou spoločnosťou 
vrstovníkov...

Úloha rodičov
Rodič musí posilňovať zdravé seba-
vedomie dieťaťa. Veľmi dôležitá je 
aj spolupráca so školou a s ďalšími 
odborníkmi - sociálnymi pedagóg-
mi, psychológmi, lekármi... Rodičia 
by mali vyhľadávať na internete 
vhodné a zaujímavé stránky spolu 
s dieťaťom alebo aspoň mať o po-
hybe na internetových stránkach 
prehľad. Nad dieťaťom by mali mať 
aj dohľad, čo znamená, že najlepšie 
je ak „surfujú“ v domácom prostre-
dí. Je vhodné, ak rodičia počítač 
zabezpečia heslom, aby sa deti 
nemohli dostať na internet kedy-
koľvek, napr. po príchode zo školy, 
či záujmových krúžkov do doby, 
kedy ešte nie sú rodičia doma. K 
ďalším nevyhnutným opatreniam 
patria tieto: nedovoliť dieťaťu, aby 
malo prístup k internetu vo svojej 

izbe; izba s počítačom by mala byť 
ľahko prístupná všetkým členom 
rodiny; oboznámiť sa s počítačový-
mi službami, ktoré deti využívajú; 
oboznámiť sa s možnosťou hod-
notenia obsahu stránok, filtrova-
cími programami a prehliadačmi 
(blokovanie stránok, zabránenie 
možnosti vpísať napr. svoje meno 
a adresu, nadviazať kontakt cez 
chat rooms...); overiť si, či si dieťa 
bez vedomia dospelého nevytvo-
rilo vlastnú webovú stránku (dá 
sa to overiť cez vyhľadávanie jeho 
mena); nedovoliť dieťaťu, aby si do-
hodlo stretnutie s iným používa-
teľom počítača, ktorý je neznámy; 
nikdy neodpovedať na odkazy v po-
čítačovom systéme bulletin, board, 
ktoré sú neslušné, obscénne, agre-
sívne alebo zastrašujúce; vystríhať 
deti pred prezeraním nevhodných 
materiálov na internete; učiť ich, 
aby boli aj samy sebe cenzorom; 
pamätať, že počítače u priateľov 
detí nemusia byť tak zabezpečené, 
aby tam nemali prístup k porno-
grafii.   PhDr. STANISlAV kUNák
 Teen Challenge Slovakia, n.o.
 Resocializačné stredisko 
 Restart Sereď

Nebezpečenstvo 
internetovej pornografie

Vážení čitatelia, pre väčšinu z nás 
čas tohtoročných Vianoc už trochu 
aj vybledol. Odplavili ho  nároky, 
ktoré na nás kladie všedný život. 
Predsa mi dovoľte, aby som sa vo 
svojom príspevku odrazil práve od 
Vianoc. Sú to už storočia, čo ich v 
našej kultúre opakovane slávime. 
Ich podstata sa dá preložiť slovami 
o nádeji. Ľudstvo si opakovane a 
každoročne, viac či menej výrazne, 
pripomína, že sme dostali veľkú ná-
dej –  v podobe nesamozrejmého ži-
vota, ktorý vznikol na našej planéte, 
ale aj v podobe lásky, rodiny. Je pre 
mňa fascinujúce predstaviť si, že 
toto posolstvo zaznieva do sveta vo 
všetkých chvíľach – teda aj v tých, 
kedy je a bolo ľuďom ťažko, kedy 
reálne nevideli dobré vyhliadky pre 
svoj život. A všetci vieme, že tých 
ťažkých období bolo v dejinách ľud-
stva skutočne dosť.
V ostatnom storočí sa ľudia naučili 
viac ako inokedy veriť v pozitívne 
zákony vedy. Teda v to, že ak nejakú 
vec poznáme, tak ju dokážeme aj 
urobiť. Takto je postavený výchovný 
systém škôl – naučiť sa poznatky a 
precvičovať veci, ktoré  nám potom 

pomôžu riadiť ľudí a udalosti, robiť 
veci, obsluhovať aparáty a systémy. 
Všetko je to nesmierne dôležité! No 
napriek dôležitosti spomenutého 
sa  zdá, že jedna časť podstaty krí-
zy, teda zlyhania nášho sveta, je aj 
v tomto presvedčení. Človek totiž 
môže niekedy naraziť na chybu v 
systéme či na veci, ktoré nedokáže 
zvládnuť svojou prípravou a nau-
čenými postupmi. Nedá sa všetko 
predvídať a nie je vždy možné jed-
noduchým rátaním vytvoriť rieše-
nia na všetko.

Zaujíma ma to predovšetkým z 
hľadiska ľudí, ktorí vo svojom kon-
krétnom živote narazili na to, že 
stoja pred systémom, ktorý ich val-
cuje a ničí, alebo narazili na to, že 
doterajšie spôsoby riešenia život-
ných otázok nefungujú. Inak pove-
dané, zaujíma ma to z hľadiska ľudí, 
ktorí sa musia pýtať: aký zmysel má 
život, keď sa nedarí, keď človek ne-
môže prežívať radosť, keď nemáme 
možnosti niečo tvoriť?  

Počas Druhej svetovej vojny  bol 
v koncentračnom tábore aj Rakú-
šan menom Viktor Emil Frankl. 
Pred vojnou pôsobil ako psychiater 

a psychoterapeut. Vojna a koncen-
tračný tábor preskúšali jeho teórie 
viac ako čokoľvek iné. Frankl v sebe 
niesol otázku o zmysle nielen kvô-
li svojej beznádejnej situácii, ale aj 
kvôli ľuďom okolo neho. Paradox-
né je, že práve v tomto prostredí 
si Frankl utvrdil presvedčenie, že 
život má zmysel aj vtedy, keď je to 
pre nás nepochopiteľné. Rozdelil 
si totiž hodnoty, ktoré vytvárajú 
zmysluplnosť života. Samozrejme, 
že jedna skupina týchto hodnôt 
je zážitok. To poznáme aj z nášho 
sveta - vtedy, keď máme pozitívne 
zážitky, najčastejšie sme presved-
čení o zmysluplnosti života. Druhá 
skupina hodnôt sú hodnoty tvorivé 
–a to tiež všetci dobre poznáme – ak 
človek vytvára nejaké dielo, o kto-
rom je presvedčený, že je potrebné 
či dobré, dáva to veľkú silu a tiež to 
napĺňa spokojnosťou. Ale Frankl ho-
vorí, že existuje ešte tretia skupina 
hodnôt – a to sú postojové hodnoty. 
Tieto sú omnoho menej nápadné, 
nie je také jednoduché rozpoznať 
v nich, že napĺňajú život zmyslom. 
Nie je to ani zažívanie príjemného, 
ani tvorba. Sú chvíle, kedy človeku 

nezostáva nič iné, iba uniesť to, čo 
život priniesol. Teda ide o náš po-
stoj. U Franklových spoluväzňov 
sa to prejavilo tak, že raz bolo treba 
podržať človeka, ktorý dostal infor-
máciu, že všetci jeho blízki sú už 
mŕtvi.  Teda nebolo prečo zápasiť. 
Priateľom sa podarilo držať ho. Až 
po vojne sa ukázalo, že malo zmysel 
vydržať - informácia nebola správ-
na, jeho dcéra prežila. U iného zas 
išlo o vedecké dielo, ktoré myslel, že 
už nikdy nedokončí. Opäť sa až spät-
ne, neskôr ukázalo, že malo zmysel 
obstáť aj v bezútešnej situácii. 

Zdá sa mi, že v  mnohých situá-
ciách aj dnešných čias je potrebné 
pripomínať si práve tieto postojové 
hodnoty. Nikdy nevieme, čo bude to, 
čo neskôr spoznáme, že malo zmysel 
– či pre nás, či pre iných. Niekedy sa 
život nepodobá na dobre rozpraco-
vaný naplánovaný systém, ale môže 
sa podobať na umelecké dielo, ktoré 
tvoríme každým naším dňom a tým, 
aký postoj v ňom zachováme. 

Všetkým prajem mnoho zmyslu-
plných dní, silu spojenú s nádejou, 
že i to, čo unesieme, má zmysel. 
  PeTeR CIbIRA

Zmysluplnosť naša každodenná
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VOLEBNÝ OKRSOK č. 1

Dom kultúry  - Školská ul. 118/1
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc: 
Mlynárska, Novomestská, Považský breh, Kostolná,
Dolnostredská, Mládežnícka 
         

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2

Dom kultúry – Školská ul. 118/1
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Cukrovarská, Kukučínova, Školská

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3

ZŠ J. Fándlyho – Fándlyho 763/7a
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
D.Štúra, Fándlyho
   

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4

ZŠ J. Fándlyho – Fándlyho 763/7a
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc:
Vonkajší rad, Bratislavská, Kasárenská, Trnavská cesta, 
Poľná,  Pribinova, Pažitná, Malý Háj, Nový Majer

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5

Objekt bývalej ZŠ, Garbiarska ul. 3964/58
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc: 
Garbiarska, Nám. Slobody, Parková, Šintavská, Starý 
Most

VOLEBNÝ OKRSOK č. 6

Mestský úrad – Námestie republiky 1176/10
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc:
M.R. Štefánika,  Legionárska, Dolnomajerská a občania 
mesta, ktorí majú trvalý  pobyt mesto Sereď bez určenia 
ulice   
                                                                                      

VOLEBNÝ OKRSOK č. 7

Mestský úrad  - Námestie republiky 1176/10
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc:
Spádová, Poštová, Čepeňská 1211 – 1214, A. Hlinku, Vinár-
ska, Kúpeľné nám., Pekárska, SNP, Záhradná

VOLEBNÝ OKRSOK č. 8

Volebná miestnosť: 
ZŠ J.A. Komenského – Komenského ul. 1227/8

V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc: 
Jesenského, Komenského, Železničná 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 9

ZŠ J. A. Komenského – Komenského ul. 1227/8
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Slnečná, Slnečná II, Rovná, Vysoká, Priečna, Krásna, 
Šulekovská, Hornomajerská, F. Kráľa, Hviezdoslavova, 
Jilemnického, Nová, Čepeňská - rodinné domy a Čepeň-
ská  3047, 3081, 3735 a 4305 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 10

Štadión -  Športová ul. 2809/8
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc:  
Športová, Dlhá, Pod hrádzou, Topoľová, Vojanská, Malá 
ulička, Pivovarská, Podzámska, Ivana Krasku, Obežná, 
Lipová, Hrnčiarska, Ľ.Podjavorinskej

 
VOLEBNÝ OKRSOK č. 11

Zariadenie pre seniorov a DSS, 
Dolnočepenská ul. 1620/27

V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Dolnočepeňská, Murgašova, Svätoplukova, Kuzmány-
ho, Matičná, 8.mája, Štefana Moyzesa, Sládkovičova, 
Družstevná, Stromová

VOLEBNÝ OKRSKOK č. 12

Resoc.zariadenie Teen Challenge Slovakia n.o. 
Vážska ul. 1876/38

V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Strednočepeňská, Veterná, Jasná, Severná, Vážska, Krát-
ka, Krížna, Pionierska, Mierová, Tehelná, Lúčna, Jelšová

VOLEBNÝ  OKRSOK č. 13

Futbalový štadión - Hornočepenská 3740/126
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Hornočepeňská
                                 Ing. Martin Tomčányi,
                                       primátor mesta 

Prehľad volebných okrskov v Seredi pre nadchádzajúce parlamentné voľby

Voľby sa uskutočnia v sobotu 10. marca a volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 hod. Pre lepšiu 
orientáciu občanov prinášame prehľad Volebných okrskov v meste.

V zmysle zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky § 12 ods. 1 vytváram  v meste Sereď 
volebné okrsky a určujem volebné miestnosti nasledovne:  



SEREDSKÉ NOVINKY 9

Náklady na nákup a výsad-
bu stromov a kríkov budú 
hradené z kapitoly 06.2.0 
Rozvoj obcí, položka 635 006 
náhradná výsadba a ošetro-
vanie drevín: 31 602 €
Z uvedenej sumy ďalej budú hra-
dené:
- náklady na opilovanie stromov 
(bezpečnostný, zdravotný a vý-
chovný rez) v rámci údržby verej-
nej zelene,
- akustická tomografia gaštanovej 
aleje na Železničnej ulici, 
- arboristické ošetrenie platanu v 
Zámockom parku. 
 
1. Stromy
Parametre vysádzaných stro-
mov: 
- obvod kmeňov minimálne 12-16 
cm meraný vo výške 1,20 m nad 
úrovňou terénu, 
- výška založenia koruny mini-
málne 2,20 – 2,50 m, 
- tvar koruny zodpovedajúci pre 
daný kultivar (guľovitý, stĺpovi-
tý),
- každý strom bude s koreňovým 
balom príp. v kontajnerový.
SPOLU:  30 ks 

Navrhovaná druhová skladba a lo-
kality:

a) Novomestská ul.: 5 ks Tilia platyp-
hylos Fastigiata

b) Spádová ul. (za Hokejkou): 5 ks 
Acer campestre Nanum

c) Čepenská ul. (prieťah – pri 
garážach): 5 ks – Prunus fr. Globosa

d) Čepenská ul. (Hornomajerská ul. č. 
3047): 5 ks Prunus fr. Globosa

e) Hlinkova ul., Komenského ul. 
(vnútroblok): 3 ks Acer platanoides 
Columnare 

f) Námestie republiky:  2 ks Prunus 
fr. Globosa 

g) Ul.  M.  R. Štefánika: 2 ks Picea 
omorika

h) Ul. D. Štúra: 3 ks Liriodendron tu-
lipifera 

2. Kríky
Parametre vysádzaných kríkov:
- sadenice budú kontajnerové s 
neporušeným koreňovým balom,
- listnaté kríky budú min. 30 – 50 
cm vysoké s tromi a viac drevna-
tými výhonmi, sadené v spone 
3 – 4 ks/m2 v závislosti od druhu 
vysádzaného kríku, 
- stálozelené a ihličnaté kríky 
budú o veľkosti výhonov 30 – 40 
cm, sadené v spone 2 ks/m2.
Navrhované lokality:

a) Cukrovarská ul. č. 147 – celoploš-
ná výsadba 2 záhonov:
- 24 ks Spirea bumalda, 
- 12 ks Pinus mugo Pumilio

b) Legionárska ul. (plochy pri no-
vovybudovanom parkovisku) – 
celoplošná výsadba: 

- 65 ks Euonymus fortunei Eme-
rald gold
- 36 ks Spirea bumalda
- 8 ks Prunus laurocerasus

c) Ul. M. R. Štefánika  – celoplošná 
výsadba záhonov: 
- 3 ks Thuja occ. Danica
- 25 ks Juniperus horizontalis 

d) Záhradná ul. – výsadba živého 
plota: 
- 52 ks Ligustrum ovalifolium
e) Mobilná zeleň v nádobách – do-
plnenie ukradnutých a vyhynu-
tých drevín: cca 75 ks  drevín.
SPOLU:  302 ks kríkov

3. Výsadba letničkových 
záhonov:
Námestie Slobody: 1740 ks
M.R.Štefánika (Hokejka): 965 ks
Cukrovarská ul.: 500 ks
Ul. D. Štúra: 780 ks
Pekarská ul.: 70 ks
Mobilná zeleň: 60 ks
SPOLU: 4 115 ks letničiek

4. Jesenná výsadba záhonov – 
dvojročky:
Námestie Slobody: 1740 ks
M. R. Štefánika (Hokejka): 1100 ks
Cukrovarská ul.: 550 ks
Ul. D. Štúra: 750 ks
Pekarská ul.: 45 ks
Mobilná zeleň: 60 ks
SPOLU: 4 245 ks dvojročiek
Navrhované lokality:
a) Cukrovarská Ul. č. 147 – celoploš-
ná výsadba 2 záhonov:
- 24 ks Spirea bumalda, 
- 12 ks Pinus mugo Pumilio
SPOLU: 4 245 ks dvojročiek

 zdroj: Msú Sereď

Plán výsadieb na rok 2012
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Šiesteho decembra sa 
v bratislave uskutočnila 
súťaž New talent 2011 - 
Cena Nadácie SPP.  Do 
finále súťaže postúpili traja 
talentovaní mladí hudobníci 
kiril Stoyanov, hráč na 
bicie nástroje z bulharska, 
slovenský huslista 
karol Daniš a maďarská 
klaviristka Ivett Gyöngyösi, 
ktorá sa stala víťazkou 
Medzinárodnej tribúny 
mladých interpretov „New 
Talent 2011“.  

Finálovému koncertu predchá-
dzali dva komorné koncerty 2. 
decembra 2011 v Koncertnej sieni 
Dvorana VŠMU. Traja finalisti sa 
5. decembra predstavili publiku 
v historickej budove SND, kde 
vystúpili spolu so Symfonickým 
orchestrom Slovenského rozhla-
su pod taktovkou dirigenta Petra 
Vronského. Koncert odvysielali 
naživo rozhlasové stanice v 10 
krajinách a tak finálový koncert 
malo možnosť počuť vyše 3 mili-
óny poslucháčov; ďalšie rozhla-
sové stanice Európskej vysielacej 
únie (EBU) odvysielajú finálový 
koncert zo záznamu. Po prvý raz 
zaznamenala koncert aj Sloven-
ská televízia.

Najpočetnejším nástrojom 
boli husle
Osem semifinalistov vybrala me-

dzinárodná porota v 1. kole súťaže 
z troch desiatok prihlásených. Mi-
nulý rok semifinálovú osmičku 
súťaže mladých talentov zastu-
povali len zahraniční interpreti. 
Tento rok o víťazstvo zabojoval aj 
domáci interpret osemnásťročný 
dnes už vyhľadávaný huslista Ka-
rol Daniš, ktorý sa v roku 2007 stal 
víťazom Medzinárodnej súťaže 
mladých huslistov Louisa Spohra 
vo Weimare , Medzinárodnej súťa-
že Bohdana Warchala Talenty pre 
Európu,  49. ročníka Kocianovej 
husľovej súťaže  Česká republika. 
Husle boli v tomto ročníku súťa-
že najzastúpenejším nástrojom, 

okrem Slováka Karola Daniša a 
Čecha Jana Mráčeka na nich za-
hrali aj Miguel Colom zo Španiel-
ska a Elina Buksa z Lotyšska. Hru 
na bicích nástrojoch predviedol 
Kiril Stoyanov z Bulharska a hru 
na čembale Krzysztof Garstka z 
Poľska. Maďarsko reprezentova-
li klaviristka Ivett Gyöngyösi a 
trúbkar Balász Tóth.

Príležitosť nadaným umelcom
Súťaž New Talent – Cena Nadá-
cie SPP sa pre mnohých umelcov 
stala štartovacou čiarou medzi-
národnej kariéry. K víťazom tejto 
prestížnej súťaže patrí zo sloven-
ských umelcov napríklad Peter 
Dvorský, Sergej Kopčák, Juraj Bar-
toš alebo Dalibor Karvay. Korene 
súťaže siahajú do roku 1969, kedy 
ju pod názvom Medzinárodná tri-
búna mladých interpretov inicio-
val Sir Yehudi Menuhin. Cieľom 
medzinárodnej tribúny mladých 
interpretov je dať príležitosť na-
daným umelcom prezentovať sa 
na prestížnom festivale BHS a v 
podstate začať alebo pokračovať 
vo svojej umeleckej kariére zís-
kaním tejto prestížnej ceny. Or-
ganizátori festivalu i samotnej 
súťaže vytvárajú pre mladé talen-
ty možnosť stretnúť renomované 
osobnosti svetovej hudby, ako aj 
porovnať vlastné umelecké sme-
rovanie s rovnakou generáciou 
interpretov  

 ĽUbOMíR VeSelICký                                 

Ďalší úspech nášho 
huslistu Karola Daniša

FoTo: karol Daniš sT.

stručne

história
- január
n Dňa 3. januára 1949 bola tová-
reň „Francovka“ po znárodne-
ní začlenená do Slovenských 
kávovín, n. p. v Bratislave. V 
lete roku 1950 vznikli Sloven-
ské kávoviny, národný podnik, 
Sereď. 
n Dňa 20. januára 1948 bol zria-
dený národný podnik Cukro-
var a rafinéria cukru v Seredi 
a dňa 17. augusta toho istého 
roku bol cukrovar znárodne-
ný a začlenený do národného 
podniku Spojené cukrovary.  
n Dňa 15. 1. 1924 sa narodil v Se-
redi divadelný režisér, kritik, 
historik a teoretik Alexander 
Noskovič (zomrel 15. 6. 1975 v 
Bratislave). Ako divadelný pub-
licista a historik pôsobil najmä 
v 50-tych rokoch, keď redigo-
val „Slovenské divadlo“ a pí-
sal divadelné kritiky a články. 
Jeho najdôkladnejším dielom 
je štúdia Začiatky slovenského 
ochotníckeho divadla.
n Dňa 19. 1. 1795 sa v Skalitom 
narodil národnokultúrny deja-
teľ a cirkevný hodnostár Pavol 
František Gombár (zomrel 3. 2. 
1870 v Trnave). V roku 1819 pô-
sobil ako kaplán v Seredi, r. 1831 
spirituál viedenského Pázma-
nea, r. 1836 vicerektor seminá-
ra, od r. 1852  kanonik v Trnave, 
r. 1862 titulárny prepošt.
n Dňa 25. 1. 1543 zomrel krá-
ľovský hodnostár Alexej Turzo 
(Thurzo Bethlenfalvi), pocho-
vaný je v Levoči. Príslušník 
šľachtického rodu z Betlano-
viec. Po otcovej smrti sa po-
stupne stal hlavným pred-
staviteľom rodu. Alexejovi 
Turzovi, donačnou listinou z 
11. júna 1523 v Budíne daroval 
panovník, uhorský kráľ Ľudo-
vít II. Jagelovský, dve výnosné 
a rozsiahle feudálne panstvá 
– šintavské a čeklíske sa v tej-
to darovacej listine z r. 1523 
medzi obcami šintavského 
panstva vymenúva Sereď (Sze-
reth) spolu s mýtom na prvom 
mieste.  
n Novým územným členením 
československého štátu bol 1. 
februára 1949 zriadený okres 
Sereď. Sídlom okresu bola 
budova kaštieľa. Okresný ná-
rodný výbor v Seredi prevzal 
budovu kaštieľa dňa 22. janu-
ára 1949 a používal ju až do 
zrušenia sídla okresu v Seredi 
v roku 1960.  Okrem ONV mal 
v kaštieli sídlo aj Okresný súd, 
Pracovný úrad a Okresná vo-
jenská správa.  (MD) 

Pomaly si asi budeme musieť 
zvykať na vrtochy počasia a zabú-
dať na pravidelné striedanie roč-
ných období. Iným nebol ani rok, 
s ktorým sme sa práve rozlúčili. 
Na veci, o ktorej hovorím človek 
na ceste za poznaním ešte nedo-
rástol. Čo však ovplyvniť vie,  je 
pozerať sa na banálne maličkosti 
často krát sivého toku rieky živo-
ta cez prizmu krásy a čarovných 
zákrut šedej hmoty v guľatej 
schránke umiestnenej na krku. 

Urobiť zo Serede mesto kam za-
vítajú Vianoce a chvíľu sa tu i zdr-
žia nielen v domácnostiach jeho 
obyvateľov, ale i v jeho uliciach 
bol hlavný zámer predstaviteľov 
mesta a Domu kultúry pri usku-
točňovaní myšlienky Vianočných 
trhov 2011. Aj tá najromantickej-
šia vízia má však svoj racionálny 

kontext a ten ponúkal rad otázok 
typu : Kde sa budú vianočné trhy 
konať? V akých stánkoch sa bude 
podávať občerstvenie? Ako zosta-
viť program? a pod.

Postupne sme poskladali moza-
iku smerujúcu od výroby stánkov, 
realizácie osvetlenia a napojenia 
na elektrickú sieť, technického  a 
personálneho zabezpečenia až po 
tvorbu programu a propagáciu. 
Osobitnou kapitolou bola realizá-
cia myšlienky mobilného klziska. 
Výsledkom úsilia množstva zain-
teresovaných ľudí boli Vianočné 
trhy v rozmeroch aké v meste 
ešte neboli. Verím, že priniesli 
čas na kratšie či dlhšie zastave-
nie sa, na rozhovory s priateľmi 
a rodinou, deťom kúsok zdravého 
pohybu na korčuliach, za čo sme 
boli my dospelí odmeňovaní ich 

programami na vianočnom pó-
diu, na ktorom sa striedali s pro-
fesionálmi ako Fragile, Bonzo a 
Resonators, Dušanom Grúňom a 
množstvom ďalších až po ukážky 
zlatej éry nemého filmu za sprie-
vodu živej hudby.

Poďakovanie patrí všetkým 
organizátorom, obyvateľom mes-
ta, ktorí myšlienku Vianočných 
trhov 2011 ocenili a vracali sa 
naspäť po kúsok Vianoc na par-
kovisko pred gymnáziom. Vďaka 
patrí samozrejme všetkým fir-
mám a jednotlivcom za ich prejav 
dobrej vôle v podobe finančnej či 
materiálnej podpory.

P. S.  Želám čitateľom „novi-
niek“ samé dobré novinky v roku 
2012. 

 Mgr. FRANTIŠek čAVOJSký, 
 riaditeľ Dk Sereď

December bez snehu ale 
v znamení Vianočných trhov

SEREDSKÉ NOVINKY
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Mesto Sereď je 
do projektu 
potravinovej 
pomoci zapojené 
od júla 2011. 

Potravinová pomoc nám 
mala byť distribuovaná 
prostredníctvom charita-
tívnej organizácie Služby 
božieho milosrdenstva 
Lackov zo skladu v Hon-
tianskych Nemciach, v 
septembri však už táto 
charitatívna organizá-
cia z technických príčin 
nedokázala zabezpečiť 
distribúciu potravinovej 
pomoci a odvtedy potra-
vinová pomoc na západ-
nom Slovensku uviazla na 
mŕtvom bode. 

Zo skladu v Prievidzi sa 
nám potraviny získať ne-
podarilo, nakoľko tento 

sklad patrí inej charitatív-
nej organizácii a majú za-
zmluvnené mestá a obce 
prevažne zo stredoslo-
venského regiónu a nie je 
v ich kapacitách vyhovieť 
ďalším požiadavkám.

Do projektu potravino-
vej pomoci sa od januára 
majú zapojiť ďalšie chari-
tatívne organizácie, me-
dziiným aj Slovenská ka-
tolícka charita a majú sa 
otvoriť nové distribučné 
sklady v Sládkovičove a 
Trnave. 

Mesto Sereď je zapísané 
v zozname miest a obcí, 
ktorým sa má potravinová 
pomoc distribuovať. Ter-
mín poskytnutia potravi-
novej pomoci odkázaným 
občanom je predĺžený do 
konca februára 2012. 

 zdroj: MsÚ Sereď

potravinová pomoc

V predvianočnom období 
sme v Mestskom múzeu 
v Seredi zorganizovali i 
minulý rok sériu podujatí  
pod názvom „Vianočná chuť 
umenia a remesla“.

Podujatia sa uskutočnili v našich 
múzejných priestoroch, kde sa vo 
veselej nálade niekoľko dní rozbie-
hali vianočné tvorivé dielne. 

V prvých dňoch sme spolu s deť-
mi a dospelými vytvárali vianočné 
pozdravy z papiera, zdobené flitra-
mi spolu s Riou, výroba snehových 
vločiek  a pôvabných darčekov s 
pani Editkou upútala  menšie i 
väčšie deti. Medovnikárka Milad-
ka  spolu s prítomnými vyzdobila 
množstvá upečených medovníč-
kov a umelec Ivan predviedol svo-
je výrobky z drôtu a dreva. 

Každý mal možnosť vyskúšať si 
predvádzané umenie podľa vlast-
nej chuti. Mnohí to k našej veľkej 
radosti patrične využili a šikovne 
tvorili nápadité dielka.

Od  Mikuláša  do 8. decembra  
sme prichystali Enkaustiku - ma-
ľovanie vianočných motívov tave-
ným voskom  a výrobu obrázkov 
pomocou šnúrky a vodovej farby. 
Tieto zaujímavé techniky pred-

vádzali pracovníčky MsKs v Šali 
: Irena Vozáková a Katarína Gá-
borová. Obrázky  maľované žeh-
ličkou a voskovkami  a obrázky „ 
šnúrkou maľované“ zapôsobili na  
návštevníkov všetkých vekových 
kategórií, ktorí si s chuťou vyskú-
šali obe techniky a vznikali naozaj 
prekrásne diela.

Posledným múzejným pod-

ujatím v roku 2011 bol tradičný 
vianočný koncert žiakov ZUŠ J. F. 
Kvetoňa   „Prišli sme k Vám s ko-
ledami“, ktorý sa uskutočnil 16. 
decembra. 

Deti pod vedením učiteľov pred-
viedli svoje umenie a priniesli k 
nám neopakovateľnú predsviatoč-
nú atmosféru. 

Chceme sa poďakovať všetkým 

zúčastneným -  predvádzajúcim, 
žiakom škôl a ich učiteľom, náv-
števníkom i vystupujúcim za 
účasť na našom veľkom predvia-
nočnom podujatí a veríme, že sa i 
v roku 2012  stretneme na poduja-
tiach, ktoré sme pre Vás s radosťou 
pripravili...

   zlATICA GReGOROVá
 Mestské múzeum v Seredi

Vianočná chuť umenia a remesla

n Tomáš Barienčík a Mgr. Lucia Luptáková, 
n Ivan Jackulík a Ivana Petrušková, n To-
máš Benko a Antónia Ferková, n  Patrik 
Vido a Martina Beníková, n Ondrej Rakús 
a Kristína Pišelyová, n Ing. Richard Kura-

cina – Ing. Erika Mančíková, n Dušan Haj-
dák a Dana Trojáková, n Mgr. Ivan Paľov 
– Monika Sojková.
 
 Mladomanželom srdečne blahoželáme!

n Scherhaufer Karol /1921/, n Kubačková Helena /1921/, n Gašparíková Terézia /1920/, n Sajka-
lová Helena /1919/, n Holčeková Rozália /1919/ n Kozárová Anastázia /1919/, n Šišková Alžbeta 
/1919/, n Tóthová Mária /1919/, n Polášová Helena /1919/, n Rožárová Rozália /1919/, n Behýlo-
vá Mária /1918/,n Vajdík Alexander /1918/, n Labošová Katarína /1917/, n Mondeková Mária 
/1917/.
 Srdečne blahoželáme!

uvítaní do života 
n Vanesu Balážovú, n Dáriusa Vydareného, n Dominika Cicáka, n Stellu Kukučkovú.
 Srdečne blahoželáme!

jubilanti

manželstvo uzatvorili

n Ľudovítom Ševečkom /1922/, n Miroslavom Rybaničom /1960/, n Vojtechom Mičánym /1930/, 
n  Emíliou Kubánkovou /1923/, n  Petrom Sojkom /1948/, n  Richardom Novákom /1933/,  
n Kamilom Válkym /1945/, n Alžbetou Slobodovou /1923/, n Štefanom Čelkom /1951/, n Ro-
manom Kubányim /1982/, n Zdenkom Pauerom /1948/, n Aladárom Gajdošom /1955/, n Mi-
roslavom Potfajom /1957/, n  Alojziou Hudekovou /1936/, n  Štefanom Antalcom /1956/, n 
Ruženou Juhásovou /1924/, n Jánom Gálom /1945/, n Helenou Sabovou /1927/, n Viliamom 
Mizeríkom /1930/, n Teréziou Šandulovou /1937/.
  Česť ich pamiatke!

rozlúčili sme sa s ��
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Dňa 18. novembra 2011 sa štu-
denti nášho gymnázia zúčastnili 
priateľského stretnutia vo futsale 
v partnerskom meste Tišnov, 
kde si zmerali sily so študentami 
Gymnázia Tišnov. Na futsalové 
zápolenie sme prijali pozvanie od 
nášho českého partnera a usku-
točnilo sa pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa študentstva, 
ktoré partnerské gymnázium v 
Tišnove oslavuje tradične. Turnaj 
otvoril Mgr. Karel Švábenský, ria-
diteľ gymnázia v Tišnove, srdeč-
ne privítal celý slovenský tím a 
obom družstvám zaželal veľa zda-
ru. Naši chlapci preukázali veĺ-
kú šikovnosť, talent, bojovnosť a 
odhodlanie vyhrať, no na súpera 
to tentoraz  nestačilo. Po turnaji 
nám hostitelia ponúkli výbor-
ný obed, prezreli sme si školu a 
centrum mesta Tišnov. Veríme, 
že odvetné stretnutie na jar 2012 
na pôde nášho gymnázia sa bude 
niesť rovnako v priateľskej atmo-
sfére a dobrej nálade, ako tomu 
bolo i v Tišnove.

Študenti 3. ročníka a septimy sa 
zúčastnili 15. a 16. novembra 2011 
dvojdňovej exkurzie. Ich kroky 

smerovali do Martina, na Oravu 
a do Poľska, aby na vlastné oči vi-
deli neradostné svedectvo o tom, 
čo dokáže človek v mene jednej 
zvrátenej ideológie vykonať iné-
mu človeku. Áno, boli si pozrieť 
koncentračný tábor Osvienčim – 
Brzezinka, v nemčine známy ako 
Auschwitz – Birkenau. Je iné poze-
rať sa na obrázky v učebnici a iné 
vidieť to naživo. Množstvo kufrov, 

topánok, okuliarov, predmetov 
dennej potreby, fotografií. Ostna-
tý drôt, strážne veže, krematória, 
krabice od Cyklónu B. Študentov 
zaujali pohľady väzňov na foto-
grafiách, ktoré vyjadrovali strach, 
smútok, beznádej, utrpenie, odo-
vzdanie sa osudu. Jeden z barakov 
je venovaný česko-slovenským 
väzňom. Počas prehliadky sme 
sa zastavili pri popravčom múre. 

Na tomto smutnom mieste sme 
z úcty k obetiam zapálili v hlbo-
kom zamyslení sviečky. Myslím 
si, že exkurzie podobného typu sú 
potrebné, aby si dnešní ľudia uve-
domili, čo všetko sa môže stať, ak 
sa z histórie nepoučíme.
 
 Mgr. kARIN MACHáčOVá, 
 Mgr.  A. UJlACká,
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď

Gymnazisti cestovali 
za športom a históriou

Jarná a jesenná očista Mesta - brigády zamestnancov MsÚ, občanov, študentov príp. rodičov v Meste + školách a šk. zariadeniach a okolí

Plán činností mesta v roku 2012
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Detail z Lipského mapy Uhorska z roku 1806, bodkovaná čiara vyznačuje hranice 
medzi Bratislavskou stolicou a Nitrianskou stolicou.

 oznam
Mestské múzeum a občianske 
združenie komenium pripravuje 
v mesiacoch jún – august  2012 
výstavu pod názvom „História 
školstva v seredi“. obraciame 
sa i na Vás – obyvateľov se-
rede i regiónu, ktorí by ste nám 
vedeli poskytnúť darom, alebo 
zapožičaním predmety, doku-
mentujúce školský život 19. a 20. 
storočia. Záujem máme hlavne 
o predmety, rôzne pomôcky - 
školské i domácky vyrobené alebo 
zakúpené na výučbu v škole i 
doma.
Bližšie informácie Vám poskytne-
me v Mestskom múzeu v seredi, 
kontaktovať nás môžete 
na  tel. č. 031 7894546. 

V budúcom roku 2013 mesto 
Sereď oslávi 700. výročie od 
najstaršej známej písomnej 
zmienky o Seredi. 
Privilegiálna listina, kde sa 
Sereď prvýkrát spomína ako 
zereth, bola vydaná v Dolnej 
Strede  12. marca 1313. 

Zachované archívne pramene po-
skytujú vzácne demografické úda-
je o obyvateľstve mestečka Sereď. 

Podľa listiny Bratislavskej ka-
pituly z roku 1423 sa nedá s ur-
čitosťou povedať koľko domov a 
obyvateľov bolo v Seredi. Možno 
však konštatovať, že Sereď bola 
na tú dobu pomerne veľká a mala 
svojho richtára. Výhodná poloha 
mestečka umožnila výber mýta a 
rozvoj remesiel. Už vtedy tu pra-
covali kováč, súkenník, debnár, 
krajčír, garbiar a mäsiarstva mali 
otvorené štyria mäsiari. Spomína 
sa pre mestečko dôležitý tranzit 
cez brod a uvádza sa názov Uhor-
ská ulica, pravdepodobne hlavná 
ulica v meste. V listine sa spomína 
aj židovské obyvateľstvo. 

Portálny súpis z roku 1553 do-
kumentuje v Seredi vyše 300 oby-
vateľov, z toho 200 v poddanskom 
vzťahu, ostatné obyvateľstvo boli 
slobodní obyvatelia, služobníctvo 
a vojaci. 

Už v roku 1576 to bolo okolo 600 
obyvateľov, z toho 400 poddaných. 

V registri cirkevných desiatkov 
z roku 1581 sa Sereď nazýva „oppi-
dum“, čo označuje v tej dobe zeme-
panské mestečko. V tom čase mala 
už Sereď týždenné trhy a výročné 
jarmoky.   

V Pázmáňovskej kanonickej vi-
zitácii seredskej fary z roku 1634 sa 
spomína v Seredi 500 „duší“. Počet 
obyvateľov sa znížil z dôvodu plie-
nenia Serede a okolia Turkami. Tí 
v rokoch 1598 – 1601 niekoľkokrát 
obliehali Šintavský hrad. V tom 
čase patril hrad Thurzovcom a bol 
dobre opevnený, takže ho nedoby-
li. 

No aj náboženské roztržky me-
dzi protestantmi a katolíkmi pri-
nášali väčšine jeho obyvateľov 
utrpenie a biedu.

 Podľa kráľovskeho privilégia 
Ferdinanda III. mestečko Sereď 
dostáva nového majiteľa panstva, 
ktorý získal Šintavský hrad do do-
nácie v roku 1642: bol ním uhorský 
palatín Mikuláš Esterházy. Takto  
sa Sereď aj so svojimi historickými 
súčasťami – Novým Mestečkom 
(Újvároska) a Vojanskou ulicou 
(Katona utza – Platea militaris) – 
stala majetkom Esterházyovcov. 

Vyvrcholením nepokojov v 17. 
storočí boli v Seredi udalosti spoje-
né s vojenskými akciami Imricha 
Tökölyho, ale najmä s vojenskými 
udalosťami, ktoré viedli k rozho-
dujúcej porážke Turkov v roku 1683 
pod Viedňou. 

Návrat Esterházyovcov do Sere-
de po porážke Turkov pri Viedni a 
následné usporiadanie vnútorné-
ho života v regióne dokumentujú 
archívne pramene z tohto obdo-
bia. Možno hovoriť o upokojení 
demografickej situácie. Vdova po 
Františkovi Esterházym, Katarína 
rodená Tökölyová, vyžiadala pre 
mestečko Sereď od kráľa trhové 
privilégium a dala postaviť v cen-
tre mestečka „špitál“, mestský 
chudobinec. 

Osudy obyvateľov Serede na 
prelome 17. a 18. storočia menili 
vojnové udalosti, ktoré súviseli s 
odbojom sedmohradského  knie-
žaťa Františka Rákociho II. proti 
Habsburgovcom.  

Súpis seredského obyvateľstva z 
archívnych prameňov z roku 1720 
dokumentuje len 7 sedliackych 
rodín. Vojanskú ulicu a Ujvárošku 
obývali rodiny slobodných hrad-
ných služobníkov, vojakov a re-
meselníkov. Kráľovský radca Jozef 
Esterházy, hlavný predstaviteľ tzv. 
mladšej grófskej línie Esterházy-
ovcov, venoval veľké úsilie obnove 
panstva, po ňom pokračoval v ob-
nove jeho brat František Esterhá-
zy. 

     Tereziánsky urbársky súpis z 
roku 1768 už evidoval 56 sedliac-
kych rodín, 123 želiarskych (najmä 
remeselníkov), 3 rodiny podželia-
rov, ktorí spolu obývali 169 domov.    

   Z podrobnej ekonomickej ana-
lýzy dedín a mestečiek šintavské-
ho panstva „pro sua Excellentia“, 
zostavenej v roku 1775 pre feudál-
neho pána Františka Esterházyho 

vyplýva, že na území dnešnej Sere-
de bolo približne 445 domov a žilo v 
nich 1561 obyvateľov. Z toho Sereď 
mala 581 poddaných (v súpise chý-
bali slobodní obyvatelia, úradníci, 
služobníci, členovia zemepanskej 
rodiny), Vojanská ulica – 541 obyva-
teľov, Újvároška – 439 obyvateľov.   

     Podľa súpisu obyvateľov Bra-
tislavskej stolice z roku 1780  v Se-
redi a Vojanskej ulici žilo spolu 818 
ľudí, 352 mužov (z toho 52 chlap-
cov), 349 žien (z toho 49 dievčat).

     Podľa nasledujúcich súpisov 
z archívnych prameňov prežívala 
Sereď v druhej polovici 19. storočia 
dynamický rozvoj, v časoch I. a II. 
svetovej vojny stagnovala, potom 
opäť počet obyvateľstva narastal.

V roku 1848 mala Sereď   3510 
obyvateľov, v roku 1864 už 4319.      
Do roku 1961 narástol počet obyva-
teľov obce až na 8668.   

Sčítania obyvateľov Serede v na-
sledujúcich rokoch dokumentujú 
nárast obyvateľstva. Stalo sa tak 
hlavne z dôvodu dobrých pracov-
ných príležitostí v národných pod-
nikoch Hubert, Pečivárne, Kávovi-
ny, Seredský cukrovar, ale hlavne 
v podniku Niklová Huta, kde sa 
v roku 1962 začala výroba niklu. 
Medzi rokmi 1950 a 1970 vidíme 
skoro dvojnásobný nárast počtu 
obyvateľov. Na tomto náraste sa 
určite podpísalo aj to, že Sereď bola 
v rokoch 1949 – 1960 okresným 
mestom.

V roku 1975 vrcholí v Seredi epo-
cha bezhlavého búrania starých 
domov a nasleduje výstavba síd-
lisk v centre mesta. (To spôsobilo 
necitlivé narušenie historického 
centra mesta Sereď.)  

Od deväťdesiatych rokov nastá-
vajú  v dôsledku privatizácie pod-
nikov i zrušenia podniku Niklová 
huta v živote obyvateľov mesta 
Sereď veľké zmeny. Vypukla veľká 

nezamestnanosť.
Za posledných 10 rokov síce 

vznikli vo vytvorenom priemysel-
nom parku a jeho okolí nové firmy 
a spoločnosti, ale aj tak sa v rokoch 
2010 - 2011 počet obyvateľstva v 
Seredi znížil približne o 1 000 oby-
vateľov, čo vidíme z nasledovnej 
tabuľky súpisu obyvateľov. 

1970 - 11 392
1980 - 14 568
1991 - 16 585
2001 - 17 451
2010 - 17 696
2011 - 16 785

Mesto Sereď v dávnej histórii ťa-
žilo z križovatky obchodných ciest 
– jednej vodnej, po Váhu, a druhej 
suchej, kráľovskej Českej cesty. 
Prítomnosť Šintavského vodného 
hradu významnou mierou pod-
porila rozvoj remesiel,  obchodu a 
podnietila narastanie počtu oby-
vateľov.

V novodobej histórii vybudova-
nie Niklovej huty na krátku dobu 
prinieslo nárast obyvateľstva, ale 
úrodná poľnohospodárska krajina 
utrpela ťažké rany a po strate zdro-
jov surovín sa ťažký priemysel z 
oblasti vytratil. S tým nastal mier-
ny, ale stále pretrvávajúci úbytok 
obyvateľstva.

Dnes je v Seredi klasicistický 
kaštieľ a historický park, v kto-
rom sa ukrývajú zvyšky slávneho 
šintavského hradu. Tento pamiat-
kovo-kultúrny potenciál, spolu 
so stále krásnou prírodou v okolí 
Váhu, ukazuje ďalšiu perspektívu 
mesta, ktoré by sa tak mohlo stať 
centrom turizmu a rekreácie v ob-
lasti. 

 MáRIA DIkOVá
 Mestské múzeum Sereď                                                                                                                 

Demografické zaujímavosti 
a fakty z histórie Serede 
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STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava
Dobové fotografie Serede
Lapidárium s barokovými sochami

VÝSTAVY:
Archeologický výskum hradu Šintava
Zachráňme kaštieľ v Seredi
„KÚZLO FOTOGRAFIE“
výstava fotografií členov seredského FO-
TOKLUBU VÁH, potrvá do 21. 1. 2012 

EXPONÁT MESIACA:
Reprezentačný LEXIKON SLOVENSKA A 

PODKARPATSKEJ RUSI Z ROKU 1936

ATRAKCIE:
Model kaštieľa s parkom - vízia budúcnos-
ti

VZDELÁVACÍ PROGRAM 
PRE ŽIAKOV ZŠ A SŠ:
prezentácia a premietanie dokumentov s 
obrazovým materiálom 

ŠINTAVSKÝ HRAD 
prvá téma z cyklu „Poznávaj históriu mesta 
a život svojich predkov“ s premietaním do-
kumentov a obrazovým materiálom

„CECHY A REMESLÁ“ 
- druhá téma z cyklu „Poznávaj históriu 
mesta a život svojich predkov“

(je potrebné objednať a dohodnúť termín 
minimálne týždeň dopredu)

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

O goji sa hovorí aj ako
o najzdravšom ovocí
na našej planéte. Goji 
(goudži), alebo inak 
kustovnica čínska (lycium 
chinensis), je ovocie,
ktorého zázračné účinky 
na ľudské telo poznali už 
starí číňania pred dvomi 
tisícročiami. Ostatné
národy však goji objavili len 
nedávno a aj k nám preniká 
len postupne. 

Kustovnica čínska (Lycium chi-
nensis) je opadavý ker z čeľade 
ľuľkovitých (Solanace) a dosahuje 
až tri metre výšky. Rastie voľne v 
severných a západných oblastiach 
Číny, v Kórei, Japonsku a Tibete.

Je opísaných asi 90 druhov. U 
nás je rozšírená kustovnica cudzia 
(Lycium barbarum), ktorá rastie 
prevažne na železničných násy-
poch.

Odolná voči zime
Pestovanie kustovnice čínskej je 
jednoduché. Rastie dobre v pôde, 
ktorá je bohatá na živiny, ale má 
nízky obsah vápnika. Mala by byť 
kyprá a piesčitá. Darí sa jej na sl-
nečnom mieste.

Je odolná voči zime. Znáša mra-
zy do mínus 23 °C. V porovnaní s 
kustovnicou cudzou kvitne neskôr 
(od konca augusta do októbra) a 
plody dozrievajú až v novembri.

Na jar odrežeme odumreté vet-
vičky. Kustovnicu rozmnožuje vý-
sevom semien na jar alebo odrez-
kami. Netrpí chorobami ani škod-
cami. Občas ju však môže poškodiť 
múčnatka.

Ovocie radosti
Plody sú elipsovité, 1 až 2 centi-
metrov dlhé bobule červenooran-
žovej farby, s malou vypuklinou na 
špičke a bielou značkou po stopke 
na opačnom konci. Zberajú sa v 
plnej zrelosti, a to strasením do 
plachty, pretože pri ich kontakte s 
pokožkou dochádza k ich oxidácii 
a k sčerneniu drogy. Sušíme ich pri 
teplote do 35 stupňov C v tieni a 
uchovávame v nekovovej, uzavre-
tej nádobe v suchu a tme.

Kustovnica čínska sa v čínskej 
medicíne používa už veľmi dlho. 
Traduje sa, že ak sa  kustovnica 
pije vo forme čaju celý rok, prináša 
dokonalé zdravie a dlhý vek. Preto 
je označovaná ako plod dlhovekos-
ti alebo aj ovocie radosti.

Plody, teda qoji, sa stali veľmi 
cenným a nenahraditeľným do-
plnkom stravy. Goji, sušené plody 
kustovnice čínskej, majú tmavo-
červenú farbu a sú veľké ako suše-

né hrozienka alebo šípky. Ich chuť 
je však sladšia, niečo medzi šípkou, 
brusnicou a jablkom. 

Obsahujú množstvo vitamínov 
(B1, B2, B6 a E), karotenoidy a phy-
salien so silnými antioxidačnými 
účinkami a betaín, ktorý okrem 
iného chráni bunky a tkanivá pred 
dehydratáciou a umožňuje úsporu 
energie v organizme.

Obsahuje 500-krát viac vitamí-
nu C než pomaranč, množstvo mi-
nerálnych látok (fosfor, vápnik, že-
lezo) a až 21 stopových prvkov (na-
príklad zinok, meď, selén), steroidy, 
18 druhov aminokyselín, vrátane 
ôsmich esenciálnych, a imunolo-
gicky aktívnych polysacharidov 
(obsahuje viac antioxidantov ako 
každý iný známy výživový zdroj), 
ktoré sú výnimočné pre svoju 
schopnosť odstraňovať voľné ra-
dikály, čím pomáhajú zabraňovať 
poškodeniu buniek, spomaľujú 
proces starnutia a posilňujú imu-

nitný systém.
Ďalšou cennou látkou obsiah-

nutou v goji je prvok germánium, 
ktorý pôsobí proti rakovinovým 
bunkám v tele. Z hľadiska nutrič-
ných hodnôt je kustovnica jedným 
z najbohatších zdrojov v rastlinnej 
ríši - obsahuje viac bielkovín než 
pšenica. 

Liečivé účinky
Liečivé účinky kustovnice sú mno-
hostranné. Plody posilňujú obličky 
a pečeň, podporujú krvotvorbu, 
znižujú krvný tlak, hladinu tuku 
i cukru v krvi. Ďalej sa používa pri 
pľúcnej tuberkulóze, niektorých 
očných chorobách a je účinným 
prostriedkom pri ženskej i muž-
skej neplodnosti. 
Používaním dochádza aj k obme-
dzeniu vzniku bolestí v krížoch a 
kolenách, bolesti hlavy, hučania 
v ušiach a závratov. Tiež zlepšuje 
pevnosť šliach a nechtov. Podporu-
je trávenie, zlepšuje činnosť čriev a 
pozitívne pôsobí na menštruačný 
cyklus.

Vedci tvrdia, že na dosiahnutie 
blahodarných účinkov stačí kon-
zumovať denne malú hrsť plodov 
(10 až 20 gramov).

Kustovnica nie je príliš bohatá 
na ovocné cukry, preto si po vy-
sušení nezachová vláčnosť ako 
napríklad hrozienka. Ak nám však 
ich chrumkavá konzistencia nevy-
hovuje, stačí do vrecúška s plodmi 
vložiť čerstvý plátok jablka. Plody 
za jeden deň absorbujú vlhkosť a 
zmäknú. Spoľahlivo však zmäknú i 
po niekoľkých dňoch, ak ich pone-
cháme v otvorenom vrecúšku. 

 Použité zdroje: www.rno.sk                                                                                                            

Goji je plodom dlhovekosti 
zDrAvIe  z  príroDy ovoCIe  S  unIkátnyMI  úČInkAMI

Goji je plodom dlhovekosti
O goji sa hovorí aj ako
o najzdravšom ovocí
na našej planéte. Goji
(goudži), alebo inak kus-
tovnica čínska (lycium
chinensis), je ovocie,
ktorého zázračné účinky
na ľudské telo poznali už
starí Číňania pred dvomi
tisícročiami. Ostatné
národy však goji objavili
len nedávno a aj k nám
preniká len postupne.

Kustovnica čínska (Lycium
chinensis) je opadavý ker z če-
ľade ľuľkovitých (Solanace) a
dosahuje až tri metre výšky.
Rastie voľne v severných a zá-
padných oblastiach Číny, v
Kórei, Japonsku a Tibete.
Je opísaných asi 90 druhov.

U nás je rozšírená kustovnica
cudzia (Lycium barbarum),
ktorá rastie prevažne na že-
lezničných násypoch.

Odolnávoči zime
Pestovanie kustovnice čínskej
je jednoduché. Rastie dobre v
pôde, ktorá je bohatá na živi-
ny, ale má nízky obsah vápni-
ka. Mala by byť kyprá a piesči-
tá. Darí sa jej na slnečnom
mieste.

Je odolná voči zime. Znáša
mrazy do mínus 23 °C. V po-
rovnaní s kustovnicou cudzou
kvitne neskôr (od konca au-
gusta do októbra) a plody do-
zrievajú až v novembri.
Na jar odrežeme odumreté

vetvičky. Kustovnicu rozmno-
žuje výsevom semien na jar
alebo odrezkami. Netrpí cho-

robami ani škodcami. Občas ju
však môže poškodiť múčnat-
ka.

Ovocie radosti
Plody sú elipsovité, 1 až 2 cen-
timetrov dlhé bobule červeno-
oranžovej farby, s malou vy-
puklinou na špičke a bielou
značkou po stopke na opač-
nom konci. Zberajú sa v plnej
zrelosti, a to strasením do
plachty, pretože pri ich kon-
takte s pokožkou dochádza k
ich oxidácii a k sčerneniu dro-
gy. Sušíme ich pri teplote do 35
stupňov C v tieni a uchová-
vame v nekovovej, uzavretej
nádobe v suchu a tme.
Kustovnica čínska sa v čín-

skej medicíne používa už veľ-
mi dlho. Traduje sa, že ak sa
kustovnica pije vo forme čaju
celý rok, prináša dokonalé
zdravie a dlhý vek. Preto je
označovaná ako plod dlhove-
kosti alebo aj ovocie radosti.
Plody, teda qoji, sa stali

veľmi cenným a nenahradi-
teľným doplnkom stravy. Goji,
sušené plody kustovnice čín-
skej, majú tmavočervenú far-
bu a sú veľké ako sušené hro-
zienka alebo šípky. Ich chuť je
však sladšia, niečo medzi šíp-
kou, brusnicou a jablkom. Ob-
sahujú množstvo vitamínov
(B1, B2, B6 a E), karotenoidy a
physalien so silnými antioxi-
dačnými účinkami a betaín,
ktorý okrem iného chráni
bunky a tkanivá pred dehydra-
táciou a umožňuje úsporu
energie v organizme.
Obsahuje 500-krát viac vi-

tamínu C než pomaranč,
množstvo minerálnych látok
(fosfor, vápnik, železo) a až 21
stopových prvkov (napríklad
zinok, meď, selén), steroidy,
18 druhov aminokyselín, vrá-
tane ôsmich esenciálnych, a
imunologicky aktívnych poly-
sacharidov (obsahuje viac an-
tioxidantov ako každý iný
známy výživový zdroj), ktoré

sú výnimočné pre svoju
schopnosť odstraňovať voľné
radikály, čím pomáhajú za-
braňovať poškodeniu buniek,
spomaľujú proces starnutia a
posilňujú imunitný systém.
Ďalšou cennou látkou ob-

siahnutou v goji je prvok ger-
mánium, ktorý pôsobí proti
rakovinovým bunkám v tele. Z
hľadiska nutričných hodnôt je
kustovnica jedným z najbo-
hatších zdrojov v rastlinnej rí-
ši - obsahuje viac bielkovín
než pšenica.

Liečivéúčinky
Liečivé účinky kustovnice sú
mnohostranné. Plody posilňu-
jú obličky a pečeň, podporujú
krvotvorbu, znižujú krvný
tlak, hladinu tuku i cukru v
krvi. Ďalej sa používa pri
pľúcnej tuberkulóze, niekto-
rých očných chorobách a je
účinným prostriedkom pri
ženskej i mužskej neplodnos-
ti. Používaním dochádza aj k
obmedzeniu vzniku bolestí v
krížoch a kolenách, bolesti
hlavy, hučania v ušiach a zá-
vratov. Tiež zlepšuje pevnosť
šliach a nechtov. Podporuje
trávenie, zlepšuje činnosť
čriev a pozitívne pôsobí na
menštruačný cyklus.
Vedci tvrdia, že na dosia-

hnutie blahodarných účinkov
stačí konzumovať denne malú
hrsť plodov (10 až 20 gramov).
Kustovnica nie je príliš bo-

hatá na ovocné cukry, preto si
po vysušení nezachová vláč-
nosť ako napríklad hrozienka.
Ak nám však ich chrumkavá
konzistencia nevyhovuje, sta-
čí do vrecúška s plodmi vložiť
čerstvý plátok jablka. Plody za
jeden deň absorbujú vlhkosť a
zmäknú. Spoľahlivo však
zmäknú i po niekoľkých
dňoch, ak ich ponecháme v
otvorenomvrecúšku.

Jednoducho
a chutne
Skúste si pripraviť
polievku z plechovky
kukurice, je vynikajúca.

Suroviny: 350 g sterilizova-
nej kukurice, 100 ml mäso-
vého vývaru (môže byť aj bu-
jón), 300 ml mlieka, kúsok
masla, čerstvá alebo sušená
bazalka, soľ.
Postup: Z kukurice zlejte
nálev, zhruba veľkú poliev-
kovú lyžicu kukurice si od-
ložte stranou do misky a
zvyšok vsypte do mixéru. V
mixéri ju zalejte mliekom
tak, aby bola potopená a
dobre ju rozmixujte. Roz-
mixovanú prelejte do men-
šieho hrnca, postavte na
oheň, pridajte celé zrniečka
kukurice odložené bokom a
za naberačku bujónu. Po-
lievku osoľte, pridajte ba-
zalku a nakoniec v nej ne-
chajte rozpustiť kúsok mas-
la. Zvarte a stiahnite z ohňa.
Hotovo, môžete podávať.
Táto polievka je obľúbeným
jedlom v Japonsku aj Indii.
Výborne chutí s opečenou
žemľou či bagetkou.
Kukurica podporuje naše

tráviace procesy a pomáha
udržiavať črevá zdravé a čis-
té. Má tiež blahodarné účin-
ky na mozog a nervy. Jej
konzumáciou prispievate k
odbúravaniu stresu v orga-
nizme i k posilneniu vlasov
a pokožky. Ak trpíte chudo-
krvnosťou, konzumáciou 100
g kukurice pokryjete polovi-
cu dennej potreby železa.

ZDRAVIE Z PRíRODY OVOCIE S UNIKÁTNYMI ÚČINKAMI

Prekvapte rodinu, urobte im chutné „kinder“ rezy
Vďaka kvalitnejšiemu
cestu a poctivému krému
bez prísad predlžujúcich
trvanlivosť sú mliečnej
rezy vlastnej výroby oveľa
lahodnejšie a aj zdravšie.
Vyžadujú síce viac práce
ako napríklad bábovka,
ale chuťový zážitok
stojí za to.

Suroviny: 8 vajec, 200 g múč-
kového cukru, 6 lyžíc teplej
vody, 80 g rozohriatehomasla,
300 g hladkej múky, 40 g práš-
kového kakaa, 1 balíček kyp-
riaceho prášku do pečiva, 1 ly-
žička prášku do perníka (nič sa
nestane, ak ho nedáte).
Krém: 8 lyžíc krupicového
cukru, 1 balíček vanilkového
cukru, 375 ml polotučného
mlieka, 1,5 balíčka tortovej že-
latíny, 800 ml smotany na

šľahanie
Poleva: 250 g čokolády na va-
renie, 100 gmasla.
Postup: Cesto premiešame,
získa tým intenzívnu čokolá-
dovou farbu. Následne doň
stierkou zľahka vmiešame tu-
hý sneh vyšľahaný z 8 bielkov,
pekne ho zľahčí. Hotové cesto
hneď rozotrieme na naozaj
veľký plech vyložený papie-
rom na pečenie (upečený plát
potom rozpoltíme), prípadne
použijeme dva menšie plechy.
V každom prípade však bude-
me vo finále potrebovať dva
piškótové pláty cesta. Nadý-
chaný piškót pečieme 12 až 15
minút pri 180 °C. Medzitým si
podľa návodu pripravíme
krém.
Upečený piškótový plát pre-

klopíme z plechu na rovnú
podložku, po vychladnutí

rozkrojíme na dve rovnako
veľké polovice, prípadne pou-
žijeme dva pláty z dvoch rov-
nako veľkých plechov. Na je-
den z plátov nanesieme vyso-
kú vrstvu bieleho mliečneho
krému a rovnomerne ho ro-
zotrieme po celej ploche.
Krém priklopíme druhým

piškótovým plátom, zľahka
pritlačíme a necháme v chlade
odpočinúť, aby náplň dokona-
le stuhla. Po vychladnutí po-
trieme povrch piškótu vrstvou
rozohriatej čokoládovej pole-
vy: stačí vo vodnom kúpeli ro-
zohriať čokoládu, pridať kúsok
masla a hmotu hladko vymie-
šať. Zjemnenie kúskommasla
je dôležité, pretože sa tak čoko-
láda nebude po stuhnutí lámať
a bude sa dať dobre krájať.
Mliečny krém: Zmiešajte
múčkový cukor s vanilkovým

a v kastróliku na platne prive-
dieme k varu odmerané
množstvo mlieka. Prisypeme
pripravenú cukrovú zmes a za
stáleho miešania ju necháme
rozpustiť.
Po vychladnutí vmiešame

alebo zašľaháme do vlažného

mlieka po častiach želatínu,
ktorú necháme vopred napu-
čať v troške vody. Nakoniec že-
lírujúce mlieko rýchlo zašľa-
háme do šľahačky pripravenej
z čerstvej smotany na šľaha-
nie. Pracujte rýchlo, aby náplň
predčasne nestuhla.

Tip: Príprava rezov je síce tro-
chu náročnejšia, ale ich príp-
ravy sa báť nemusíte. Stačí pri
každom kroku dodržať zásadu
pozvoľného pridávania suro-
vín. Platí to hlavne pre prilie-
vanie teplej vody a rozohria-
teho schladeného masla do
žĺtkovej peny. Po častiach pri-
dávajte do našľahanej peny aj
zmes sypkých surovín s hlad-
kou múkou. Podobne postu-
pujte pri zľahčovaní cesta
snehom vyšľahaným z odde-
lených surových bielkov. Náh-
lenie sa nevyplatí ani pri príp-
rave mliečneho krému. Práce
so želatínovýmmliekommusí
byť, naopak, veľmi rýchla. Pri
pomalšom tempe hrozí, že
krémová náplň predčasne
stuhne.

STRANU PRIPRAVILA: (MOJ)
Použité zdroje:www.rno.sk

RELAX 17
NÁŠ TIP

VYUŽITIE
Plody kustovnice čínskej sa môžu konzumovať samotne, alebo
sa pridávajú do cereálnych zmesí či pečiva. Plody nikdy nekon-
zumujeme surové, pretože podobne ako ostatné druhy čeľade
ľuľkovité sú jedovaté. Výborné sú v kombinácii s orechmi a iným
sušenýmovocímvo formegrilášu.
l Dochucovanie čajov: Kustovnica sa pridáva ako vhodné do-
chucovadlo čajov. Plody sa nechajú vylúhovať asi 15 minút (plo-
dy po vyluhovaní nevyhadzujeme,môžeme ich zjesť).
l Osviežujúci odvar:Klasický spôsob prípravy je variť asi 1 lyži-
cu kustovnice v 1 litri vody 5 až 10 minút a vývar aj s bobuľami
vypiť a zjesť. Tento odvar sa pije nalačno v dvoch dávkach.
l Tradičný čaj na stimuláciu organizmu: 2 až 3 čajové lyžičky
plodov zmiešajme so 750 mililitrami vody, povaríme 3 minúty a
scedíme. Pijemepočas dňa, najneskôr do 17.00 h.

RELAX

SLADKÉ POKUŠENIE MLIEČNE REZY
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Zimná futbalová príprava 
odštartovala v Seredi 
9. januára. Vedenie klubu 
sa musí vysporiadať 
s viacerými odchodmi. 
Známa je už aj prvá posila, 
ďalšie sú na ceste.

Po jeseni figuruje ŠKF Sereď v 
treťoligovej tabuľke na siedmom 
mieste. Nebyť rozpačitého úvodu 
nováčika v súťaži, umiestnenie 
mohlo byť aj lepšie. Tréner Tibor 
Meszlényi sa však teraz koncen-
truje na aktuálne záležitosti.

V pondelok 9. januára začala 
mužstvu zimná príprava a počas 
prestávky odišlo mužstvu osem 
futbalistov. „V kádri nastali po-
merne výrazné zmeny. Odišlo 
nám osem hráčov, takže budeme 
musieť káder doplniť,“ začal 
Meszlényi. Hosťovanie ukončili 
Attila Anda, Roman Mihálik, Ras-
tislav Kupec, v klube tiež skončili 
Róbert Scherhaufer, Lukáš Herák 
a Tomáš Varga. Rovnako sa so Se-
reďou rozlúčili aj hrajúci asistent 
trénera Miloš Lipovský a Ondrej 
Penciak.

Vedenie tak čaká neľahká úloha 
adekvátne odídených nahradiť. 
Prvou lastovičkou je Adrián Če-
man z Galanty, s ktorým sa klub 
už dohodol na fungovaní do kon-
ca aktuálnej sezóny. „Okrem neho 

sa nám z Novej Bane po roku vrá-
til Marek Guláš. Do prípravy sa od 
začiatku zapojil aj Peter Peciar z 
Topoľníkov. Samozrejme, do úva-
hy prichádzajú aj ďalší, to však 
uvidíme neskôr,“ pokračoval tré-
ner. „Chceme hrať kombinačne, 
a keď toto chceme, musíme mať 
k tomu aj typologicky zodpove-
dajúcich hráčov, ktorí vedia hrať 
futbal. Peciar je sálovkár, vynika-
júco ovláda loptu, vie si ju pokryť. 
Čeman je skúsený hráč do kabíny, 
ktorý odohral množstvo zápa-
sov, silná osobnosť. Do kabíny 
prinesie určitú kultúru, zároveň 
si však svoje miesto zastane aj 
na ihrisku,“ vysvetlil tréner a 
športový riaditeľ klubu v jednom 
pohnútky, ktoré vedenie viedli k 
osloveniu spomínaných hráčov a 
dodal, že aj pri ďalšom posilovaní 
kádra sa bude ŠKF zameriavať 
hlavne na technických futbalis-
tov, ktorí budú zodpovedať štýlu, 
ktorý chce Sereď hrať.

Úvodné dva týždne prípravy 
absolvuje mužstvo bez príprav-
ného zápasu. Tréner bude striedať 
umelú trávu v Galante s prírod-
ným terénom areálu futbalového 
štadióna. Postupne pribudnú prí-
pravné zápasy, kde sú naplánova-
né stretnutia s mužstvami ako 
Komárno, Senec, Dubnica alebo 
Petržalka, čo sú pomerne kvalitní 

súperi, ktorí preveria mužstvo 
po hernej stránke. „Vzhľadom k 
tomu, že odišlo veľa hráčov a via-
cerí tiež prídu, snažíme sa zame-
riavať hlavne na to, aby sa káder 
dal dokopy a aby sme si vykryš-
talizovali najlepšiu a najoptimál-
nejšiu jarnú zostavu. Príchodmi a 
odchodmi sa ucelenosť mužstva 
narušila,“ povedal Meszlényi k 
príprave. „Pre mňa nie je prípra-
va na to, aby som hráčov zodral. 
Mojím cieľom je pripraviť ich čo 
najlepšie na súťaž. Preto si hráči 
dosýta zahrajú na umelej tráve 
a veľa budeme robiť s loptami. 
Samozrejme, nezanedbáme ani 
kondíciu, ale najviac sa budeme 
zameriavať na hernú stránku,“ 
pokračoval tréner, ktorý sa so 
svojím mužstvom sústreďuje na 
technický futbal, ktorý divákov 
teší najviac. „Každý vyhlasuje, že 
chce hrať atraktívne, ale keď sa 
pozriete na to, čo robia na trénin-
goch, tak hrať atraktívne nemôžu, 
keď do lopty prakticky nekopnú a 
iba behajú. Zameriavajú sa iba na 
silu a kondíciu, rozum nerozvíja-
jú,“ zamýšľa sa Tibor Meszlényi. 
„Počas jari je našou ambíciou sa 
na základe dobrej hry posunúť 
v tabuľke vyššie, aby sme sa z 
futbalu tešili a aby sa tešili aj fa-
núšikovia, inak to nemá zmysel 
robiť,“ uzavrel Meszlényi.

Futbalisti menia krv
S KÝM V PRÍPRAVE

21. 1. o 13.00 h Sereď - Vinohrady n/V. 
(na umelej tráve v Galante)
25. 1. o 17.00 h Myjava - Sereď 
28. 1. o 13.00 h Sereď - Levice (na 
umelej tráve v Galante)
31. 1. o 14.00 h SFM Senec - Sereď
4. 2. o 13.00 h Sereď - Jasl. Bohunice 
(na umelej tráve v Galante)
8. 2. o 18.00 h Galanta - Sereď (na 
umelej tráve v Galante)
11. 2. o 13.00 h Sereď - Komárno (na 
umelej tráve v Galante)
18. 2. o 11.00 h Dubnica - Sereď
22. 2. o 17.00 h Petržalka - Sereď 
25. 2. o 15.00 h Sereď - Štúrovo (na 
umelej tráve v Galante)
4. 3. Dvory n/Ž. - Sereď

Pozn. Jarnú časť III. ligy západ odštar-
tuje ŠKF Sereď 10. marca stretnutím 
v Nemšovej.
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Káder seredských futbalistov 
sa počas zimnej prestávky 
nevyhol viacerým zmenám. 
Spolu odišlo osem hráčov a 
tréner Meszlényi tak musí 
kolektív doplniť. 

Prvým doplnením a určite aj 
posilou bude Adrián Čeman. Skú-
sený futbalista, ktorý naposledy 
pôsobil v Galante, sa už s klubom 
dohodol na pôsobení do konca 
aktuálnej sezóny. „Galanta na 
tom teraz nie je najlepšie, trápi 
sa s finančnými problémami. 
Trénovali sme iba siedmi skoro 
celú jeseň. Aj keď som tam doma 
a mrzí ma súčasný stav v Galante, 
predsa mám ku klubu osobnejší 
vzťah, rozhodol som sa na pol 
roka odísť do Serede,“ otvorene 
hovorí o svojej motivácii odísť 
do Serede. 

„Bolo to hlavne kvôli sebe, 
tréningový proces tam bude ur-
čite kvalitnejší. Navyše má klub 
dobré zázemie, hrá vyššiu súťaž 
ako Galanta, čo je pre mňa tiež 
lákadlom. Zdá sa, že aj partia je 

tam dobré, niečo dokázali a prá-
cu je tam vidieť,“ pokračuje vo 
vymenúvaní pozitív, ktoré ho 
presvedčili v prospech ŠKF. Aj keď 
sa jeho novému klubu v úvode sú-
ťaže veľmi nedarilo, v priebehu si 
zlepšenými výkonmi vybojovali 
jesennú ôsmu priečku, čo na no-
váčika v tretej lige nie je vôbec zlé. 
„Káder je adekvátny súťaži, ktorú 
hrá. Navyše, sú tu dobré pod-
mienky na trénovanie a určite sa 

bude dať dobrou robotou posunúť 
vyššie. Popravde, už pred sezónou 
som čakal, že bude Sereď vyššie, 
pretože mala kvalitné mužstvo. 
Súťaž je ale vyrovnaná a v tretej 
lige môže zdolať každý každého. 
Budem sa snažiť zapadnúť do 
kolektívu a svojimi skúsenosťa-
mi mužstvu pomôcť k dobrým 
výsledkom,“ uzavrel Čeman.

Do zimnej prípravy Serede sa 
zapojil aj Peter Peciar, známa tvár 

futbalu v regióne. Počas jesene 
obliekal dres Topoľníkov a popri 
tom hrával futsalovú extraligu 
za MFsK Nitra. Podľa trénero-
vých slov je aj dohoda s ním na 
dobrej ceste. Navyše futbalista 
v minulosti už za Sereď hrával 
a funkcionári ho dobre poznajú. 
„S trénerom Meszlényim sme sa 
skontaktovali po decembrovom 
halovom turnaji MY Nitrian-
skych novín o Pohár primátora 
mesta. Okrem toho, v Seredi 
som dlhšie hrával,“ povedal na 
margo svojej účasti v príprave 
ŠKF Peciar. „Záujem ma teší, keď 
presvedčím trénera a dohodne-
me sa na podmienkach, veľmi 
rád budem za Sereď hrávať,“ po-
kračoval. Podobne ako Čeman, aj 
Peciar vidí pozitívne perspektívy 
seredského kádra. Ako povedal, 
stred tabuľky by mužstvo malo 
bez problémov uhrať a nereálne 
nie je ani vylepšenie tabuľkového 
postavenia. „Som presvedčený, že 
klub má na to, aby sa zo súčasné-
ho siedmeho miesta posunul aj 
vyššie,“ zakončil.

Sereď sa môže posunúť vyššie, zhodujú sa posily

ZIMNÉ ZMENY
n ODCHODY: Attila Anda, Roman 
Mihálik, Rastislav Kupec, Róbert 
Scherhaufer, Lukáš Herák, Tomáš 
Varga, Miloš Lipovský, Ondrej 
Penciak. 
n PRÍCHODY: Marek Guláš, Adrián 
Čeman, na skúške je Peter Peciar.

Adrián Čeman hrával ligu za Nitru. Peter Peciar už v Seredi pôsobil.
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