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Vynovenú hasičskú
stanicu otváral aj Lipšic
V pondelok 5. marca 2012
otvoril bývalý minister vnútra JUDr. Daniel Lipšic
v Seredi zrekonštruovanú
hasičskú stanicu.

Vzhľadom na to, že objekt hasičskej stanice v Seredi rokmi
postupne prestal plniť podmienky, za ktorých by sa dal zabezpečiť riadny výkon služby
príslušníkom HaZZ, KR HaZZ v
Trnave predložilo v októbri roku 2009 žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na prestavbu hasičskej stanice Hasičského a záchranného zboru v Seredi. Po schválení tejto žiadosti,
príprave projektu a ostatnej
dokumentácie sa v decembri
roku 2010 začala samotná rekonštrukcia tohto zariadenia.
Rekonštrukcia hasičskej stanice Hasičského a záchranného
zboru v Seredi bola ukončená v
decembri roku 2011 a na vyko-

nanú rekonštrukciu bolo vynaložených spolu 367 026,17 €,
z toho 361 383,84 € tvorí nenávratný finančný príspevok (85%
EÚ, 15 % ŠR – MF SR). Zvyšná čiastka 5 642,33 € bola uhradená z
rozpočtu MV SR. Rekonštrukciou objektu nedošlo k rozšíreniu
zastavanej plochy objektu a
funkcia objektu zostala rekonštrukciou zachovaná.
V rámci prestavby bolo nadstavené prízemie ľavého krídla
existujúceho objektu. V rámci
navrhovaných stavebných nosných konštrukcií bol pôvodný železobetónový trámový
strop nad existujúcou garážou,
vzhľadom na jej nedostatočnú
svetlosť, komplexne odstránený a nahradený novým stropom v novej výškovej polohe.
Rekonštrukciou a nadstavbou
– zateplením fasád a výmenou
okien, dverí a garážových brán
sa dosiahol efektívnejší výkon

služby, nakoľko sa odstránili
priestorové a dispozičné nedostatky pôvodnej HS a zabezpečila sa možnosť garážovania i
„objemnejšej“ modernej hasičskej techniky, ktorá by sa inak
do tejto hasičskej stanice rozmerovo nezmestila. Na novom
vybudovanom prvom poschodí
sú situované miestnosti: schodisko, chodba, pohotovostná
miestnosť, balkón, kancelária,
posilňovňa, sociálne zariadenia pre mužov a ženy, plynová
kotolňa.

Projekt rekonštrukcie hasičskej stanice, do zásahového obvodu ktorej patrí okrem mesta
Sereď aj 13 obcí okresu Galanta
a jedna obec okresu Trnava
(Šúrovce) a 18,5 km rýchlostnej
komunikácie R1 (od 8. km po
26,5. km), skvalitnil technické
a sociálne zázemia, čo sa prejaví zvýšením akcieschopnosti
príslušníkov (na jednej zmene
hasičskej stanice v Seredi je
plánovaných šesť príslušníkov
HaZZ) a povedie k zvýšeniu
bezpečnosti a ochrany života,

zdravia, majetku a životného
prostredia. Dôjde k dlhodobému zníženiu energetickej a
environmentálnej náročnosti
prevádzky, čo bude mať vplyv
na výraznú úsporu finančných
prostriedkov štátneho rozpočtu najmä na prevádzku a údržbu budovy.
Odovzdávania rekonštruovanej hasičskej stanice v Seredi sa okrem bývalého ministra
vnútra zúčastnil aj prezident
HaZZ plk. Ing. Pavol Mikulášek,
riaditeľ KR HaZZ v Trnave pplk.
Mgr. Vladimír Mrva, primátor
mesta Sereď Ing. Martin Tomčányi, riaditelia okresných riaditeľstiev HaZZ Trnavského
kraja, riaditeľ OR PZ Galanta,
zástupcovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany, štátnej správy a
samosprávy. Rekonštruo-vanú
budovu hasičskej stanice požehnal a posvätil npor. PaedDr.
Pavel Mikoláš.
(RE)

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O DIANÍ V NAŠOM MESTE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ
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Rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Seredi
Prinášame výber najdôležitejších bodov z rokovania
mestského zastupiteľstva.
Kompletné znenie informatívnej správy si môžete pozrieť na internetovej
stránke mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Seredi
na svojom zasadnutí 19. 4. 2012
prerokovalo a prijalo nasledovné uznesenia:
Program a jeho doplnenie
Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo program a jeho
doplnenie do bodu rôzne:
- 18d / prerokovanie odkúpenia časti pozemkov na rozšírenie cintorína
- 18e/ informácia o používaní
formálneho oblečenia na rokovaní MsZ
Informatívna správa o činnosti Mestského úradu v Seredi a mesta Sereď od ostatného rokovania MsZ
- na rokovaní MsZ vo februári boli poslanci informovaní
o príprave a zabezpečovaní 18.
ročníka Mestského plesu v Seredi. Táto spoločenská akcia,

ktorá má v našom meste dlhú
tradíciu, prebehla úspešne
- so zástupcami I.D. C. Holding bolo uskutočnené rokovanie vo veci predaja objektu
bývalej MŠ na Jesenského ulici.
Objekt zapísaný na liste vlastníctva mesta
- dňa 5.3. 2012 sa konalo slávnostné otvorenie novej Hasičskej stanice v Seredi, ktorého
sa zúčastnil bývalý minister
vnútra SR Daniel Lipšic. Zároveň minister vnútra odovzdal
ocenenia štyrom policajtom
Obvodného oddelenia PZ za
príkladné plnenie pracovných
povinností. Toto prijatie sa
uskutočnilo v Obradnej sieni
mestského úradu
- dňa 12.3.2012 sa uskutočnilo rokovanie so zahraničnými
investormi za účasti zástupcov spoločnosti SARIO, ktorí
prejavili záujem o pozemky v
priemyselnom parku. Investor
- indicko-holandská firma má
záujem o kúpu pozemku na výstavbu výrobných hál v časti za
diaľnicou
- spoločnosť Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., plánuje
rozšírenie skládky na zabezpe-

čenie odpadového hospodárstva. Na Valnom zhromaždení
Komplex Z.Z.O boli prerokované výsledky hospodárenia za
rok 2011. Podľa predložených
materiálov Komplex - odpadová spoločnosť dosiahla za rok
2011 hospodársky výsledok
zisk, ktorý členovia VZ odporučili na rozdelenie pre členov
združenia podľa jednotlivých
podielov.Výročná správa za rok
2011 je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora
- dňa 23.3.2012 bolo uskutočnené rokovanie s prednostom
Železničnej stanice v Galante a
prednostom Oblastného riaditeľstva sekcie železničných tratí a stavieb v Trnave vo veci riešenia problematiky železničnej stanice v našom meste
- prebieha príprava stavieb:
• rampa vo dvore MsÚ a parkovanie v areáli MsÚ,
• spevnená plocha - parkovanie na Garbiarskej ul. – zabezpečenie podkladov pre stavebné konanie,
• projektová príprava
prestavby bývalej MŠ na Jesenského ul. pre potreby mestskej
polície, je hotový vizuálny pro-

jekt,
• statický posudok na rozostavaný pavilón G 32-triednej
ZŠ P. O. Hviezdoslava,
• pripravená je projektová
dokumentácia - zateplenie budovy – zasadačka MsÚ,
• pripravená je projektová
dokumentácia - zateplenie budovy - pre miestnu organizáciu
Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých na Novomestského ul,
- so zástupcami rómskych
občanov z Cukrovarskej ulice
bolo uskutočnené rokovanie,
predmetom ktorého boli otázky týkajúce sa vybudovania
oplotenia tejto zóny v časti od
hrádze, zabezpečenie vstupnej
brány a tiež otázky týkajúce sa
ukladania odpadov a zabezpečenia čistoty v tejto lokalite
- uskutočnilo sa rokovanie o
možnom odkúpení pozemkov
pre rozšírenie cintorína
- z Obvodného úradu v Trnave
mesto získalo dotáciu v sume
32 000 eur na kamerový systém
a 12 091 eur na projekt určený
na prevenciu kriminality
- prebiehajú rokovania o projekte bezpečnosti informačnej

siete MsÚ a mestskej polície
- ponuka na kompletnú opravu mosta do Campingu za cca
4950 €, za 4,5 roka bolo na opravy minutých cez 5 000 €
- bol vybraný dodávateľ Cyklotrasy – firma Hutera, cena 99
050 € s DPH, práce začali v utorok 24. 4. 2012
- vďaka separácii odpadov,
separovaniu bioodpadu a zmene systému zberu objemných
odpadov sme na skládku uložili
za prvé 3 mesiace tohto roka o
200 ton odpadu menej ako za
rovnaké obdobie v minulom
roku.V porovnaní s rokom 2010
je tento rozdiel ešte väčší, až o
670 ton odpadu menej za prvé 3
mesiace
- prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa bežných
opráv miestnych komunikácií. Je spracovaný zoznam havarijných miest a potom dlhý
zoznam odporúčaných miest.
MsZ zobralo na vedomie Informatívnu správu o činnosti
mestského úradu v Seredi a
mesta Sereď od ostatného rokovania MsZ.
pokračovanie na 2. strane
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Záverečný účet mesta Sereď
za rok 2011 a stanovisko hlavnej kontrolórky
Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo:
- záverečný účet mesta Sereď
za rok 2011
- celoročné hospodárenie
mesta Sereď za rok 2011 bez výhrad
- použitie rozdielu finančných operácií za rok 2011 v
čiastke 709 603 €
 Čiastkou 609 843 € vykryť
schodok rozpočtového hospodárenia.
 Čiastkou 30 709 € tvoriť
fond rozvoja bývania.
 Čiastku 68 807 € previesť
do rezervného fondu.
 Dotáciu z KŠÚ Trnava v
čiastke 244 € použiť v rámci
príjmových finančných operácií na vykrytie výdavkov spojených s dopravou žiakov ZŠ J.
Fándlyho.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo:
a/ Peňažný vklad vo výške
160 600 € do ostatných kapitálových fondov obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď,
s.r.o., so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
b/ zvýšenie základného
imania obchodnej spoločnosti
Správa majetku Sereď, s.r.o. v
hodnote 471 000 € určenej zna-

leckým posudkom,
c/ vklad nehnuteľného majetku do základného imania
obchodnej spoločnosti Správa
majetku Sereď, s.r.o., ktorý tvoria nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Sereď vedené Správou katastra v Galante.
1/1 v pomere k celku.
V súvislosti s prerokovaním
správ o hospodárení škôl a
školských zariadení bolo prijaté uznesenie,ktoré prednostovi
MsÚ uložilo
- spracovať analýzu hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov spojených
s vedením účtovníctva škôl a
školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je mesto Sereď.

Nakladanie s majetkom mesta
Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo:
A/ zámer mesta prenajať nehnuteľný majetok mesta
1. nehnuteľný majetok – pozemok v lokalite Malý Háj z
dôvodu zavedenia ekonomicky najefektívnejšieho spôsobu
zberu, odvozu a zhodnocovania
biologicky rozložiteľného odpadu.
B/ Zámer mesta predať nehnuteľný majetok
1. spoločnosti Slovagro, spol.
s r.o., Galanta – predmetné pozemky tvoria súčasť areálu,
ktorého vlastníkom je firma

Slovagro a z hľadiska územnoplánovacej koncepcie sú pre
mesto nevyužiteľné.
C/ Predaj nehnuteľného majetku
1. spoločnosti Courbis, s.r.o.,
Orešanská 11, Trnava - pozemky sa nachádzajú v priemyselnom parku.
D/ Odkúpenie stavby
- inžinierskych sietí vo vlastníctve spoločnosti Eglo Slovensko, s.r.o., so sídlom Priemyselná 12, Sereď - a to rozvod vody a
kanalizácie.
E/ Žiadosť o zníženie nájomného.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi neschválilo
1. zníženie ceny nájomného
na rok 2012 za pozemky pod
umiestnenými stánkami na ul.
D. Štúra a Čepenskej pre spoločnosť Royal Press, spol. sr.o.,
Fraňa Mojtu 18, Nitra.
F/ Predaj nehnuteľného majetku - bytov vo vlastníctve
mesta
1/ Rudolfovi Mičánimu, bytom Sereď, Cukrovarská 146/5
za kúpnu cenu 155,11 €
2/ Martine Súkeníkovej, rod.
Štibrányiovej, trvale bytom Sereď, Dolnomajerská ul. č. 1235/6
za kúpnu cenu 3261,53 €.
G/ Výkup pozemkov - za účelom majetkovoprávneho vysporiadania územia pre vybudovanie chodníka na Vinárskej
ul. od

1. Emílie Bosej, bytom Sereď,
Jesenského 111/41
2. Gabriely Jendekovej, bytom Dolná Streda, Športová
222,
3. Dariny Mackovej, bytom
Sereď Vysoká 1441/8.
Vymenovanie náčelníka MsP
Mestské zastupiteľstvo v Seredi vymenovalo:
v zmysle zákona o obecnej
polícii do funkcie náčelníka
Mestskej polície v Seredi JUDr.
Jána Mizeríka, bytom Sereď,
Spádová 1154/4.
Rôzne
-Mestské zastupiteľstvo v Seredi zobralo na vedomie
1/ informáciu o aktuálnom
stave výkupu pozemkov na výstavbu chodníka na Vinárskej
ulici
2/ informáciu o vzdaní sa
členstva Pavlíny Karmažinovej
v školskej a športovej komisii.

Prerokovanie odkúpenia časti pozemkov na rozšírenie
cintorína
Mestské zastupiteľstvo v Seredi splnomocnilo:
primátora mesta Sereď rokovaním s vlastníkmi pozemkov
v k.ú.Sereď za účelom nadobudnutia pozemkov do vlastníctva
mesta pre rozšírenie cintorína
v meste Sereď.

isťovní (výrazne nižšie ocenenie
rovnakých výkonov u neštátnych zdravotníckych zariadení)
a prijatie zákonov o plošnom
zvýšení miezd u lekárov a zdravotných sestier bez zodpovedajúceho zvýšenia prídelov zo
zdravotných poisťovní pre zdravotnícke zariadenia. Hodnota
nákladov na takéto zvýšenie
miezd a z toho vyplývajúcich
odvodov pritom dosahuje takmer hodnotu nákladov na energie, tovary a služby, ktoré musia
hradiť zdravotnícke zariadenia.
V dôsledku toho dochádza v nemocniciach k neriešiteľnej situácii v hospodárení. Vykazujú záporný hospodársky výsledok,
nemajú finančné zdroje na úh-

rady uvedených zvýšení miezd
lekárov a zdravotných sestier a
dostávajú sa do platobnej neschopnosti. Nastáva situácia,
keď hodnota splatných záväzkov
nemocníc presahuje hodnotu
ich majetku, t. j. dostávajú sa do
platobnej neschopnosti, do
úpadku. V zmysle zákona nastupuje povinnosť pre štatutárne
orgány týchto zdravotníckych
zariadení podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Riešením tejto
situácie sa zaoberala koordinačná skupina, zložená z predstaviteľov vedenia TTSK, príslušných
riadiacich pracovníkov Úradu
TTSK, predsedov predstavenstiev a výkonných riaditeľov
jednotlivých NsP s majetkovou

Posledný pozemok
v priemyselnom parku
v Seredi o rozlohe takmer
9-tisíc m2 má záujem
kúpiť spoločnosť Courbis. Poslanci už schválili
zámer predaja a návrh
zmluvy.

Spoločnosť Courbis, s.r.o., je
dcérskou spoločnosťou francúzskeho holdingu. Na svete
má 10 pobočiek, v ktorých
zamestnáva 220 zamestnancov. Výrobné závody má okrem Francúzska, Číny, Ameriky už aj na Slovensku. V Trnave pôsobí od roku 2004. Vyrába diely z technického
plastu polyuretán. Tieto výrobky plánuje vyrábať aj v
priemyselnom parku v Seredi, najmä pre automobilový
priemysel. Investor má v
priebehu roka 2013 záujem v
ňom vybudovať výrobnú
prevádzku, kde plánuje preinvestovať zhruba 1,5 milióna eur. Zamestnal by 40 zamestnancov. V druhej fáze,
ktorej časový horizont je podľa správcu parku Mareka Šveca zatiaľ ťažko odhadnúť, by
firma preinvestovala 2 milióny eur. Pracovnú príležitosť
by tu našlo ďalších 50 ľudí.

Pomer robotníkov a administratívy by bol zhruba 10:1.
„Keď si spoločnosť po kúpe
pozemku na ňom vytvorí
prípadnú rezervu, zaplní ju
vtedy, ak ide všetko tak, ako
má. V súčasnosti sa aj iné
spoločnosti v priemyselnom
parku zapĺňajú tak, že dobudovávajú ďalšie prevádzky,“
povedal Marek Švec.
Dodal, že firma Courbis by
odkúpila m2 za 21,50 eura. Do
mestskej pokladnice by tak
pribudlo vyše 193-tisíc eur.
Keďže ide o posledný voľný
pozemok, jeho cena je zhruba
o dve eurá nižšia ako pri prvých cenách predajov pozemkov. „Keďže poslanci
schválili zámer predaja, primátor má otvorené ruky a
mandát na jednanie podmienok, ktoré budú výhodné pre
obe strany,“ povedal Tibor
Krajčovič.
Priemyselný park v Seredi s
rozlohou 47 hektárov je najväčším parkom v okolí Bratislavy. V súčasnosti na ňom
pôsobí už 7 investorov, ktorí
dohromady
zamestnávajú
610 ľudí. Pritiahnuť investorov bolo od roku 2005 úlohou
firmy Devecom, ktorá spravuje park.
(RE)

(MSÚ)

Vklad nehnuteľného majetku do nemocníc
s majetkovou účasťou Trnavského kraja
Do majetku TTSK patria : NsP Sv.
Lukáša Galanta, a.s., (účasť
100,00 %), NsP Dunajská Streda,
a.s., (99,21 %) a FNsP Skalica
(34,00 %). Ich hospodárenie je
negatívne ovplyvňované viacerými najmä legislatívnymi faktormi, ako sú nedostatočné financovanie zdravotných poisťovní prostredníctvom odvodov
za zdravotné poistenie, nezabezpečenie pokrytia o-právnených výkonov zabezpečovaných
zdravotníckymi zariadeniami z
hľadiska objemu i štruktúry zo
strany zdravotných poisťovní,
diskriminácia neštátnych zdravotníckych zariadení voči štátnym zdravotníckym zariadeniam zo strany zdravotných po-

Posledný pozemok
má záujemcu

účasťou TTSK, zástupcov právnickej kancelárie a predsedov a
členov zdravotníckej a sociálnej
komisie, komisie pre hospodárenie a nakladanie s majetkom a
finančnej komisie. V záujme
ochrany NsP pred hrozbou konkurzu bol prijatý záver zvýšiť vo
všetkých NsP, a.s., výšku základného imania vkladom majetku TTSK, čo bolo z dôvodov
osobitného zreteľa poslancami
odsúhlasené na zasadnutí TTSK
dňa 11. 4. 2012. V súčasnosti bude
základné imanie NsP Sv. Lukáša
Galanta, a.s., 5 209 313 € so 100-%
podielom TTSK (celkové imanie
všetkých 3 NsP sa zvýši cca o 3
milióny €).
SLÁVKA KRAMÁROVÁ

Ocenenie získala aj Vlasta Gašparíková
(v strede) z polikliniky v Seredi.

Oceňovanie zdravotníkov
V utorok 17. apríla 2012 sa v
Zrkadlovej sieni Divadla Jána
Palárika v Trnave konala
slávnosť pri príležitosti Svetového dňa zdravia – Oceňovanie zdravotníckych pracovníkov Trnavského samosprávneho kraja pod záštitou
predsedu TTSK Ing. Tibora
Mikuša.
V Zrkadlovej sieni sa zišlo
40 zdravotníckych pracovníkov – lekárov, sestier, farmaceutov, ktorých náročnú prácu v prospech pacientov
predseda TTSK Ing. Mikuš
vysoko ocenil. Medzi ocene-

nými bola aj hlavná sestra
Mestskej polikliniky v Seredi
a zakladateľka Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti p. Vlasta Gašparíková. V slávnostnom príhovore bola ocenená jej obetavá
a dlhoročná práca zdravotnej
sestry, hlavnej sestry, ako aj
koordinátorky práce terénnych geriatrických sestier a
prednášková činnosť. V. Gašparíková je aj dlhoročnou
členkou komisie sociálnej,
zdravotnej, kultúrnej a bytovej pri MsZ v Seredi. Srdečne
blahoželáme!
(RE)

Poslancovi Kurbelovi sa cena za objekt zdá nízka
Mesto predalo objekt na
Ul.Pažitná. Odkúpili ho nájomníci, ktorí boli v objekte
dlhodobo v prenájme. Do verejnej obchodnej súťaže sa okrem nich neprihlásil nik iný.
Predaj zastupiteľstvo schválilo, nesúhlasil s ním poslanec
Pavel Kurbel. Kúpna cena sa
mu zdala nízka.
Znalecké posudky

Radnica má v majetku takmer
dve desiatky budov. Skoro
všetky sú zastarané a chátrajú,
pretože do nich mesto dlhodo-

bo neinvestovalo. Za posledných desať rokov do nich vložilo na údržbu a bežné opravy iba
40-tisíc eur. Za príjmy z nájmu
za to isté obdobie naopak získalo 825-tisíc eur. Radnica sa v
rámci koncepcie rozhodla niektoré budovy odpredať. Jednou
z nich je aj objekt na
Ul.Pažitná, ktorý bol ohodnotený dvomi znaleckými posudkami. Hodnota jedného sa vyšplhala až na približne 300-tisíc eur, druhého zhruba na
100-tisíc. Odkúpili ju dvaja
podnikatelia, ktorí si priestory

v budove prenajímali. Mestu
ponúkli 181-tisíc eur a možnosť
na pozemku za objektom spraviť parkovisko. Jeho výstavbu
by mali spolufinancovať aj samotní podnikatelia napriek
tomu, že by slúžilo iba pre verejnosť. „Ak by mesto pokračovalo v prenájme, muselo by
budovu zrekonštruovať, pretože jej stav si to už vyžadoval.
Nájomcovia v nej za posledné
roky preinvestovali 45-tisíc
eur, mesto necelých 7-tisíc.
Takto môžeme zo získaných
peňazí zmodernizovať budovy,

ktoré máme voľné ako napríklad lekáreň Maja a získať ďalších nájomcov,“ povedal prednosta Tibor Krajčovič.
Poslanec sa vo veci vraj
obráti aj na prokuratúru.

né do nej niečo investovať, ale
máme tam nájomníkov, ktorí
sú seriózni, platia, nemáme s
nimi žiadne problémy,“ poznamenal Kurbel. Podľa neho
by bolo vhodné budovu ponechať v majetku mesta a nadstaviť na ňu napríklad nájomné byty pre mladé rodiny.
„Máme tam všetky inžinierske siete, takže výstavba by
nás vyšla menej ako niekde na
zelenej lúke.“

Poslancovi Kurbelovi sa však
ponúknutá suma zo strany
podnikateľov zdala neadekvátna voči sume v znaleckom
posudku.
„Je to budova, ktorá nie je v
zlom technickom stave, máme aj horšie. Nehovorím, že je Nízka cena
v ideálnom stave a nie je nut- Zámer predaja budovy na Pa-

žitnej ulici odobrila aj finančná komisia. Tá vychádzala z
príjmu ročného nájmu a výdavkov na údržbu. Rovnali sa.
„Ak by sme pokračovali v
nájme, sumu, ktorú dostaneme teraz jednorazovo, by sme
dosiahli za zhruba 15 rokov.
Odborníci vedia, že návratnosť investície, ktorá sa vyplatí, je maximálne osem až desať
rokov. Aj hodnota peňazí po
takom čase by bola kvôli inflácii iná, nižšia,“ vysvetlil predseda komisie Bystrík Horváth.
(RE)
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Vyčistime si naše mesto

Mesto Sereď v spolupráci so
školami a občianskymi združeniami zorganizovalo v
dňoch 30. a 31. marca 2012 celoplošnú brigádu zameranú na
vyčistenie si nášho mesta po
zimnom období.
Brigády sa zúčastnili zamestnanci mestského úradu s
poslancami MsZ a obyvatelia
mesta, ktorí čistili predovšetkým veľký park, kaštieľ a bývalé záhradníctvo. Základné
školy, materské školy, základná umelecká škola a gymná-

zium sa do akcie zapojili upratovaním priestranstiev v okolí škôl. Študenti Obchodnej
akadémie v Seredi čistili hrádzu v blízkosti školy. Členovia
TJ Rozkvet upratovali priestory na ihrisku v Strednom Čepeni, kde sa konajú rôzne kultúrne a spoločenské akcie organizované týmto združením
pre občanov mesta.
Okolie budovy bývalej MŠ
na Jesenského ul. čistili jej
budúci nájomníci – teda seniori a mamičky s deťmi, ktorí si

takto skrášľovali svoje budúce
pôsobisko. Do čistenia mesta
sa zapojili aj vlastníci a nájomníci bytov a skrášľovali si
okolie svojich bytových domov. Futbalisti a športovci sa
do akcie zapojili vyčistením
priestorov štadióna, kempingu a okolia plota veľkého parku. Členovia združenia kresťanskej mládeže upratali priestranstvo v okolí kostola, ako
aj priľahlé chodníky a zeleň.
Mesto Sereď sa tiež zapojilo
do celoslovenskej akcie „Vy-

čistime si Slovensko“, ktorej
cieľom je upratať a vyčistiť si
svoje okolie a prispieť tak k zelenšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu.
Dňa 21. apríla dobrovoľníci
čistili priestory hrádze a pripravovali priestor na vybudovanie turistickej cyklotrasy na
hrádzi.
Každá snaha o skrášlenie
nášho mesta sa cení a všetkým, ktorí sa do brigády zapojili, srdečne ďakujeme.
(RE)

Modré kontajnery na zber použitého oblečenia
Mesto Sereď v spolupráci s firmou A.S.A. Trnava rozbehlo
novú službu, ktorou je zber použitého oblečenia, textílií a
obuvi. Kontajnery modrej farby sú k dispozícii našim občanom na 8 zberných miestach:
zberný dvor mesta, Cukrovarská ul. pri vežiaku 145, Fándlyho ul. pri OD Kaufland, na Poštovej ul. pri pošte, na Ul.

A.Hlinku pri predajni Narel, na
Jesenského ul. 1111/45 (križovatka ulíc Jesenského a Dolnomajerská), na parkovisku pri
poliklinike a na Novomestskej
ul. 42/40 (križovatka ulíc Novomestská a Garbiarska). Občania môžu do týchto kontajnerov vkladať vo vreciach alebo igelitových taškách vyradené čisté a suché šatstvo, pri-

krývky, deky, posteľnú bielizeň, topánky v pároch a doplnky k oblečeniu (čiapky, šály,
rukavice). Nevhodné na zber sú
kusy látok, poškodené alebo zatuchnuté oblečenie, zničené
topánky alebo topánky, ktoré
nie sú v pároch, koberce, paplóny, závesy, záclony a iný odpad. Vyzbierané oblečenie firma A.S.A. triedi a následne je

určené do krajín tretieho sveta
a na priemyselnú výrobu. Mesto Sereď chce touto iniciatívou
prispieť k zníženiu množstva
odpadov ukladaných na skládku, oblečenie bolo poslednou
komoditou, ktorú doposiaľ občania nemali možnosť separovať. Ak sa používanie modrých
kontajnerov osvedčí, ich
množstvo sa môže zvýšiť. (RE)

Letná škola MsP Sereď 2012
Mestská polícia Sereď
v spolupráci so ZŠ Juraja
Fándlyho realizuje tri
turnusy jednodňových
letných táborov.

Letné tábory budú zamerané
na témy: vedieť povedať nie;
chápanie škodlivosti mäkkých
a tvrdých drog; tolerancia; spolupráca s ostatnými; agresivita
vs. asertivita; vytvorenie
kladného vzťahu detí k mestskej polícii; prevencia krádeží
u mladistvých a maloletých a
i. MsP v spolupráci so ZŠ Juraja
Fándlyho použije pri výkone
jednotlivých aktivít rôzne metódy a formy verbálnej techniky, besedu, dialóg, nácvik, hry,
súťaže, športové hry, celodenné resp. poldňové výlety, táborovú olympiádu, a i.
Termíny jednodňových
letných táborov:

l 9. 7. 2012 - 13. 7. 2012 1. turnus
l 23. 7. 2012 - 27. 7. 2012 2. turnus
l 30. 7. 2012 - 3. 8. 2012 3. turnus
Realizácia letného tábora je
od 7. h do 15.30 h, pričom príchod detí do budovy školy je
od 7. hod. do 08.30 hod. a odchod detí z budovy školy od
15.hod. do 15.30 hod.
Deťom bude za poplatok
8,00 €/turnus zabezpečené
stravovanie (desiata, obed,
olovrant) a náklady na výlety

do okolia.
Rodičia svoje deti
môžu prihlásiť zo
všetkých základných
škôl na území mesta
Sereď. Počet zapojených detí do jedného
turnusu je max. 20
detí v pomere 11 detí
ZŠ Juraja Fándlyho, 3
deti ZŠ J. A. Komenského, 3 deti ZŠ sv.
Cyrila a Metoda a 3
deti ZŠ P. O. Hviezdoslava. Vekové rozhranie detí je od 3. do
6. ročníka ZŠ. Každé
dieťa sa môže zúčastniť iba jedného
termínu
denného
letného tábora.
Záväznú prihlášku
si môžete stiahnuť zo
stránky MsP v Seredi
v menu Prevencia
alebo prevziať osobne na útvare MsP Sereď vždy v pracovných dňoch od 07.30
hod. do 14.30 hod. na
oddelení prevencie
kriminality.Vypísanú
záväznú prihlášku
prineste osobne na
útvar MsP Sereď do 4.
5. 2012. Rodičia vybraných detí budú
spätne telefonicky
kontaktovaní.
(MSP)

Stretnutia vedenia
mesta s občanmi
V záujme zabezpečenia informovanosti občanov a kontaktov vedenia mesta s občanmi je každý prvý pondelok v mesiaci vo veľkej zasadačke mestského úradu v čase od 15. do 17. hodiny pripravené stretnutie, na ktorom
predstavitelia mesta odpovedajú na otázky obyvateľov a
riešia ich podnety. Otázky je
možné klásť aj mailom, ale
osobné stretnutie považuje
vedenie mesta za najlepší
spôsob komunikácie.
Prvé takého stretnutie sa
konalo v pondelok 2. apríla
2012. Stretnutia sa však okrem predstaviteľov mesta –
primátora a prednostu úradu, zúčastnili iba 2 poslanci, 1
občan a zástupcovia médií.
„Toto je forma, akou majú
občania možnosť vplývať na
dianie v meste,“ uviedol
prednosta úradu. Je škoda, že
občania túto možnosť nevyužili. „Je absolútne slušné a
korektné, aby komunikácia
medzi vedením mesta a obyvateľmi nebola anonymná,“

vyjadril svoj postoj primátor
mesta. S týmto postojom sa
stotožňuje aj drvivá väčšina
poslancov MsZ. Občania majú taktiež možnosť zúčastniť
sa zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sú verejné. Na stránke mesta
www.sered.sk sú zverejnené
telefonické kontakty aj mailové adresy na vedenie úradu
aj poslancov MsZ, bola zriadená poslanecká kancelária,
v ktorej si občania môžu dohodnúť stretnutie s poslancami a vedením aj mimo
úradných hodín mestského
úradu.
Stretnutia vedenia mesta s
občanmi sa budú konať vždy
prvý pondelok v mesiaci na
pôde mestského úradu, vo
veľkej zasadačke. Ďalšiu príležitosť na stretnutie s vedením mesta majú občania v
pondelok 7. mája 2012. Poslanec MsZ Marek Lovecký vyzval obyvateľov, aby prišli,
aby sa spýtali, zo strany vedenia mesta je ochota odpovedať.
(RE)

Výber z denných hlásení
Mestskej polície Sereď
Dňa 10. 3. 2012 boli v čase
01.30 hod. kamerovým systémom mestskej polície spozorovaní na Ul. M. R. Štefánika traja mladíci, ktorí sa najskôr snažili skopnúť a rozbiť
nádobu na odpadky pred
mestským úradom a neskôr
vyliezť na pomník pred predajňou so záhradkárskymi
potrebami. V poškodení majetku mesta im zabránila na
miesto vyslaná hliadka, ktorá
zistila totožnosť osôb a ich
konanie je riešené ako priestupok.
Dňa 12. 3. 2012 v doobedňajších hodinách spozorovala hliadka mestskej polície na
Ul. F. Kráľa podozrivú osobu,
ktorá na vozíku viezla 12 kusov liatinových koľajových
spojok. Následným preverovaním bolo zistené, že uvedené veci boli odcudzené zo
skladu v areáli železníc, do
ktorého sa páchatelia prebúrali cez stenu. Zadržaná osoba bola aj s kradnutými vecami odovzdaná železničnej
polícii. Druhého z páchateľov
krádeže mestská polícia vypátrala a odovzdala železničnej polícii o dva dni neskôr.
Dňa 19. 3. 2012 nahlásil
všímavý občan, že na Ul. J.
Fándlyho spozoroval zaparkované vozidlo, na ktorom je
otvorené okno. Hliadka
mestskej polície po príchode
na miesto nezistila, že by došlo k vlámaniu do vozidla. Po
vypátraní majiteľky vozidla
bolo zistené, že okno pri odchode zabudla zatvoriť. Aj
tento prípad je dôkazom toho, že nemáme byť ľahostajní
k tomu, čo vidíme, a jeden telefonát môže ochrániť majetok niekoho iného v nemalej
hodnote.
Dňa 24. 3. 2012 bola v nočných hodinách prostredníctvom kamerového systému
na Ul. Cukrovarská spozoro-

vaná osoba pravdepodobne
pod vplyvom alkoholu, ktorá
násilím poškodila majetok
mesta (zábradlie pri ceste) a
následne vykonala malú potrebu na strede vozovky, čím
sa dopustila hrubého správania. Osoba sa následne pokúšala poškodiť aj reklamnú tabuľu, ktorá sa nachádzala neďaleko. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá osobu
zadržala a jej správanie bolo
riešené uložením blokovej
pokuty.
Dňa 28.03.2012 v skorých
ranných hodinách oznámili
viacerí obyvatelia, že po meste sa pohybuje pes veľkého
vzrastu, ktorý je bez dozoru.
Hliadka mestskej polície psa
spozorovala na Ul. Garbiarska. Išlo o kaukazského ovčiaka, ktorý bol bez evidenčnej známky a obojku. Mestskej polícii sa podarilo vypátrať jeho majiteľa, ktorý bol za
nedodržanie povinností držiteľa psa riešený uložením
pokuty v blokovom konaní.
Vypaľovanie suchých
porastov

Príchod jarných dní a s tým
súvisiace oteplenie spôsobuje
zvýšenú aktivitu obyvateľov.
Na škodu však je, že v niektorých prípadoch táto aktivita
spôsobuje škody na majetku
a zvýšenú prácu záchranných zložiek. Ide o zaužívané
vypaľovanie suchých porastov, a to aj napriek tomu, že
je to zakázané. Len v priebehu marca mestská polícia zistila 9 požiarov suchých porastov, na ktorých likvidáciu
bol privolaný HaZZ Sereď. V
mesiaci marec mestská polícia riešila v priestupkovom
konaní 5 prípadov nedovoleného spaľovania a likvidácie
odpadu zo strany občanov
mesta.
(MSP)
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Schválené dotácie mesta podľa jednotlivých oblastí
Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď - sociálna oblasť - rok 2012
Mesto Sereď každoročne
vo svojom rozpočte vyčleňuje finančné prostriedky na podporu združení,
ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území
mesta Sereď, alebo posky-

tujú služby obyvateľom
mesta Sereď v zmysle VZN
č. 5/2006.
Na rok 2012 boli schválené
dotácie podľa jednotlivých
oblastí nasledovne:

^ĐŚǀĄůĞŶĠĚŽƚĄĐŝĞŶĂƌŽǌǀŽũŵůĄĚĞǎĞǌƌŽǌƉŽēƚƵŵĞƐƚĂ^ĞƌĞěŶĂƌŽŬϮϬϭϮ
ǀǌŵǇƐůĞŶĄǀƌŚƵaŬŽůƐŬĞũĂƓƉŽƌƚŽǀĞũŬŽŵŝƐŝĞǌŽĚŸĂϬϲ͘ŵĂƌĐĂϮϬϭϮ
ĂŶĂŶĄǀƌŚŽĚĚĞůĞŶŝĂaŬŽůƐƚǀĂ͕ƌŽĚŝŶǇ͕ŬƵůƚƷƌǇĂƓƉŽƌƚƵ͘
ZŽǌƉŽēĞƚŶĂƌŽŬϮϬϭϮ͗ϯϬϬϬΦ

rozpočet: 9 000 €

P.č. Žiadateľ
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Občianske združenie Materské Svojpomocné poskytovanie služieb
centrum MAMAklub Sereď
rodinám s maloletými deťmi
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Zabezpečenie Dňa srdca v Seredi
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nákup vysávača a skrine
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miestnosti
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OZ Koménium Sereď

5.

Klub zdravotne postihnutých
Sereď

Rekondično-integračný pobyt pre
členov Klubu zdravotne postihnutých

6.

7.

Verejné zbierky
„Dobrý deň, mohli by ste prispieť
na ... “ osloví vás staršia pani stojaca pred poštou, mladík pred
predajňou, slečna na chodníku.
Situácia vôbec nie zriedkavá v našom meste.
Možno vás zaujíma, ako je to
vlastne s povoľovaním zbierok
Postup pri konaní verejných
zbierok je upravený zákonom č.
63/1973 Zb. o verejných zbierkach
a o lotériách a iných podobných
hrách v znení neskorších predpisov. Podľa tejto právnej úpravy sú
verejnými zbierkami také zbierky,
ktorých cieľom je získať finančné
prostriedky na vopred určený sociálny, kultúrny, zdravotný alebo
iný verejnoprospešný účel od fyzických osôb alebo právnických
osôb a to dobrovoľným poskytnutím príspevkov.
Kto vydáva povolenie vykonať
zbierku?
Orgánom štátnej správy oprávneným na povoľovanie verejných
zbierok je:
- obvodný úrad - pre verejné
zbierky,ktoré sa konajú na území
obcí patriacich do jeho územného obvodu,
- ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom financií - pre
verejné zbierky, ktoré sa konajú
na území presahujúcom územný
obvod jedného obvodu,
- ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom financií a
s ministerstvom zahraničných
vecí - pre všetky verejné zbierky,
ktorých výnos má byť použitý v
zahraničí.
Ako možno vykonávať zbierku?
- zasielaním finančných
prostriedkov na osobitný účet
zriadený na tento účel v peňažnom ústave priamo, poštovými
poukazmi alebo prevodmi z účtu
prispievateľa,
- zriadením a zverejnením
miest určených na prijímanie peňažných príspevkov,
- zbierkovými listinami,
- predajom predmetov,
- predajom vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné podujatia usporiadané na získanie
finančných prostriedkov.

4.

podpora aktivít zameraných na
prevenciu a skvalitnenie zdravia
učiteľov - seniorov



ŽƚĄĐŝĂƐĐŚǀĄůĞŶĄ
ƉƌŝŵĄƚŽƌŽŵŵĞƐƚĂ

EĄǌŽǀƉƌŽũĞŬƚƵ

Zdroje financovania
Vlastné a Požadovaná Schválená
sponzorské
výška
výška
zdroje v €
dotácie v € dotácie v €

poznávací zájazd po stopách SNP,
partizánskeho odboja a 1. čs.
armádneho zboru - vatra a guláš pre
Zväz vojakov SR-klub Sereď
členov klubu Sereď
ocenenie darcov krvi, podpora
kultúrnych aktivít seniorov, realizácia
aktivít pre rodiny s väčším počtom
detí, nemocnice, aktivity
Slovenský červený kríž Sereď humanitného charakteru

ŽƚĄĐŝĞŶĂƌŽŬϮϬϭϮ

ĞZŬŽdĄďŽƌ^ĞƌĞě

Celkový
rozpočet
akcie v €

Zbierkysa nesmú konaťvoverejných dopravných prostriedkoch,
na ich staniciach, v lôžkových
zdravotníckych zariadeniach,
v pohostinstvách, zábavných
miestnostiach a v predajniach.
Čo si teda môžete vyžiadať aj vy
od osoby vykonávajúcej zbierku?
- kópiu rozhodnutia príslušného štátneho orgánu (Ministerstva vnútra SR,obvodného úradu)
o povolení vykonať zbierku,v ktorom je uvedený účel zbierky, spôsob jej vykonávania, miesto a čas
realizácie, lehota na predloženie
vyúčtovania,
- písomné poverenie konkrétnej osoby vykonávajúcej zbierku
podpísané oprávnenými zástupcami organizácie a opatrené
odtlačkom pečiatky, v ktorom je
uvedené meno, priezvisko, bydlisko a číslo občianskeho preukazu poverenej osoby,
- občiansky preukaz,
- osoba musí byť plnoletá.
Zákon ďalej v § 7 ods. 3 hovorí,
že osoba poverená vykonávaním
zbierky musí byť bezúhonná, dôveryhodná a spravidla má mať
bydlisko v obci,kde sa má zbierka
konať.
Toto overuje aj mestská polícia
pri kontrole osôb vykonávajúcich
zbierky v našom meste.
Ak vás teda na ulici osloví
niekto s prosbou o príspevok, neváhajte si to overiť aj vy.
Ak si však chcete byť naozaj istí tým, že vaše peniaze skončia v
tých správnych rukách:
- overte si údaje o organizácii na internete, informáciu o
výške odvedených finančných
prostriedkov v predchádzajúcich
zbierkach,
- vypýtajte si informáciu, kde
bolo zverejnené oznámenia o povolení zbierky v tlači,
- zatelefonujte osobe uvedenej
na rozhodnutí o povolení zbierky,
- pošlite peniaze prostredníctvom peňažnej poukážky priamo
na účet organizácie, prípadne využite možnosť prispieť prostredníctvom darcovských SMS.
SILVIA KOVÁČOVÁ

8.

9.

Rodičovské združenie pre
Obchodnej akadémii v Seredi
Teen Challenge Slovakia n.o.
Resocializačné stredisko pre
mužov Sereď
Teen Challenge Slovakia n.o.
Resocializačné stredisko pre
mužov Sereď
Nezábudka Pata, n.o. Domov
sociálnych služieb

10. Združenie STORM Nitra

nákup pomôcok - prevencia
drogovej závislosti v meste Sereď

Slov. zväz zdravotne
11. postihnutých detí a mládeže

rekondično - rehabilitačný pobyt

SPOLU

Schválené dotácie z rozpočtu mesta Sereď na telovýchovu a športu na rok 2012
v zmysle návrhov Školskej a športovej komisie zo dňa 06. marca 2012 a 21. marca 2012 a po úprave primátorom mesta

Rozpočet na rok 2012: 100 000 €
Žiadateľ

Prerozdelená výška
dotácie na rok 2012

Názov projektu

Športový klub futbalu Sereď

Ekonomické zabezpečenie mužstiev ŠKF Sereď

39 200

AŠK Lokomotíva Sereď

Športová činnosť AŠK Lokomotíva

28 500

HK Slávia OA Sereď

Športom proti drogám a kriminalite v meste Sereď

7 300

Cyklistický klub AB

Rozvoj a propagácia cyklistiky

2 700

Tenisový klub

Skvalitnenie tréningovej činnosti s hráčmi a družstvami v klube

2 000

Taekwon-do klub Sereď

Športová činnosť Taekon-do ITF

600

ŠK Cyklo-tour Sereď

Šport pre všetkých

1 000

Stolnotenisový klub Mladosť

Dotácia klubu

1 000

Klub volejbalu Sereď

Volejbal nás spája

650

Seredská interliga

Seredská Interliga

650

Mestský šachový klub
Športový klub Naturálnej
kulturistiky NOVA

Šachový klub

300
1 500

Naturálna kulturistika a fitness - zdravie, sila, krása

TJ Rozkvet

Šport pre všetkých

600

ORF COSMOS CAMPING Sereď

Šport pre seniorov

650

Slovenský orol

Obnovenie činnosti hádzanej mužov

500

Paintball klub Sereď

Paintball klub Sereď

500
87 650

Spolu

Rozdelenie finančných prostriedkov na dotácie 2012 - kultúrna oblasť
Žiadosti podané formou projektu podľa VZN č. 5/2006
Zdroje financovania v €

P.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Žiadateľ
Spevácky zbor ZVON
TJ Rozkvet Stredný Čepeň
Spevácky zbor GAUDETTE
MO Matice slovenskej
OZ Krásna hudba
Združenie pre rozvoj reg.kul.
Rímskok.cirkev-farnosť Sereď
Dcérocirkev Sereď
Sinfonieta Bratislava
Levko Eduard Sereď

SPOLU:

Forma
OZ
OZ
OZ
PO
OZ
OZ
PO
CZ
OZ
PO

Účel použitia dotácie
Slávnostný koncert
Kultúra pre širokú verejnosť
Činnosť spevokolu
Stopy kultúry v našom meste
Komorné koncerty
Materiálne vybavenie kapely
Motivovať
Obnova duchovných hodnôt
Koncert klasickej hudby
Činnosť modelár.krúžku

Požadovaná
Vlastné a
Rozpočet sponzorské dotácia od
zdroje
mesta
celkom
1 600
400
1 200
2 050
1 650
400
2 800
1 100
1 700
1 000
400
600
3 360
2 160
1 200
11 000
400
5 000
1 500
1 000
500
600
300
300
1 199
599
600
300
0
100
25 909

€

8 109

12 000

Schválená
výška
dotácie
900
200
900
300
600
1 500
500
100
400
0
5 400
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Tobiasko má jeden rok
a trpí závažnou diagnózou
Keď sa v rodine narodí dieťa, je to veľká udalosť.
Radosť je obrovská. Rodičia tíško sledujú, ako ich
dieťatko spinká, papá
a pomaličky rastie. Tešia
sa z každého krôčika,
z každého slovíčka.

Ak sa ale zistí, že dieťatko nie
je zdravé, že je nejakým spôsobom postihnuté, je to šok
pre celé okolie. V rodine nastanú bezsenné noci plné sĺz,
ľútosti a možno aj výčitiek. A
dookola nezodpovedaná otázka : „Prečo práve naše dieťa?“
Prvotný šok vystrieda zisťovanie čo najväčšieho množstva informácií o danej chorobe, návštevy lekárov, pobyty v
nemocnici, lieky, cvičenie...
Rodičia by dali všetko na svete, aby sa ich dieťatko vyliečilo. Niekedy sa stane zázrak a
po mnohých procedúrach je
dieťatko relatívne zdravé. No
veľmi často sa následky nesú
po celý zvyšok života.
Malý Tobiasko Miškolci sa
po narodení javil ako zdravý
chlapček. Rodičia boli nesmierne šťastní. Deň za dňom
plynuli ako voda, chlapček

rástol, ale nenapredoval tak,
ako jeho rovesníci. Lekárske
vyšetrenie ukázalo, že Tobias
trpí závažnou diagnózou zvanou “ lisencefalia “ . Je to vrodená vývojová chyba mozgu,
pri ktorej je mozog hladký, teda nemá mozgové závity, prípadne ich má veľmi málo. Nikto nevie, aké následky bude
mať toto ochorenie na malého
Tobiaska. Či bude vedieť rozprávať, sedieť, chodiť alebo
sám papať. Zatiaľ je maličký a
nechápe, čo sa s ním deje.
Usmieva sa, občas zaplače, leží
a za pomoci rodičov aj sedí. To

mu nateraz k životu stačí. Ale
ak chce dokázať viac, musí
navštevovať odborníkov - špecialistov. A to stojí nemalé finančné prostriedky.
Rodičia preto zháňajú pomoc, kde sa len dá. Ľudia im
mohli pomôcť darovaním 2 % z
daní ako aj priamo na Tobiaskov účet. Pomôcť sa rozhodli
aj učitelia a deti zo základnej
umeleckej školy. Nacvičili si
program, v ktorom vystúpilo
približne 80 detí. Výťažok z
tejto charitatívnej akcie bol
venovaný malému Tobiaskovi. Bola to čiastka 1610,83

eura. Dagmar Šajbidorová riaditeľka ZUŠ, celú akciu charakterizovala slovami: „... lebo
nie každý má to šťastie, že sa
narodí zdravý ... “ Tieto slová
by si mal pamätať každý z nás.
Lebo zdravie nie je samozrejmosť.
Tobiasko nemal v živote veľa šťastia, no jedno veľké šťastie má. Má pri sebe milujúcich
rodičov, ktorí by urobili aj
nemožné, aby bol Tobiasko
zdravý. Ktovie, možno sa naozaj stane zázrak a život ich
synčeka sa obráti k lepšiemu a
bude z neho šikovný a spokojný chlapček. Rodičom želáme
veľa síl a statočnosti na ceste k
tomuto zázraku.
Rodičia aj touto cestou ešte
raz sa chcú poďakovať každému, kto Tobiaskovi prispel na
jeho liečbu. Sú veľmi šťastní, že
aj v dnešnej dobe sa nájde toľko
dobrých ľudí, ktorí vedia cítiť s
inými a pomôžu, ako môžu.
Ak sa nájdu ľudia ochotní
pomôcť finančnou hotovosťou, môžu peniaze naďalej posielať na Tobiaskovo č. ú.
4015108450/7500.
IVETA TÓTHOVÁ
SEREDONLINE

Blanka Kästová - Burgerová: Z TVORBY
Pod týmto názvom sa skrýva
výstava, ktorá bude sprístupnená v Mestskom múzeu v Seredi. Slávnostné otvorenie výstavy obrazov akademickej
maliarky Blanky Kästovej –
Burgerovej, ktorej kurátorkou
je kunsthistorička PhDr. Iveta
Lenická, sa uskutoční 20. apríla o 17.00 hod. v priestoroch
mestského múzea. Akademická maliarka Blanka Kästová –
Burgerová sa narodila 15. februára 1952 v Seredi. Po maturite študovala v rokoch 1971 –
1977 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u
profesorov - akademických
maliarov Ladislava Čemického
a Oresta Dubaya. V rokoch 1981
– 1983 študovala na Kunstakademie v Düsseldorfe. V
Nemecku tvorila v ateliéri profesora Sackenheima. Vo svojej

tvorbe čerpá z umeleckého
odkazu impresionistov, secesie, expresionizmu a najnovších výtvarných prúdov. Venuje sa komornej tvorbe a grafike. Svoju tvorbu prezentovala na siedmich samostatných
výstavách a rôznych kolektívnych výstavách doma i v za-

hraničí. Je držiteľkou viacerých ocenení v oblasti umenia
a kultúry. Je členkou Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, Spoločnosti voľných výtvarných
umelcov a Slovenskej výtvarnej únie. Od roku 2002 je riaditeľkou Základnej umeleckej

školy v Galante. Dielom jej
myšlienky je každoročne realizovaná medzinárodná výstava SALÓN v Renesančnom
kaštieli v Galante, v minulom
roku sa uskutočnil už 10. ročník tejto výstavy stretnutia
umelcov s bohatou prezentáciou tvorby. V roku 2010 stála
pri zrode GABI – Galantského
bienále detskej výtvarnej
tvorby.
„Mám rada všetky farby...“
Krátke, ale výstižné vyznanie
umelkyne vyjadruje jej túžbu
maľovať svet s pestrosťou farieb, ktoré príroda a život ľudí
prinesie v každom jej dni bytia. Pozrieť si túto výstavu vás
srdečne pozýva autorka spolu
s kolektívom Mestského múzea v Seredi. Výstava potrvá od
20. apríla do 31. mája.
MÁRIA DIKOVÁ

Pani Antónia Bánovská s vnúčikom
Tomáškom na veľkonočnej výstave.

Veľkonočné tvorivé
dielne v múzeu
V Mestskom múzeu v Seredi
sa konali už tradične Veľkonočné tvorivé dielne. Od 29.
do 30. marca 2012 sme spolu s
našimi milými „zdobičkami“
privítali obdivovateľov zdobených kraslíc, šúpoľových
dekoračných predmetov, papierových dekorácií a milovníkov kreslenia. Počas dvoch
dní účastníci dielní obdivovali p. Antóniu Janegovú pri
zdobení kraslíc voskom, p.
Emília Bondorová zvábila
prítomných na vytvorenie
nezvyčajných kraslíc pomocou špagátu, p. Anna Kubalová predviedla umenie tapetovania kraslíc, s pani Editou
Karmažinovou sa deti vyhrali
pri vytváraní papierových
dekorácií a pani Milada Masayová vytvárala predmety
zo šúpolia. O Veľkonočné tvorivé dielne prejavilo záujem
veľa návštevníkov, niektorí
sa s radosťou zapojili do vy-

tvárania dielok.
V čase od 31. marca do 14.
apríla 2012 sa v múzejných
priestoroch uskutočnila i
„Veľkonočná výstava“, na
ktorej návštevníci mohli vidieť veľkonočné zátišia s dekoráciami, kraslice zdobené
rozmanitými
technikami,
ako napr. voskom, tapetami,
bavlnkami, frivolitkovaním,
vyškrabávaním, olepované
slamou a mnohé iné. Nechýbal ani vlasatý Jonatán (s
trávičkou vyrašenou na hlave), veselé farebné zajačiky či
usmievavý baranček.
Veľmi pekne ďakujeme
všetkým „zdobičkám“ za to,
že sa s ochotou a trpezlivosťou venovali našim návštevníkom, ďakujeme účastníkom tvorivých dielní i veľkonočnej výstavy za ich milú
návštevu. Veríme, že ste sa u
nás cítili príjemne a prídete
opäť... ZLATICA GREGOROVÁ

Deti privítali jar
Materská škola na Ulici D.
Štúra je zameraná na ľudové
tradície. Pani učiteľky rozprávajú deťom o rôznych
zvyklostiach, učia ich spievať, tancovať, recitovať.
Všetko sú to, samozrejme,
ľudové piesne a tance. Deti si
pri rôznych príležitostiach
nacvičujú program nielen
pre seba, ale aj svojich kama-

rátov z iných materských
škôl. My sme boli pozvaní na
program s názvom „Vítanie
jari“. Vystupovalo 21 detí a v
kostýmoch boli naozaj roztomilé. Vystúpenie bolo
krásne a veľmi sa nám páčilo. Pri najbližšej príležitosti
túto materskú školu navštívime opäť. IVETA TÓTHOVÁ
SEREDONLINE

Reakcia čitateľa na dopravnú situáciu
Denne niekoľkokrát prechádzam autom križovatkou pri
Lidli. Jedným slovom by sa táto križovatka dala charakterizovať ako nešťastná. V čase,
keď tu nebol semafor, bolo dopravné značenie osadené tak,
že to bola križovatka v tvare T
a výjazd od Lidla bol len výjazd
z parkoviska. Autá, ktoré odtiaľ vychádzali, museli dávať
prednosť všetkým ostatným
vozidlám. Často som bol svedkom toho, ako vodiči túto povinnosť nerešpektovali (alebo
nevedeli ?) a „ukazovali si na
čelo“ v presvedčení, že práve
on má predsa prednosť.

Po osadení semaforov sa situácia nijak nevyriešila. Dopravné značenie určujúce typ
križovatky bolo odstránené a z
výjazdu z parkoviska sa v
priebehu noci stala v dopravnom ponímaní plnohodnotná
cesta a z križovatky T je razom
križovatka v tvare X. Teraz si
vodiči môžu znova ukazovať
hanlivé gestá, akurát sa zmenila situácia. Auto vychádzajúce od Lidla má prednosť pred
autom, ktoré ide od Čepeňa a
odbočuje doľava do Šintavy.
Takže vyhrotené situácie
pokračujú ďalej, akurát to
mesto stálo pekných pár eur,

ktoré investovalo do svetelnej
signalizácie. Myslím, že mi dajú mnohí za pravdu, keď vyjadrím svoj názor, že namiesto
budovania svetelnej križovatky sa mali radšej peniaze investovať do vybudovania kruhového objazdu. Ak by sa na
túto možnosť vyčlenila aj časť
parkoviska pri Lidli, pohodlne
by sa tu otáčali aj kamióny,
kvôli ktorým sa táto križovatka taktiež prerábala.
Buďme ale realisti, to sa už
nestane. Preto by som rád
upozornil na vec, s ktorou sa
dá ešte niečo robiť. Načo je
svetelná signalizácia zapnutá

aj v dobe, keď na križovatke
nie je taká premávka? To naozaj musím ráno nezmyselne
stáť na červenú na prázdnej
križovatke? Bolo by nanajvýš
vhodné prehodnotiť dobu, kedy je svetelná signalizácia zapnutá, pretože momentálne
plynulosť premávky viac narušuje, ako rieši. Neviem, ako
je signalizácia riadená, ale v
smere hlavnej cesty je akosi
priveľmi často červená. Súčasné riešenie križovatky z
hľadiska plynulosti premávky
vnímam ako horšie než to pôvodné.
MAREK ENDEL
(čitateľ)
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Návšteva z Holandska
V dňoch od 8. do 10. marca
2012 do Serede zavítali poslanci z holandského partnerského
mesta Alblasserdam. Keďže
skončila platnosť zmluvy o
spolupráci medzi našimi mestami, chceli zistiť možnosti
vzájomnej spolupráce v ďalšom období.
V piatok boli na výlete v
Trenčíne, kde si pozreli zbierky Trenčianskeho hradu, ktoré ich veľmi zaujali. V popoludňajších hodinách mali nárstva Šintavan, s.r.o. Vo ve- rej primátor Ing. Martin Tommožnosť ochutnať vynikajúce černých hodinách sa uskutoč- čányi, poslanci Božena Vydavína z pivnice Agrofarmy a vi- nila pracovná večera, na kto- rená, Ing. Bystrík Horváth,

Róbert Stareček a Ľubomír Kyselý predostreli svoje návrhy
ďalšej spolupráce v oblasti
športu a kultúry. V sobotu
navštívili volebné miestnosti,
kde ich prekvapilo veľké
množstvo
kandidujúcich
strán a kandidátov na 150 poslancov NR SR. Prezreli si aj
zrekonštruovanú
požiarnu
zbrojnicu, uprataný areál kaštieľa a amfiteátra. V nedeľu si
prezreli okolie Serede, navštívili Ranč na Striebornom jazere, zaujala ich aj expozícia
hmyzu v mestskom múzeu.

Holanďania na pracovnom
obede informovali, že ich občania očakávali prínos v oblasti výroby, prípadne obchodu a
služieb. Vzájomné výmenné
pobyty občanov zamerané na
spoznávanie kultúrnych tradícií a športové zápolenia nie
sú v súčasnej dobe realizovateľné z dôvodu finančnej krízy, veľkej vzdialenosti medzi
mestami a jazykovej bariéry
medzi občanmi, preto nemajú
v súčasnosti záujem o podpísanie zmluvy o spolupráci na
ďalšie obdobie.
odd. ŠRKŠ

Mesto Sereď vyhlasuje súťaž o návrh loga
Návrh loga 700. výročia
prvej písomnej zmienky
o Seredi.

V roku 2013 si pripomenieme
okrúhle výročie prvej písomnej
zmienky o našom meste. Pri
tejto príležitosti sa v našom
meste uskutoční množstvo podujatí. Ich spoločným znakom
bude víťazné logo tejto súťaže,
za ktoré získa autor 100 eur.
Propozície súťaže:
1. Cieľ súťaže: vytvorenie ná-

vrhu loga k 700. výročiu 1. písomnej zmienky o Seredi, ktoré
bude podkladom pre ostatné
symboly a reprezentačné účely
tohto výročia.
2. Technika návrhu: kresba,
maľba s použitím: vodové farby, tempera, fixky, pastel, pero, ceruzka, počítačová grafika.
3. Forma prác: výkres formátu
A4 na výšku alebo šírku, pri
elektronických návrhoch CD s
návrhom vo formáte jpg.
4. Účastníci: občania mesta Se-

reď všetkých vekových kategórií.
5. Súťažné podmienky:
• Každý autor môže do súťaže
zaslať jednu prácu.
• Zaslaním výtvarných prác do
súťaže dáva autor svoj súhlas k
bezplatnému využitiu a prezentácii na uvedené účely.
• Zaslané práce do súťaže sa autorom nevracajú.
6. Označenie výtvarných prác:
na zadnej strane výkresu, resp.
na CD je potrebné uviesť „LO-

GO 700. VÝROČIA“, meno,
priezvisko, vek a adresa autora,
č. telefónu, e-mail.
7. Odmena pre víťazný návrh:
100 €
8. Práce zasielajte:
poštou na Mestský úrad Sereď,
odd. ŠRKŠ, Nám. republiky
1176/10, 926 01 Sereď, prípadne
osobne do podateľne MsÚ.
9. Uzávierka súťaže: 8. jún 2012
do 12.00 hod.
10. Výtvarné práce vyhodnotí
porota v zložení:

Mgr. art. František Šmigrovský, Ing. arch. Róber Kráľ, Mgr.
Silvia Kováčová
11. Práce budú vystavené v
priestoroch Mestského úradu v
Seredi.
12. Vernisáž výstavy sa uskutoční 21. júna 2012 o 15. hod.
13. Vyhlásenie výsledkov a
ocenenie víťazov sa uskutoční
na vernisáži.
Bližšie info na tel. 031 789 2392,
kl. 265, skolstvo.sport@sered.
sk
(RE)

Občianske združenie TJ Rozkvet Stredný Čepeň informuje
Už je niekoľko týždňov od začiatku roka 2012 a to sa prejavilo aj na činnosti našej organizácie. Tak ako každoročne i v
tomto roku sme začali prvou
akciou, Výročnou členskou
schôdzou. Tam sme si po „veľkej“ diskusii schválili plán
činnosti na celý rok 2012. Samozrejme sme nezabudli na
vyhodnotenie predošlého roka, kde sme konštatovali väčšiu účasť členov na cykloturistických výletoch po okolí Serede. Pri schvaľovaní našej
činnosti sme nezabudli ani na

brigádnickú činnosť pri údržbe nášho areálu. Pretože patríme do Serede, odsúhlasili
sme si aj brigádnickú pomoc
pri obnove mestského amfiteátra podľa potrieb mesta.
Potom už v ďalších dňoch
tohto roka nasledovala realizácia akcií podľa schváleného
plánu na rok 2012. Kultúrnou
akciou, ktorú sme si zorganizovali v januári, bol náš, už jubilejný, 10. ples. Tradične sme
ho usporiadali v reštaurácii
Lodenica Šintava 21.januára.
Výborný program, dobrá mu-

zika a ako vždy dobrá nálada
našich členov a hostí nás držala až do štvrtej hodiny rannej,
kedy pre nás prišiel autobus.
Po dobrej spoločenskej akcii
sme sa pustili do športovania.
V dňoch 4. 2. – 5. 2. 2012 sme
absolvovali lyžiarsky výcvik v
stredisku Fačkovské sedlo.
Mladí si dobre zalyžovali na
výborne upravených svahoch
so 4 zjazdovkami a zľavou na
vleky. Tejto vydarenej akcie sa
zúčastnilo 38 členov.
Pokračovali sme dňa 18. 2.
2012 plaveckým výcvikom v

termálnom kúpalisku Veľký
Meder, ktorého sa zúčastnilo
42 osôb. Deti sa zdokonalili v
plávaní a my sme si zrelaxovali a zohriali naše staré kosti.
Všetci zúčastnení boli spokojní a veľmi chválili športovú referentku, p. Martinu Šteffekovú, za dobre zorganizované
športové akcie.
Po týchto akciách sa tešíme
na ďalšie, ako je MDŽ, bicyklové výlety, stavanie májky a
pod. Že sa nám takto darí, je
síce zásluha aktívneho výboru, ale musíme priznať, že bez

podpory vedenia mesta a
osobne primátora Tomčányiho by tých akcií nebolo toľko.
V posledných rokoch nám
pomohli v našej činnosti finančné dotácie mesta. Preto
veríme, že aj v tomto roku
mesto podporí našu športovú i
kultúrnu činnosť, ktorú robíme pre občanov mesta Sereď.
Ďakujeme a pozývame občanov na naše akcie, väčšinou
konané na ihrisku TJ Rozkvet
v Strednom Čepeni.

rastať nový les, vtedy, ak sa
zrodil nový život, vtedy, ak
sme urobili pre život niečo
veľkolepé, vtedy, ak život rastie a má nádej. Lenže on aj odchádza, aj odumiera, aj prináša sklamania, aj nemusí mať
nádej! A to už nie je až tak na
slávenie. Dokonca o tom menej radi rozprávame. Ale aj odchádzajúci, dokonca odídený
život, je život! Len nás to až
tak nevedie k radostnému sláveniu. No a v kresťanskej Veľkej noci je to práve takto spojené. V jeden deň si pripomí-

name justičnú vraždu nevinného Ježiša Krista, v druhý
deň si pripomíname ticho, aké
vie vytvoriť len smrť, a v tretí
deň novú nádej, nový život.
Človek pri veľkom nešťastí
často stíchne, ponorí sa do seba, ale stíchne a ponorí sa do
seba aj pri nádeji, ktorú nevie
vysvetliť iným, dokonca možno ani sebe. To je asi práve ten
dôvod, prečo sa o tom ťažko
píše a prečo to nie sú (u nás)
sviatky spojené s až takou viditeľnou radosťou. Sú to najväčšie sviatky kresťanstva. A
možno práve týmto. Ani nie
tak v slovách, ale v symboloch
hovoria o živote. O takom, aký
je – s radosťami, prehrami,
novými začiatkami. A dokonca aj v kostoloch v tie dni viac
hovorí symbolika ako samé
slová. Napríklad symbol zažatej sviece, symbol vody, umlčaného organu, najprv umlčaných a potom znejúcich
zvonov, symbol kríža...
Všetci vieme, že nielen kresťanstvo má v tomto čase

sviatky. Je to prítomné vo
všetkých kultúrach a náboženstvách sveta, že sa s jarou
spája prirodzená túžba človeka pripomenúť si život, ktorý
rastie, klíči a pučí všade okolo.
Zima sa skončila, tma sa stráca, preberá sa celá príroda vrátane človeka. A tak je to skutočne ten najpríhodnejší čas
na slávenie života.
V kresťanských kostoloch si
však nepripomíname len kolobeh života – teda že každým
rokom sa obnovuje ten istý život, tá istá nádej, že všetko je
len v cykloch rastu a zániku,
zimy a leta.
Nepozeráme sa na život, jeho únavu, jeho bolesti ako na
niečo, čo sa jednoducho recykluje, znovu obnoví a všetko
bude v poriadku. Pripomíname si nádej, ktorá nie je len recykláciou. Opäť presne tak ako
je to v živote – nestačí optimizmus, že všetko bude tak
ako predtým. Pretože to tak
nebude.
Ale napriek tomu (na rozdiel

l Dňa 8. 4. 1582 sa v Galante
narodil krajinský hodnostár,
veľkostatkár Mikuláš Esterházy (zomrel 11. 9. 1645 v
Grosshöfleine, Rakúsko, pochovaný je v Trnave). Študoval na jezuitských školách v
Trnave, Šali a vo Viedni. V r.
1617 – 1635 brežský, v r. 1618 –
1631 zvolenský, v r. 1626 –
1645 šopronský župan, r. 1618
kráľovský radca a hlavný
dvoran, r. 1619 hlavný kapitán Nových Zámkov a stredoslovenských
banských
miest, r. 1622 krajinský sudca, r. 1625 uhorský palatín.
Významne sa pričinil o založenie Trnavskej univerzity.
Rozšíril rodové majetky, bol
zakladateľom
kniežacej
fraknóovskej vetvy rodu, v r.
1618 rytier Zlatej ostrohy, r.
1628 vyznamenaný Radom
zlatého rúna. Donáciou od
kráľa Ferdinanda III. dostal aj
šintavské panstvo s hradom,
mestečko Sereď sa spomedzi
piatich prináležiacich mestečiek spomína hneď na
druhom mieste.
l Dňa 11. 4. 1931 sa v Seredi
narodil matematik, pedagóg
doc. Valter Šeda, CSc. V r.
1953 absolvoval štúdium na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde aj pôsobil v r. 1953
– 1980. V r. 1968 – 1970 prednášal na univerzite v Bagdade. Zaoberal sa teóriou diferenciálnych rovníc druhého
a vyšších radov. Autor okolo
tridsiatich vedeckých prác.
l Dňa 22. 4. 1910 sa v Ružindole narodil rímskokatolícky
kňaz František Bernadič
(zomrel 12. 7. 1982, Rohov).
l Dňa 26. 4. 1937 sa v Šintave
narodil slovenský džezový
klarinetista, altsaxofonista,
skladateľ, hudobný aranžér
a pedagóg Jaroslav Červenka (zomrel 8. 8. 2006). (MD)

JOZEF ŠIPOŠ,
predseda TJ Rozkvet

Obzretie sa za sviatkami Veľkej noci
Vo viacerých novinách pred
Veľkou nocou a po nej dávali
priestor vyjadriť sa k tejto téme. Keď som čítal jednotlivé
vyjadrenia, príspevky a priania, práve vtedy som si uvedomil zložitosť písania o týchto veciach.
Uvedomujem si, že pre veľkú časť spoločnosti sú to
sviatky ťažko pochopiteľné.
Okrem niekoľkých voľných
dní zostalo snáď niečo z tradičných zvykov, ale nie je toho
až tak veľa. A hlavne podstatu
tých zvykov už často zakryl
zvyk sám. Pre inú časť spoločnosti sú to sviatky, ale nie až
tak radostné a veľkolepé ako
napríklad Vianoce či vlastné
narodeniny. Ale je tu aj skupina ľudí, ktorí povedia, že sú to
najkrajšie sviatky v roku. K
nim sa radím i ja, ale predsa,
ak mám jednoducho povedať,
v čom to je, tak poviem niečo,
čo jednoduché nie je.
Sú to pre mňa sviatky života! Dá sa život vložiť do sviatku? Dá! Vtedy, ak vidíme vy-

História apríl

od optimizmu) nádej nezomiera. Vie ľudí podržať aj tam,
kde už niet víťazných riešení.
Nie je to teda len opakovanie
točiaceho sa kruhu, kde nezáleží na človeku. Nie je to reč o
tom, že sa nič nestalo, ak človek trpel. Práve naopak. Je to
reč o nádeji napriek všetkému.
V úvode som naznačil, že
pre mňa nie je jednoduché a
asi ani možné napísať reč k
Veľkej noci, ktorá by nebola
tak trochu aj zložitá. Pretože
tak vidím aj sám život. Ale napriek tomu si myslím, že skutočne je možné prežívať pekné
sviatky, je možné cez ne nasýtiť sa energiou a nádejou do
všetkého toho, čo život prináša.
Všetkým, ktorým sa to podarilo, prajem, aby im to dlho
vydržalo. Tým, ktorým sa to
nepodarilo, prajem, aby predsa niečo z tej hlbokej sily k životu mali neprestajne prítomné v sebe. A všetkým želám pokoj a dobro.
PETER CIBIRA

Májové
slávnosti
Dom kultúry v Seredi vás
pozýva na OSLAVY 1. MÁJA
- začiatok 1. 5. o 10.00 h. na
pódiu pred DK Sereď:
MELÓDIA – hudobná skupina
LY DANCE UNITED – vystúpenie moderného tanca
ALLEGRO – hudobná skupina
HRNČAROVANKA – dychová
hudba
MICHAELA HERÁKOVÁ spieva operné a operetné melódie
BUKASOVÝ MASÍV:
- 10. 5. 2012, začiatok o 19.00 h
v Divadelnej sále DK Sereď:
koncert hudobnej skupiny
ROMANO STILO
- 12. 5., začiatok o 15.00 h v Estrádnej sále DK Sereď:
FESTIVAL HELIGÓNKAROV z
regiónov Slovenska, Čiech a
Moravy
KINO NOVA 20. 5. o 16.00 h,
bábkové divadlo pre deti
DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Informácie: DK Sereď,
riaditeldk@sered.sk, t. č. 0911 424 083.
Kino NOVA, nova.sered@szm.sk,
t. č. 0911 424 084
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Olympiáda mladý
účtovník 2012
Aj v tomto roku sa konala
súťaž Olympiáda mladý
účtovník, ktorej 15. ročník
vyhlásila Slovenská komora certifikovaných účtovníkov spolu so spoločnosť KROS, a. s.

Cieľom súťaže je zvyšovanie
prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň
motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky.
Olympiáda prebieha na účtovnom softvéri OMEGA, ktorý vyvíja spoločnosť KROS.
Použitie účtovného softvéru
OMEGA pri súťaži prináša zvý-

šenie kvality súťaže, zlepšenie
a zrýchlenie možností klasifikácie a má aj praktický prínos
pre jej účastníkov, ktorí získavajú cenné skúsenosti využiteľné v ďalšom živote.
Účastníci súťaže riešili
komplexný súvislý príklad za
jedno účtovné obdobie v podnikateľskom subjekte. Žiakom
bol na spracovanie údajov poskytnutý čas 2,5 hodiny, za
ktorý museli otvoriť účtovné
knihy, zaúčtovať účtovné prípady za jeden kalendárny rok,
vykonať uzávierku a závierku i
vytlačiť výstupné zostavy,
ktoré s tým súvisia.

23. marca sa v Bratislave, Žiline a Košiciach stretlo 143 najlepších študentov z jednotlivých obchodných akadémií a
stredných odborných škôl s
ekonomickým
zameraním,
aby si po užšom výbere v školskom kole zmerali sily v regionálnych kolách. Naše mesto
reprezentoval Milan Gedeon,
študent obchodnej akadémie
zo IV. A triedy, ktorý toto kolo
po tvrdej príprave úspešne
zvládol a skončil ako prvý aj v
rámci celej republiky.
Súťaž bola zavŕšená celoštátnym kolom, ktoré sa konalo 13. apríla 2012 na SOŠ podni-

Úspešné gymnázium
Hospodárske noviny dňa
4.2.2012 zverejnili zoznam najlepších stredných škôl podľa
úspešnosti absolventov jednotlivých škôl. Zoznam stredných škôl pre Hospodárske
noviny zostavila spoločnosť
Trexima podľa vlastnej metodiky založenej na úspešnosti
absolventov na prijímacích
pohovoroch na vysoké školy a
podľa úrovne absolventskej

Mesto Sereď pozýva všetkých
na športovo – zábavné popoludnie
Sereď na kolieskach

MANŽELSTVO UZATVORILI

vá

MESTSKÉ MÚZEUM
– FÁNDLYHO FARA V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8
Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava
Dobové fotografie Serede
Lapidárium s barokovými sochami
VÝSTAVY:
Archeologický výskum hradu Šintava
EXPONÁT MESIACA:
„Moravský ilustrovaný zpravodaj“
z rokov 1926 - 1927
ATRAKCIE:
Model kaštieľa s parkom – vízia
budúcnosti
NOVÉ VÝSTAVY A PODUJATIA:
BLANKA KÄSTOVÁ – BURGEROVÁ
Z TVORBY
výstava obrazov akademickej maliarky Blanky Kästovej - Burgerovej
potrvá do 31. 5. 2012

kania v Žiline. O titul Mladý
účtovník 2012 bojovalo 15 študentov – 5 študentov z každého regiónu. Milan Gedeon nás
aj tu úspešne reprezentoval a
dosiahol rovnaký počet bodov
ako víťazka, ktorá vyriešený
príklad odovzdala v lepšom
čase. Milan si za druhé miesto
odniesol domov netbook a
pani profesorka Ing. Elena
Paštéková bola za ochotu obetovať pri príprave študenta
svoj voľný čas odmenená kvalitným fotoaparátom.
Všetci sa z ich úspechu tešíme a obom srdečne blahože- MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ – DEŇ
láme!
OA Sereď
OTVORENÝCH DVERÍ

nezamestnanosti. Veľmi nás
dňa 19. mája 2012 v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod.
teší, že naša škola sa zaradila
na Komenského ulici
medzi tri najúspešnejšie
Nezabudnite si pripraviť korčule, skejtbordy, kolobežky!
gymnáziá v celom Trnavskom
Tešíme sa na vás všetkých bez rozdielu veku!
kraji. Opäť sa potvrdilo, že naše gymnázium je kvalitná škola a kvalitná je aj práca našich
pedagógov. Preto im chcem
touto cestou zároveň poďakovať: Vážení kolegovia, ďaku-  Peter Javor a RNDr. Ivana Mitasová,  Marek Franta a Jitka Halasiová,
jem!
VIERA TKÁČOVÁ  Miroslav Gogoľák a Ivana Súkenníková,  Marek Navrátil a Ildikó Petrovičoriaditeľka školy

KULTÚRNE POZVÁNKY

V PIATOK 18. MÁJA 2012 OD 10.00 do
18.00 H.
ukážky tradičných remesiel, maľova-

nie v záhrade so žiakmi ZUŠ J. Fischera - Kvetoňa
s prezentáciou tvorby výtvarníkov
Eleny Chatrnúchovej a Ivana Slezáka, s folklórnym programom Detského folklórneho súboru Važinka
zo Šoporne o 11.30 hod. a Speváckou
skupinou Važina a Ľudovou hudbou
zo Šoporne pod vedením Ľuboša Biháryho o 15.00 hod.
PRIPRAVUJEME NA JÚN:
výstavu HISTÓRIA ŚKOLSTVA V SEREDI
SEREDSKÉ KULTÚRNE LETO 2012 V
MÚZEJNEJ ZÁHRADE, VI. ROČNÍK
otvorenie 15. júna 2012 o 19.30 hod.
– koncert skupiny CLOSE HARMONY
FRIENDS
s exteriérovou výstavou sôch a plastík seredského rodáka Ruda Hofera
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

h ROZLÚČILI SME SA S h
 Máriou Novosadovou /1935/,  Jozefom Hujom /1939/,  Eduardom Chynoradským
/1955/,  Margitou Sabovou /1949/,  Máriou Vybíralovou /1949/,  Romanom
Bartekom /1979/, Antonom Póšom /1954/,  Jánom Tisoňom /1924/
Česť ich pamiatke!

JUBILANTI

 Ján Búzik /1920/,  Magdaléna Lipovská /1921/,  Mária Kramáriková /1922/,  Jozef
Srdečne blahoželáme!
Mladomanželom srdečne blahoželáme! Štrbka /1922/,  Štefan Kušnír /1920/

8

SEREDSKÉ NOVINKY

Beh pre zdravie
Centrum voľného času pri ZŠ
Jana Amosa Komenského v
spolupráci s mestom Sereď
pripravili dňa 13. apríla 2012 v
mestskom parku športovú
akciu Beh pre zdravie, pri príležitosti oslobodenia mesta
Sereď, XXIX. ročník. Pre súťažiacich boli pripravené tri
trate. Nesúťažná kategória
bola Rodiny s deťmi, kde bol
rovnakou cenou ohodnotený
prvý aj posledný bežec. Ďalšie kategórie už boli súťažné:
mladšie žiačky, mladší žiaci,
staršie žiačky, starší žiaci,
dorastenky, dorastenci, kategória do 40 rokov a kategória nad 40 rokov. Pekné počasie prilákalo 157 „behuchtivých“ súťažiacich a tešili sme

sa aj účasti rodín s deťmi, kde
najmenším pomáhali mamičky aj nesením na chrbte.
Okrem najmenších účastníkov si prišla zabehnúť určenú
trasu aj pani, ktorá má 73 rokov a bola vyhodnotená ako
najstaršia účastníčka akcie.
Samozrejme aj niekoľkí páni
sa svojím vekom k nej približovali, ale na výkonoch vek
rozpoznateľný nebol. Veríme, že všetci účastníci pre
svoje zdravie urobili ten
správny krok a o rok sa opäť
budeme tešiť na spoločné
stretnutie v parku a možno
ešte s väčšou účasťou.
Výsledky sú zverejnené na
www.sered.sk v sekcii Šport.
(RE)

Basketbalový Bades Cup 2012
V športovej hale Obchodnej
akadémie v Seredi sa počas
veľkonočného víkendu v
dňoch 6. - 8. apríla 2012 uskutočnil medzinárodný basketbalový turnaj starších žiačok
BADESCup2012.
Organizátormi podujatia boli AŠK Lokomotíva Sereď, BADES Sereď
a mesto Sereď. Turnaj slávnostne otvoril primátor mesta Ing. Martin Tomčányi.
Konečné poradie družstiev:
1. Pécs (Maďarsko)
2. Kyjov (ČR)
3. Brno (ČR)
4. Šamorín (SR)
5. Sereď (SR)
Najlepšia hráčka turnaja:
Petra Holešínska (Kyjov).
ALL STARS „A“: Petra Holešínska (Kyjov), Júlia Lelkes
(Šamorín), Pálma Kaposi
(Pécs), Romana Gombáriková
(Sereď), Alžběta Heroschová
(Brno).

ALL STARS „B“: Alexandra
Hašková (Šamorín), Kristína
Karlíková (Kyjov), Kristína
Hodorovičová (Sereď), Lilla
Szücs (Pécs), Dorottya Nagy
(Pécs).
Najlepšia strelkyňa trestných hodov: Dalma Sellei
(Pécs).
Najlepšia strelkyňa turnaja: Petra Holešínska (Kyjov).
Najužitočnejšie
hráčky
jednotlivých družstiev: Lilla
Szücs (Pécs), Kateřina Koudelová, (Kyjov), Alžběta Heroschová (Brno), Júlia Lelkes
(Šamorín), Viktória Matušicová (Sereď).
Za podporu zaujímavého
podujatia patrí poďakovanie
Trnavskému samosprávnemu kraju, IDC Holding, a.s.,
Sereď, Obchodnej akadémii v
Seredi a Centru voľného času
pri ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi.
(www.bades.sk)

Školský olympijský festival roku 2012
ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi usporiada
pri príležitosti Olympijského dňa v Londýne rôzne športové aktivity.

žiačky, guľa žiaci, guľa žiačky,
300 m žiačky, 300 m žiaci,
diaľka žiaci, diaľka žiačky, 800
m žiačky, 1000 m žiaci, kriket
žiačky, granát žiaci, 4 x 60 m
žiaci, 4 x 60 m žiačky.
1. Kalokagatia- Mestská atle- Víťazi budú ocenení medailatická olympiáda- pre žiakov mi a diplomami.
2. Jarný florbalový turnaj pre
základných škôl v Seredi.
žiakov nižšieho sekundárneho
Termín: 11. máj 2012
Disciplíny: 60 m žiaci, 60 m vzdelávania.

Termín: 16. máj 2012
Víťaz dostane pohár, všetky
družstvá diplomy a malé občerstvenie.
3. Olympijské nádeje - letná
olympiáda pre žiakov primárneho vzdelávania.
Termín: 23. máj 2012
Disciplíny (zamerané na atletiku): šprint na 50 m, skok do
diaľky z miesta, hod tenisovou

loptičkou do diaľky, beh na
200/400 m - zvlášť chlapci aj
dievčatá.
Vybíjaná, prvky basketbalu.
Víťazi budú ocenení medailami a diplomami.
4. Som olympijská hviezdička - súťaživé hry v školskom
klube detí.
Termín: 1. jún 2012
Disciplíny: skákanie vo vreci,
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preťahovanie lanom, preskakovanie olympijských kruhov,
triafanie plechoviek a pod.
Všetky zúčastnené deti dostanú účastnícke listy.
5. O pohár primátora - basketbalový turnaj dievčat a futbalový turnaj chlapcov pri príležitosti MDD.
Termín: 1. jún 2012
Víťazi dostanú poháre.

Súčasťou budú:
- beseda na tému: Olympijské
hry-spojená s vedomostným
kvízom,
- súťaž v tvorbe prezentácie:
Môj športový idol – vzor,
- relácia v školskom rozhlase
na tému: Letné olympijské
hry,
- beseda so športovcom.
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