
Bezpríspevkoví
darcovia krvi
Mesto Sereď každoročne oce-
ňuje darcov krvi, ktorí túto
vzácnu tekutinu darujú bez
nároku na honorár. Nebolo
tomu inak ani tento rok, keď
pozvanie vedenia mesta pri-
jal držiteľ Diamantovej pla-
kety profesora Janského Mi-
roslav Penciak za 80-násob-
né darovanie krvi a držitelia
Zlatej plakety profesora Jan-

ského: Janette Irsáková za
30-násobné darovanie krvi a
Ladislav Bielik, Vladimír Ja-
šík, Kamil Šušla za 40-násob-
né darovanie krvi. Primátor
mesta Ing. Martin Tomčányi
poďakoval bezpríspevkovým
darcom krvi za ich humanit-
ný čin a vyzdvihol význam
darcovstva krvi.

Organizačné oddelenie MsÚ

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O DIANÍ V NAŠOM MESTE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ 

NA STRÁNKE WWW.SEREDSKENOVINKY.SERED.SK

Mestská polícia druhýkrát
ocenená ako najzodpovednejšia
V decembri 2012 vyhlásili
eSlovensko o. z., MV SR,
Únia miest Slovenska,
Slovenský výbor UNICEF,
Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu
SR, Slovaknet a Slovak Te-
lekom súťaž v rámci ko-
munitárneho programu
Safer Internet plus.

Hlavným cieľom súťaže pro-
jektu Zodpovedne.sk bolo zvy-
šovanie povedomia, šírenie
osvety o zodpovednom použí-
vaní internetu, mobilnej ko-
munikácii a nových technoló-
giách pre deti a mládež na Slo-
vensku. Súťaž chcela oceniť
výnimočné projekty, podporiť
výmenu skúseností a hodnotiť
snahu študentov, učiteľov,
preventistov, škôl a sa-
mospráv pri bezpečnom vy-
užívaní informačno-komuni-
kačných technológií. Úlohou
preventistov bolo vypracova-
nie projektu, v ktorom opíšu
svoje preventívne aktivity a
počet zapojených žiakov v ob-
dobí od februára 2012 do janu-
ára 2013.

Oddelenie prevencie krimi-
nality MsP Sereď reagovalo na
vyhlásenú súťaž a vypracovalo
projekt pod názvom „Projekt
preventívnych aktivít realizo-
vaných v meste Sereď Mest-

skou políciou Sereď“, ktorý ob-
sahoval všetky témy, ktorébo-
li obsahovou stránkou projek-
tu, ako napr. Zneužívanie
osobných údajov, Kyberšika-
novanie, Nevyžiadaný obsah
na internete, Sexualita na in-
ternete a i.

Preventívne aktivity boli
realizované v rámci projektu
„Bližšie k Vám“ (ďalej len „pro-
jekt“), ktorý bol realizovaný s
finančnou podporou z výzvy
Rady vlády SR pre prevenciu
kriminality a z rozpočtu mesta
Sereď – Mestskej polície Sereď.

Projekt vytvorila a realizovala
Mgr. Daniela Vašková Kasáko-
vá a stanovila v ňom niekoľko
cieľov, medzi ktoré zaradila aj
vytvorenie brožúry, ktorá ob-
sahuje rady pre maloletých a
mladistvých, rady pre senio-
rov, ale aj občanov mesta Se-
reď.

Využívanie internetu vníma
oddelenie prevencie ako dôle-
žitý komunikačný prostrie-
dok, preto mu venovalo kapi-
tolu pod názvom Internet.
Brožúra je voľne dostupná na
stránke www.msp.sered.sk.

Mestská polícia sa do súťaže
zapojila po druhýkrát a aj v
tomto roku získala Zlaté oce-
nenie za najzodpovednejšiu
mestskú políciu v kategórii
preventisti.

Vyhlásenie výsledkov bolo
dňa 5. 2. 2013 na Základnej ško-
le pre slabozrakých a nevidia-
cich v Bratislave pri príležitos-
ti Dňa bezpečného internetu.

DANIELA VAŠKOVÁ
KASÁKOVÁ

Oddelenie prevencie
kriminality MsP Sereď

Slovo k sviatkom Veľkej noci
Neženie ich „blázon čas“.
Najkrajšia balada „Balada o
poľných vtákoch“ od Miro-
slava Žbirku, je vydarená
pieseň po hudobnej aj texto-
vej stránke. Z textu použijem
len jeho jednu krátku časť,
ktorá na pohľad s veľkonoč-
nými sviatkami nemá veľa
spoločné. Ale iba na pohľad.

Vieme, že čas nie je blázon. Au-
tor chcel touto personifikáciou
poukázať na slobodu poľných
vtákov, ktorých, jednoducho
povedané, netrápia „infarktové
situácie“. Nie sú otrokmi „bláz-
na času“. Ich slobodný let a ži-
vot je obrazom duše človeka,
ktorá aj napriek výdobytkom a
výhodám modernej doby práve
po takom štýle života túži. Po
akom štýle života? Po takom,
ktorého čas plynie presne tak,
ako má. A nielen plynie, ale sa
aj napĺňa, dozrieva. Dozrieva
dnes. Nie včera, nie zajtra.
Dnes! V živote človeka má
okamih, situácia TU a TERAZ

ten najdôležitejší význam. Člo-
vek má dať s Božou pomocou
prítomnému okamihu pravú
hodnotu. Čo bolo, je v Božích
rukách, a čo bude....? Dôležitá je
prítomnosť. Ak to tak nie je, ak
si čas robí s nami, čo chce,
vznikajú problémy (choroby).
Človek je nervózny, nespokoj-
ný, nepokojný, vždy niečo hľa-
dá a nevie nájsť. Nič nestíha, na
nič nemá čas. Práca, štúdium,
oddych, dovolenka zábava,
modlitba, ho nenapĺňajú.

Veľmi zaujímavým spôso-
bom o tom, ako duša človeka
potrebuje prežívať prítomnosť,
prítomný okamih, hovorí prí-
beh jedného indiánskeho kme-
ňa, ktorého členovia, muži, že-
ny, deti, boli armádou nútení
uskutočniť v zimnom období
niekoľko stokilometrový po-
chod. Vojaci, sami trpiaci zi-
mou a hladom, Indiánov nútili
kráčať čo najrýchlejšie. Prešli
dva -tri týždne, keď Indiáni
zrazu zastali a odmietli ísť ďa-
lej. Sadli si a sedeli. Akoby na

niečo čakali. Keď sa ich vojaci
pýtali, čo to má znamenať, do-
stali prekvapivú odpoveď, že
musia počkať na ducha. Podľa
ich štýlu života, filozofie, nábo-
ženstva kráčali veľmi rýchlo a
dlho, takže ich duch ostal nie-
kde vzadu. Cítili, že neprežíva-
jú prítomnosť, lebo ju predbeh-
li. A tak musia čakať. Deň, dva?
Povieme si, že chudáci Indiáni
čomu všetkému verili. Veď
snáď žili ešte niekde v roku dva
(pejoratívne, storočie prežité,
staromódne). Nerozumieme
tomu, čo prežívali? Použime
iný slovný tvar, ktorý nám po-
môže ich vnútorný stav pocho-
piť, a ktorý storočia premieša
ako vietor lístie. Indiáni nie-
koľko dní kráčali bez ducha, te-
da bezducho.

Vďaka tomuto slovu si ľahšie
vieme uvedomiť, že ľudia bez
ducha sú teda ľudia (je jedno, v
ktorom storočí), ktorí kráčajú
životom bezducho. Bez života,
bez životného smeru. Blúdia a
sú stratení. Stratení v čase. Sú

to ľudia, ktorých ženie „blázon
čas“. Raz rýchlejšie, raz pomal-
šie. Vo svojom živote nevedia
uchopiť prítomný okamih. Tu a
teraz. Zaujíma ich všetko pr-
chavé a hynúce. Ako keby to bol
ich údel života. Chceli by byť
slobodní ako poľní vtáci, ale nie
sú. Aj okolo kríža len prechá-
dzajú. Nikdy pri ňom, pod ním
nepostoja. A ak zastanú, tak je
to iba póza. Prázdna. Bezduchá.
Bez ducha. „Blázon čas“ nevie
dozrieť. „Blázon čas“ sa nevie
naplniť. Tie duše ľudí, ktoré sa
podobajú poľným vtákom, tie
duše sú slobodné v čase. V pl-
nosti časov poslal Boh svojho
Syna, aby svet spasil. Na kríži
dozrela spása. Ježiš Kristus svo-
jou smrťou a zmŕtvychvstaním
požehnal a zahrnul do svojho,
božieho, duchovného poriadku,
človeka, prírodu aj čas.

Milí čitatelia Seredských no-
viniek! Od Vzkrieseného Krista
vám vyprosujem milosti plné
veľkonočné sviatky.

VÁCLAV ĎURČO, adm.

Jarné upratovanie mesta!
Mesto Sereď vyzýva svojich
obyvateľov na jarné uprato-
vanie mesta.

Stalo sa dobrou a prospeš-
nou tradíciou, že občianske
združenia, spolky, športové
kluby, školy, vlastníci bytov
v bytových domoch a rodin-
ných domov vykonávajú
každoročne upratovanie oko-
lia svojich obydlí, budov a ve-
rejných priestorov.

Brigádu organizujeme
dňa 20. 4. 2013 od 8.00 h.

Domoví dôverníci môžu
svoje požiadavky na vrecia na
zozbieraný odpad predložiť
na referáte životného pro-
stredia Mestského úradu v
Seredi. Odvoz zozbieraného
odpadu zabezpečuje mesto.

Referát životného
prostredia

Mestské múzeum a Občianske združenie Vodný hrad
pripravuje výstavu k oslavám

700. výročia prvej písomnej zmienky o Seredi (1313 – 2013)
v priestoroch Mestského múzea v Seredi.

Obraciame sa i na vás – obyvateľov Serede i regiónu,
ktorí by ste nám vedeli poskytnúť darom alebo

zapožičaním predmety, súvisiace s históriou mesta
Sereď. Záujem máme o predmety, ako napr. obchodné

a firemné listy, účtenky, výrobky, obaly, reklamy,
rodinné albumy či fotografie.

Bližšie informácie vám poskytneme v Mestskom múzeu
v Seredi, kontaktovať nás môžete

na tel. č. 031 789 4546.

Spoločný obecný úrad
hodnotil rok 2012
Spoločný obecný úrad zria-
dený na úseku školstva (ďalej
len ŠÚ) so sídlom v Seredi v
súlade s ustanoveniami § 7
ods. 2 zákona č. 596/2003 o
štátnej správe v školstve a o
školskej samospráve v znení
neskorších predpisov zabez-
pečuje úlohy preneseného
výkonu štátnej správy v
školstve pre mesto Sereď a
obce Dolná Streda, Pata, Pus-
té Sady, Šoporňa, Zemianske

Sady a od roku 2012 Vinohra-
dy nad Váhom.

Predstavitelia obcí okrem
zástupcu obce Šoporňa sa 22.
3. 2013 stretli v malej zasa-
dačke MsÚ Sereď.

Mgr. Silvia Kováčová ich
informovala o minuloroč-
ných aktivitách úradu a ak-
tuálnych povinnostiach obcí
v oblasti úloh školstva.

Podľa materiálov OŠRKŠ
spracoval Ľ. VESELICKÝ



Predstavujeme členku redakčnej
rady SN Miroslavu Dudášovú
Kde pôsobíte a aká je vaša
profesia?

- Som amatérska fotografka
študujúca žurnalistiku. Foto-
grafii sa venujem viac ako päť
rokov, posledné dva som kvôli
štúdiu „presedlala“ na repor-
tážnu fotku. Minulú jar sme s
pár skvelými aktívnymi ľuďmi
založili a rozbehli OZ Mladá
Sereď, združenie, ktoré sa ve-
nuje vytváraniu aktivít pre

mladých v našom meste. Vďa-
ka mojej „práci“ som sa začala
viac zaujímať o to, ako môžem
prispieť ku skvalitneniu kul-
túry v našom regióne, ku kto-
rej noviny, samozrejme, pat-
ria.

Prečo ste prejavili záujem
o prácu v redakčnej rade?

- Uverejnenie oznamu o tvo-
rení redakčnej rady ma moti-

vovalo k spolupráci.
Uvedomila som si, že počas

svojho štúdia a praxe v rámci
neho som nadobudla vedo-
mosti z oblastí, ktoré sú pre
periodikum nevyhnutné.
Myslím si, že je lepšie využiť
takto svoje, zatiaľ drobné,
skúsenosti, ako doma krútiť
hlavou nad základnými chy-
bami v novinkách, ktoré by sa
dali ľahko odstrániť.

V čom chcete byť prínosom
pre Seredské novinky?

- Viem, ako by sme mohli
skvalitniť novinky po stránke
formálovej i vizuálnej, záro-
veň ich spraviť pútavejšie pre
čitateľa.

Teším sa na školenie pris-
pievateľov, kde sa moje
„omáčky“ môžu preniesť do
praxe.

Ľ. VESELICKÝ

CUI BONO?
K uskutočneným i plánova-
ným investíciám počúvam
často výhrady ako argumen-
ty na zníženie ich zmyslu.
Snažím sa pochopiť váhu
týchto námietok a príčinu
odmietania prínosov vecí,
ktoré v Seredi pribúdajú. Se-
lektívne hodnotenie kritikov
pripomína paranoju.

Polarizácia názorov na
mimoriadnom rokovaní MsZ
29. januára t.r. pri preroko-
vaní zámeru postaviť na
mieste bývalej ZŠ Garbiarska
športovú halu zásluhou ne-
správnych východísk a proti-
chodných názorov vyústila
do patovej situácie, keď za-
stupiteľstvo schválilo zámer,
ale nie miesto pre postavenie
haly.

Či už tento prípad alebo
zámer vybudovať umelý
trávnik pre futbalistov, 3D
kino, basketbalovú halu ale-
bo aj zrealizovaný geovrt,
vždy sa objaví ako „argu-
ment“ námietka.

Čo to prináša všetkým ob-
čanom?

Nedá sa nič robiť. Musím s
pravdou von. Iba máloktorá a
v detailnom posúdení žiadna
investičná akcia všetkým Se-
redčanom úžitok naraz ne-
prináša. Dokonca ani to revi-
talizované námestie nie. Le-
bo ten, kto 4. augusta 2012
naň neprišiel a nevidel vete-
ránov, môže „paranoidne“
tvrdiť, že sa ho táto skutoč-
nosť netýka a nič pre neho
neznamená.

V tomto šíku jednotne mô-
žu tí, čo v živote do lopty ne-
kopli, povedať, že umelý
trávnik je zbytočný, lebo aj
tak väčšina Seredčanov tam
hrať nebude. Tí čo sa nevedia
korčuľovať, budú tvrdiť, že
klzisko je zbytočná investí-
cia, lebo väčšina Seredčanov

tam nebude chodiť korčuľo-
vať.

Domáci posedávači odsú-
dia investíciu do 3D kina, le-
bo oni do kina nechodia. Tí čo
majú skúsenosť iba s košmi
na zemiaky, budú hodnotiť
desaťtisíce eur investova-
ných do basketbalovej haly
ako vyhodené peniaze. Z
geovrtu majú niečo akurát
užívatelia bytov na Garbiar-
skej, ale ostatným Seredča-
nom je táto miliónová inves-
tícia nanič.

Suma sumárum. Podľa tej-
to filozofie náklady na všetko
nové, čo nám v meste pribud-
lo, boli vyhodené peniaze. A
preto je potrebné odstreliť aj
plánované investície do no-
vej cesty a chodníka od Par-
kovej ulice k amfiteátru. Veď
kto tam už len bude chodiť?

Pritom stačí pozrieť iba
trochu ďalej od vlastného no-
sa. V čí prospech?

V prospech dieťaťa vášho
suseda, ktoré rado behá za
loptou. V prospech desiatok
zrelých mužov, ktorí v ne-
priaznivých klimatických
podmienkach radi poskla-
dajú niekoľko eur, aby si
zahrali na umelej ploche.
Pre budúce generácie bas-
ketbalistov, ktorí sú dnes v
prípravke.

Pre dvojice i partie, ktoré
si niektorý večer spestria
návštevou kina. Pre tých,
ktorí si na nedeľnej pre-
chádzke parkom vychutna-
jú pohodu letného popo-
ludnia.

Pre každého, kto žije v
tomto meste a slobodne sa
rozhodne, ako naloží so
svojím voľným časom. V
prospech každého, a tým aj
všetkých.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Návšteva nie každodenná
J. E. Mons. Ján Orosch, vy-
menovaný apoštolský admi-
nistrátor Trnavskej arcidie-
cézy, vykonal 20. marca 2013
návštevu Serede v rámci vizi-
tácie farnosti Sereď. Na mest-
ský úrad zavítal v sprievode
osobného sekretára Dp. Mgr.
Milana Červeňanského a
miestneho dekana Dp. Mgr.
Václava Ďurča.

V rozhovore s primátorom
mesta a viceprimátorom vy-
jadril sa k možnostiam spo-
lupráce RKC s mestom pri

zveľaďovaní cirkevnej školy
sv. Cyrila a Metoda a návrhu
na spôsob úpravy cirkevného
pozemku medzi Perlovkou 2 a
Kostolnou ulicou.

Vzhľadom na súčasnú situ-
áciu v Trnavskej arcidiecéze
budú rozhodnutia v oboch
prípadoch vyžadovať ešte ur-
čitý čas a trpezlivosť. Obaja
predstavitelia sa vyjadrili, že
majú záujem na pokračovaní
dobrých vzájomných vzťa-
hov.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Krajania a potomkovia
Slovákov žijúcich v Argentíne
V prvý marcový deň t. r.
zavítalo na Slovensko 23
občanov z Argentíny
so slovenskými koreňmi
s cieľom spoznať vlasť
svojich predkov.
V Bratislave v Primaciál-
nom paláci ich privítal
primátor hlavného
mesta M. Ftáčnik.

Počas dvadsiatich dní doslova
vlastivednej cesty mali v prog-
rame postupne navštíviť Ma-
riánsku baziliku v Šaštíne,
mohylu M. R. Štefánika na
Bradle, rázovitú obec Valaská
Belá, kde viacerí z nich majú
svoje korene siahajúce mini-
málne tri generácie dozadu.
Stretol som sa s nimi pri ich
prvej zastávke, v obci Valaská
Belá, kde im miestni rodáci
pripravili pekné privítanie
prostredníctvom folklórneho
súboru Belanka. Medzi účast-
níkmi bola aj pani Liliana Re-
hák, ktorej príbuzenské kore-
ne siahajú aj do Serede a spája-
jú sa s priezviskami Strašifták,
Rehák, Púchovský či Magula.
(videoukážka je na http://ww
w.seredonline.sk/clanky/kraj
ania-a-potomkovia-slovakov-
zijucich-v-argentine- na-
slovensku/) Jeden starší pán

so slzami v očiach priznal, že
piesne, ktoré si tu vypočul, si
pamätá, lebo ich spievali aj je-
ho rodičia a potom, čo zomreli,
ich počul až teraz. Po našom
rozchode vo Valaskej Belej,
kde pani prezidentka klubu
Slovákov z Berrisse našla svo-
jich príbuzných v priamom
rade, pokračovali cez rázovitú
obec Čičmany na Turiec do
Martina. Tam navštívili Ná-
rodný cintorín a poklonili sa
pamiatke Jozefa Cígera-Hron-
ského, ktorý po dlhé roky svo-
jím pôsobením pomáhal udr-
žiavať národné povedomie a
kultúru medzi krajanmi.

Jeho telesné pozostatky boli
na Slovensko prenesené až po
r. 1989. Po návšteve Turca ich
cesta zaviedla na Oravský zá-
mok, Liptov, do V. Tatier,

Kežmarku, Levoče, Bardejova
a Košíc. Tamojší potomkovia
Slovákov sa ešte aj podnes
stretávajú v krajanských spol-
koch Slovákov. Jeden z nich je
„El circulo de descendientes
Eslovacos del Chaco“ - Klub
potomkov Slovákov z Chaco
(provincia na severozápade
ARG) či Slovenský klub Berris-
se (predmestie La Plata) alebo
Slov. krajanský spolok José
Marmol v Bs As. Na spiatočnej
ceste boli hosťami BB kraja,
kde im usporiadateľ pripravil
návštevu Kremnice, B. Štiav-
nice či Bojníc. Svoje putovanie
po Slovensku zakončili tam,
kde ho aj začali, teda v BA. V
hoteli Bôrik sa s nimi v po-
sledný deň ich pobytu na Slo-
vensku (21. 3. 2013) rozlúčil
predseda Úradu Slovákov žijú-

cich v zahraničí p. RNDr. Igor
Furdík. Počas tejto rozlúčky
som niekoľkých z nich oslovil,
aby vyjadrili svoje dojmy z
cesty po Slovensku. Všetci
oslovení, ako jeden sa zhodli
na tom, že to bola pre nich
veľmi emotívna návšteva,
ktorá im umožnila spoznať
mentalitu národa, z ktorého
pochádzajú, ale tiež krajinu a
tak trochu aj život v nej. Oce-
nili pozornosť a srdečné prija-
tie všade, kde sa stretli s
miestnymi krajanmi. Pán
Durgala pri svojom pokroči-
lom veku videl po prvýkrát
padať sneh, ale aj svoju ešte ži-
júcu sesternicu (84) v obci Po-
horelá na Horehroní. Zakúsili
aj našu zimu ale, ako podotkli,
vždy horúce privítanie.

Mnohí z nich dokážu komu-
nikovať aj v jazyku svojich
predkov. Problémy s tým mali
len tí celkom mladí účastníci.

Pre nás Seredčanov škoda,
že organizátor ich pobytu na
Slovensku ÚSŽZ im nezaradil
do programu aj návštevu náš-
ho mesta. Hoci ani jeden člen
zo skupiny sa na Slovensku
nenarodil, bolo cítiť, že ich
väzby k otčine sú ešte stále
silné.

IVAN SKLENÁR
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Elektronický kontakt
so Sociálnou poisťovňou
Pre zrýchlené vybavova-
nie elektronických požia-
daviek verejnosti Sociálna
poisťovňa disponuje via-
cerými spôsobmi elektro-
nickej komunikácie s ve-
rejnosťou.

- Na webovej stránke môže ve-
rejnosť využiť kontaktný for-
mulár. Záujemca o informáciu
v ňom vyplní požadované
identifikačné údaje, položí
otázku a odošle. Zo Sociálnej
poisťovne mu obratom príde
odpoveď o prijatí otázky, na
ktorú dostane odpoveď najne-
skôr do troch, v zložitejších
prípadoch do desať dní. Nie
všetky podania však možno
urobiť elektronickými pros-
triedkami. Ide najmä o žiadosť

o zvýšenie dávky, žiadosť o
zmenu mena, priezviska, ad-
resy alebo žiadosť o zmenu
poukazovania dávky - v hoto-
vosti, na účet, kde je podľa zá-
kona potrebný vlastnoručný
podpis žiadateľa.

- Ďalšou elektronickou služ-
bou Sociálnej poisťovne je me-
sačné zverejňovanie zoznamu
dlžníkov. Zoznam dlžníkov
slúži každému platiteľovi po-
istného pre kontrolu plnenia
povinnosti uhrádzať poistné
včas a v správnej výške. V prí-
pade, že poistenec zistí, že sa
nachádza v zozname dlžníkov,
je potrebné, aby čo najskôr
uhradil dlžné poistné a v prí-
pade akýchkoľvek pochybnos-
tí kontaktoval Informačno-
poradenské centrum SP.

- Individuálny účet poisten-
ca obsahuje informáciu o do-
siahnutých vymeriavacích
základoch a obdobiach poiste-
nia občana (zamestnaniach).
Informácie sa aktualizujú
každoročne k 30. aprílu. Pois-
tenec si takto môže pravidelne
za predošlý rok skontrolovať,
či záznamy, ktoré jeho za-
mestnávateľ zaslal do Sociál-
nej poisťovne, sú v poriadku
(údaje o vzniku a zániku ne-
mocenského poistenia, dô-
chodkového poistenia a pois-
tenia v nezamestnanosti, po-
čte dní poistenia, o tom, či bo-
lo poistné odvedené a o osob-
nom mzdovom bode). Pri od-
chode do dôchodku sa potom
nemusí obávať problémov z
dôvodu, že niektoré obdobia

nemá zdokumentované. Túto
službu zatiaľ využíva iba pri-
bližne 30-tisíc ľudí.

Prístup k individuálnemu
účtu si poistenec dokáže jed-
noducho a na počkanie vyba-
viť v pobočke SP podľa bydlis-
ka.

- Saldokonto platiteľa poist-
ného využíva približne 120-ti-
síc zamestnávateľov, ktorí od-
vádzajú poistné za zamest-
nancov. Prostredníctvom ne-
ho si skontrolujú predpisy a
úhrady poistného. Môžu si
overiť, či ich platby boli do So-
ciálnej poisťovne odoslané a
spracované. Pri využívaní tej-
to i ďalších elektronických
služieb poskytujeme telefo-
nickú a e-mailovú podporu.

zdroj: Sociálna poisťovňa



Medzinárodný deň žien
oslávili v dennom centre
V Dennom centre pre seniorov
na Jesenského ulici v Seredi
zorganizovali 7. marca tradič-
nú oslavu Medzinárodného
dňa žien. Tento sviatok po
nežnej revolúcii trošku skĺzol
do nemilosti, ale ženy si ho
udržali a muži ich v tom na-
šťastie podporujú. Vedúci klu-
bu dôchodcov Jozef Valábek
prítomných seniorov srdečne
privítal a poprial im veľa po-
hody v kruhu svojich zná-
mych. Následne sa ujal slova
primátor mesta Martin Tom-
čányi, ktorý sa pripojil ku gra-
tulácii, a následne boli rozda-
né všetkým dámam nádherné
červené klinčeky ako symbol
tohto sviatku.

O kultúrny program sa po-
staral 15-členný spevokol
Rozmarín zo Šintavy pod ve-

dením Ľudmily Hercegovej.
Prezradila publiku niekoľko
zaujímavých a vtipných in-
formácií o ich zoskupení. Spo-
lu vraj majú členovia 1 100 ro-
kov a vážia 1 437 kg vrátane
harmoniky a kufra. Spievajú
po celom Slovensku a vystu-
povali aj v Maďarsku. Okrem

toho predstavili seniorom
špeciálne príručné palice, kto-
ré slúžia v prvom rade na po-
dopieranie. Vlastníkom palice
vraj môže byť ktokoľvek nad 70
rokov a môže ju používať pri
pohybe na miestach verej-
ných aj súkromných, v krčme
a tiež pri návratoch z nej. Pali-

ca je vybavená špeciálnymi
hodinami, kompasom, zvon-
čekom, toaletným papierom,
fľašou prvej pomoci, reflex-
ným osvetlením, ale aj adre-
sou trvalého pobytu. Všetko
bolo poňaté s humorom a pali-
ca si získala mnoho obdivova-
teľov. Po tomto vystúpení ich
vystriedali členky klubu, ktoré
mali pripravený svoj program.
Okrem oslavy MDŽ boli pre
seniorov na mesiac marec
pripravené ďalšie zaujímavé
aktivity. Dňa 24. marca disko-
téka a 27. marca divadelné
predstavenie v Trnave s náz-
vom „Dobrodružstvo pri ob-
žinkoch“. Športové vyžitie v
podobe bowlingu je dostupné
pre záujemcov každý pondelok
vždy od 17. do 18. hodiny.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Sociálna poisťovňa
informuje občanov
Výpisy z daňových pri-
znaní už netreba doručo-
vať Sociálnej poisťovni.

V súvislosti s blížiacim sa
termínom ukončenia po-
dávania daňových pri-
znaní za rok 2012 Sociálna
poisťovňa upozorňuje
živnostníkov (SZČO), že
nie sú povinní doručovať
príslušnej pobočke So-
ciálnej poisťovne výpisy z
daňových priznaní ani z
opravných daňových pri-
znaní.

Táto povinnosť bola
zrušená novelou zákona o
sociálnom poistení účin-
nou od 1. 1. 2011. Posled-
nýkrát boli SZČO povinné
predložiť Sociálnej pois-
ťovni výpisy z daňových
priznaní v roku 2010 za
rok 2009. Údaje o príjme z
podnikania a inej samos-
tatnej zárobkovej činnos-
ti, údaje o čiastkovom zá-
klade dane a počte kalen-
dárnych mesiacov výko-
nu podnikania a inej sa-
mostatnej zárobkovej
činnosti oznamuje So-

ciálnej poisťovni priamo
Finančné riaditeľstvo SR.
Rovnako to platí o doda-
točných daňových pri-
znaniach.

Súčasne dáva Sociálna
poisťovňa do pozornosti,
že v prípade predĺženej
lehoty na podanie daňo-
vého priznania sa vznik,
zánik alebo trvanie po-
vinného nemocenského a
povinného dôchodkového
poistenia SZČO bude po-
sudzovať k 30. septembru
(zánik), respektíve 1. ok-
tóbru 2013 (vznik a trva-
nie).

Ak by mala SZČO záu-
jem prekonzultovať
správnosť údajov o príj-
moch, ktoré dosiahla v
roku 2012 z podnikania a z
inej samostatnej zárob-
kovej činnosti, ktoré So-
ciálnej poisťovni doručí
Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, od-
porúčame, aby sa v tejto
otázke obrátila na miest-
ne príslušnú pobočku So-
ciálnej poisťovne.

zdroj : Sociálna poisťovňa

Marcové stretnutie
s obyvateľmi mesta
V prvý marcový pondelok sa
konalo opäť vo veľkej zasa-
dačke MsÚ stretnutie s oby-
vateľmi. Okrem vedenia mes-
ta bolo prítomných osem ľu-
dí, z toho dvaja poslanci, dva-
ja pracovníci MsÚ a štyria
obyvatelia. Pripravených ma-
li niekoľko otázok. Zaujímalo
ich aj to, kedy mesto začne s
opravou výtlkov na cestách.
Na túto otázku im bolo odpo-
vedané hneď na mieste. Kon-
com februára bol vypracova-
ný harmonogram ulíc, na
ktorých bol zistený stav vy-
žadujúci si opravu. Ide pri-
bližne o 19 lokalít, čo celkovo
predstavuje 120 až 140 m2 a
náklady sa odhadujú na sumu
9-tis. eur. Prednosta úradu
Tibor Krajčovič informoval
prítomných aj o termínoch
zberu odpadov. Od 8. apríla do
28. októbra mesto pokračuje s
pravidelným pondelkovým
zberom biologicky rozložiteľ-
ných odpadov, priamo z do-
mácností rodinných domov.
Súčasne budú v tento deň
odoberať aj jedlé oleje v uzat-
vorených fľašiach. Špeciálny
zber konárov zo zimných ore-
zov a výrubov bude prebiehať
v posledný marcový pondelok
a štvrtok (25. 3. a 28. 3.). V tej-
to súvislosti bola vedeniu
mesta položená otázka od prí-
tomnej obyvateľky. Chcela
vedieť, kto a akým spôsobom
vykonáva v meste úpravu
alebo výrub stromov. Podľa
jej slov je väčšina stromov v
zúboženom stave a je pre-
svedčená, že orezy neboli vy-
konané profesionálnym spô-
sobom. Krásne koruny vraj
nahradili zosekané pahýle, na
ktoré je bolestivý pohľad.
Primátor mesta Martin Tom-
čányi jej odpovedal, že tieto

práce pre mesto vykonáva
firma SITA na základe odpo-
rúčania dendrológa. Ten
presne určí, ktoré stromy po-
trebujú orez alebo celkový vý-
rub. Viceprimátor Ľubomír
Veselický oznámil obyvateľ-
ke, ktorá pomenovala miesta,
kde sa orezané stromy na-
chádzajú, že si ich pôjde
osobne pozrieť s odbornou
pracovníčkou mesta a výsle-
dok obhliadky jej bude ná-
sledne oznámený. Poslanky-
ňa mesta pani Božena Vyda-
rená poukázala na fakt, že na
Čepenskej ulici v tesnej blíz-
kosti reštaurácie LUKY oby-
vateľom nie je pravidelne vy-
nášaný komunálny odpad.
Problém spočíva v tom, že
smetiarske auto spoločnosti
SITA sa ku kontajnerom ne-
dostane kvôli zaparkovaným
autám. Primátor navrhol, že
si daný stav preverí, ale rie-
šenie už teraz vidí vo vybudo-
vaní parkovacích plôch pre
obyvateľov. Položená bola aj
otázka ohľadom zarastených
brehov rieky Váh. Obyvatelia
sa dobre pamätajú, kde kedy-
si trávili detstvo počas let-
ných mesiacov a žiadajú pre-
to úpravu lokality. Pýtali sa,
prečo je to v Šali tak, a z akého
dôvodu to v Seredi nie je
možné. Primátor priznal, že
aj on mal záujem zrealizovať
túto myšlienku, ale plány mu
prekazila informácia, že po-
zemky pri Váhu v kempingu
sú už v súkromnom vlastníc-
tve. Viceprimátor uviedol, že
ďalšia vhodná lokalita by sa
možno črtala na Larzenkách,
ale aj v tomto prípade sa musí
ešte všetko preveriť. Ďalšie
stretnutie s obyvateľmi je na-
plánované na 8. apríl 2013.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Z činnosti mestskej polície
Dňa 7. 2. o 1.20 hod. bola kame-
rovým systémom snímaná
partia 6 mládencov, z ktorých
jeden sa zabával tým, že na Ul.
A. Hlinku zobral z poštových
schránok letáky a rozhadzoval
ich po chodníku. Ďalej sa par-
tia presunula k detskému do-
movu, kde jeden z nich úmy-
selne prevrátil zelený kontaj-
ner určený na zber skla a dal sa
na útek. Hliadka MsP 17- roč-
ného mládenca z Dolnej Stre-
dy zastavila na Dolnomajer-
skej ul., nádobu musel ísť
zdvihnúť a na mieste mu bola
uložená bloková pokuta.

Dňa 28. 2. hliadka MsP obdr-
žala oznam, že neznámy muž
na Čepenskej ul. naháňa s no-
žom psa. Hliadka na mieste
našla oznamovateľa a aj dobo-
daného psa bulteriéra, ktoré-
ho previezla do veterinárnej
ambulancie na ošetrenie.
Hliadka vypočula podozrivého
z útoku na psa a šetrením sa

nakoniec zistilo, že dobodaný
bulteriér sa pohyboval po ulici
bez dozoru majiteľa, pričom v
jednom z rodinných domov
napadol vlčiaka, s ktorým sa
bil na dvore. Ako to videla jeho
žena, chcela ohlásiť suseda,
ale bulteriér vbehol do ich
dvora a zaútočil na ich psa
yorkshira, ktorého hneď zabil.
Ďalej bulteriér zaútočil aj na
ich druhého psa, ale to mu už
nedovolili. Uvedeným činom
došlo k naplneniu skutkovej
podstaty priestupku podľa §-u
7 ods. 2 písm. b) zák. č.
282/2002 o držaní psov. Hliad-
ka sa skontaktovala s majite-
ľom bulteriéra, ktorému bola
uložená bloková pokuta.

Kamerovým systémom bol
28. 2. zaznamenaný mladík,
ako z parku z pánskeho WC
zobral veľkú rolku toaletného
papiera, následne si ju schoval
pod tričko a z miesta odišiel
smerom do Šintavy. Hliadka

osobu zastavila na šintavskom
moste, kde sa zistilo, že ide o
19-ročného Tomáša V. Za krá-
dež mu bola uložená bloková
pokuta. Dňa 3. 3. 2013 v čase
09.24 hod. telefonicky oznámil
občan, že spozoroval v areáli
umeleckej školy osobu muž-
ského pohlavia, ktorá sa sprá-
va podozrivo. Pán uviedol, že
videl osobu sa pohybovať na
streche a následne videl, ako
osoba niesla dva balíky IPA -
lepenky pravdepodobne s
úmyslom ich odcudziť. Hliad-
ka osobu spozorovala na Ul.
Dolnomajerskej pri kotolni.
Hliadka našla IPA balíky a
umiestnila ich pri budove ško-
ly. Uvedeným činom sa
23-ročný Jakub M. dopustil
priestupku proti majetku za
ktorý mu bola uložená bloková
pokuta.

Dňa 8.3.2013 v čase 19.07
hod. telefonicky oznámila ob-
čianka mesta, že počula rin-

čanie skla na Ul. Garbiarskej v
objekte, ako je teraz nocľahá-
reň pre bezdomovcov. Hliadka
uvedenú skutočnosť preverila
a na mieste zadržala 29-ročné-
ho Tomáša B. z Dolnej Stredy,
ktorý skrutkovačom rozbil
okno na budove bývalej školy.
Cez rozbité okno následne vo-
šiel do objektu, kde poškodil
vodovodné potrubie, odcudzil
4 ks nerezových nôh zo stola,
kovovú hubicu na hasenie, cca
100 ks plastových vešiakov na
odev, nerezový komín od ply-
nového kotla, regulátory na
radiátor cca 2 ks. Poškodením
vodovodného potrubia vytopil
budovu.

Nakoľko jeho konaním bolo
podozrenie z naplnenia skut-
kovej podstaty trestného činu
podľa § 212 zákona č. 300/2005
Z.z. Trestný zákon v znení ne-
skorších predpisov, bol podoz-
rivý odovzdaný na OOPZ.

PETER SOKOL

V Dennom centre
seniorov v Seredi to žije
Ako je už všeobecne známe, v
roku 2012 ukončili svoju čin-
nosť dve denné centrá senio-
rov a vzniklo jedno, v nových
a veľmi pekných priestoroch
na Jesenského ulici.

Ku koncu roka 2012 sme
evidovali v oboch centrách
spolu 223 členov.

Evidenciu sme zaktualizo-
vali a v súčasnosti máme 219
členov, ktorí si zaplatili člen-
ské a stále prichádzajú noví
záujemcovia o členstvo v
Dennom centre seniorov.
Prispieva k tomu aj rôznorodá
činnosť, ktorú pripravuje no-
vé samosprávne vedenie cen-
tra. Pre seniorov, ktorí sa ešte
nerozhodli, či vstúpiť do cen-
tra, ale aj pre našich členov,
uvádzame program zrealizo-

vaných, ale i plánovaných
podujatí v 1. polroku 2013:
27. 1. Fašiangové stretnutie
s hudbou a tancom
10. 2. Diskotéka pre senio-
rov
22. 2. Návšteva divadelného
predstavenia v DK Sereď
24. 2. Návšteva filmového
predstavenia v Kine Nova
Sereď
26. 2. Zájazd na kúpalisko
Horné Saliby
7. 3. Posedenie s programom
k sviatku žien
17.3. Narodeninová párty
jubilantov
27. 3. Návšteva divadla J. Pa-
lárika v Trnave
14. 4. Diskotéka pre senio-
rov – návrat do 70.,80.,90.
rokov

19. 4. Návšteva výstavy kve-
tov Gardénia Nitra
30. 4. Stavanie mája v Den-
nom centre seniorov
12. 5. Oslava Dňa matiek
21. – 23. 5. 3-dňový výlet za
krásami Slovenska a poľ-
ského Krakova
11. 6. Zájazd na termálne
kúpalisko Podhájska
16. 6. Narodeninová párty
jubilantov

Okrem týchto podujatí si
môžu členovia zahrať rôzne
spoločenské hry, zaspievať si
v našom speváckom zbore.
Pokračuje pohybové cvičenie
pre seniorov pod vedením
skúsených cvičiteliek.

V jarných mesiacoch pri-
pravujeme športové súťaže
seniorov, turistiku po blíz-

kom okolí, plánujeme zdoko-
naľovať seniorov v počítačo-
vej gramotnosti, krúžok ši-
kovných rúk, prednáška o
prevencii stareckej demencie
a cvičení pamäti, beseda pre
záhradkárov. K dispozícii je
veľká knižnica a časopisy.
Denné centrum je otvorené:
Utorok od 14. do 18. hod.
Štvrtok od 14. do 18. hod.
Nedeľa od 14. do 18. hod.
Streda od 14 hod. CVIČENIE

Prihlášky do Denného cen-
tra seniorov nájdete buď
priamo v centre na Jesenské-
ho ul., vedľa mestskej polície,
alebo na Mestskom úrade v
Seredi, na pulte prvého kon-
taktu. Tešíme sa na vás.

JOZEF VALÁBEK



Literárny večer s Michalom Hvoreckým
Riaditeľ Domu kultúry v
Seredi František Čavojský
zorganizoval 18. marca li-
terárny večer so sloven-
ským spisovateľom a pub-
licistom Michalom Hvo-
reckým. Tento spisovateľ
sa písaniu venoval už ako
tínedžer, a prvá kniha mu
vyšla, keď mal 22 rokov.

Autor okrem iného publikuje v
rôznych denníkoch a časopi-
soch slovenskej tlače. Za svoje
texty získal viacero ocenení a
autorských štipendií. Napísal
knihy s názvom Lovci a zbera-
či, Dunaj v Amerike, Pastier-

sky list, Plyš, Silný pocit čisto-
ty, Eskorta a koncom minulé-
ho roka mu vyšla kniha NA-
UM.

V rakúskom Schwechate
mala premiéru aj jeho diva-
delná hra „Slovenský inštitút.
Jedna komédia“, ktorú napísal
v nemčine. Na stretnutie s au-
torom prišlo veľa priaznivcom
literatúry, čo ho nesmierne
potešilo.

Priestory knižnice boli ob-
sadené do posledného miesta.
Prítomným predčítal niektoré
kapitoly z najnovšej knihy
NAUM. Poviedke jednoznačne
nechýbala autentickosť na-

šich tradícií, pohľad na život a
humor.

Následne odpovedal aj na
zvedavé otázky publika ohľa-
dom jeho osoby a tvorby. Au-
tor priznal, že inšpiráciou mu
boli jeho skutočné zážitky,
ktoré doplnil fantáziou. „V
každej postave je niečo zo mňa
a som presvedčený, že to naj-
lepšie napíšete iba vtedy, keď
to prežijete na vlastnej koži,“
poznamenal úspešný sloven-
ský autor.

Nové dielo je automaticky
spojené s recenziou. Inak to-
mu nebolo ani v prípade knihy
NAUM. „Spisovateľ musí počí-

tať s tým, že príde
chvála aj kritika. Ja
sa v princípe teším
každému názoru,
ale nerobím z toho
tragédiu. Kto publi-
kuje, musí byť pri-
pravený na všetko,“
s nadhľadom skon-
štatoval Michal
Hvorecký. Po skon-
čení literárneho ve-
čera nasledovala
autogramiáda spo-
jená s predajom
kníh.

STANISLAVA
JANEGOVÁ
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Manuál povinosti platiť úhrady za služby
verejnosti. Dôležité informácie a rady
Platiteľ úhrady za služby ve-
rejnosti poskytované RTVS
(tzv. koncesionárskeho po-
platku) je fyzická osoba, ktorá
je evidovaná dodávateľom
elektriny ako odberateľ elek-
trickej energie v domácnosti v
odbernom mieste pre spotrebu
v byte alebo v rodinnom dome.

Kto úhradu neplatí
Oslobodený platiteľ

Oslobodený od povinnosti
platiť úhradu za služby verej-
nosti je platiteľ, ktorý žije s
občanom s ťažkým zdravot-
ným postihnutím (ŤZP), pri-
čom občan s ťažkým zdravot-
ným postihnutím má adresu
trvalého bydliska totožnú s
adresou odberného miesta
platiteľa. Úhradu neplatia ani
občania, ktorí sú sami osoba-
mi s ŤZP.

Platiteľ preukazuje nárok
na oslobodenie doložením
kópie preukazu občana s ťaž-
kým zdravotným postihnutím
alebo rozhodnutím ÚPSVaR o
uznaní za občana s ťažkým
zdravotným postihnutím.
Odberné miesta elektriny
občana s ťažkým zdravot-
ným postihnutím sú všetky
oslobodené. V prípade inej
adresy odberu elektriny, ako je
uvedené trvalé bydlisko na
preukaze občana s ŤZP, pre-
ukazuje oslobodenie od plate-
nia dokladom od dodávateľa
elektriny s údajmi odberateľa
elektriny a adresy odberného
miesta elektriny.
Viacnásobný odber

Úhradu neplatí odberateľ
elektriny za ďalšie odberné
miesto elektriny, ak platí
úhradu za jedno odberné
miesto.

Nárok preukazuje evidenč-
ným číslom SIPO alebo varia-
bilným symbolom, pod kto-
rým platí úhradu za jedno od-
berné miesto elektriny a dolo-
žením dokladov od dodávateľa
elektriny (nie platobné dokla-
dy SIPO) za všetky odberné
miesta elektriny s uvedením
odberateľa elektriny a adresy
odberného miesta elektriny
(zmluva alebo faktúra s uve-
denými údajmi).

Upozornenie: viacnásobný
odber elektriny (platenie úh-

rady za jedno odberné miesto
elektriny) si môže uplatniť len
odberateľ elektriny, ktorý je
odberateľom elektriny vo via-
cerých odberných miestach:
Odberateľ musí byť jedna a
tá istá osoba - nie je možné
uplatniť si viacnásobný od-
ber v rámci rodiny. Ak na
jednom odbernom mieste je
odberateľ manžel a na druhom
manželka, nespĺňajú pod-
mienky zákona na uplatnenie
si viacnásobného odberu a
vzniká každému povinnosť
platiť úhradu za svoje odberné
miesto elektriny.

Rozdiel v zákone platnom
do 31. 12. 2012 a platnom
od 1. 1. 2013
V prípade dvoch odberných
miest elektriny a pri uplatnení
si oslobodenia v jednom od-
bernom mieste elektriny z dô-
vodu osoby s ŤZP, na ďalšie
odberné miesto elektriny nie
je možné si uplatniť viacná-
sobný odber elektriny, nakoľ-
ko platiteľ nespĺňa podmien-
ku, že za jedno odberné miesto
elektriny platí úhradu za služ-
by verejnosti. V prípade troch
odberných miest elektriny je
jedno miesto oslobodené, za
druhé vzniká povinnosť platiť
úhradu a za tretie odberné
miesto nevzniká povinnosť
platiť úhradu.

Zníženie sadzby úhrady
Dôchodca

Platiteľ, teda odberateľ elek-
triny, nie člen rodiny, ak je
poberateľom dôchodku, nemá
príjem zo zárobkovej činnosti
(dôchodok nie je príjem) a ne-
žije s inou osobou s príjmom
zo zárobkovej činnosti, má ná-
rok na zníženú sadzbu úhrady
na 2,32 €, ak nárok preukáže
kópiou rozhodnutia o pobera-
ní dôchodku a čestným vyhlá-
sením, že nemá príjem a neži-
je s osobou s príjmom (doklady
netreba overiť na matrike).

Čestné vyhlásenie
k zníženiu sadzby za
koncesionárske poplatky

Rozdiel v zákone platnom
do 31. 12.2 012 a platnom od 1.
1. 2013 v nároku na polovič-
nú sadzbu v prípade pobera-

nia dôchodku.
Do 31.12.2012 mohol platiteľ

poberajúci dôchodok pracovať
a mal nárok na sadzbu úhrady
v polovičnej sadzbe OD
1.1.2013 NEMÁ NÁROK NA PO-
LOVIČNÚ SADZBU, TEDA MU-
SÍ POŽIADAŤ vyberateľa úh-
rady - Rozhlas a televíziu Slo-
venska o ZMENU SADZBY NA
PLNÚ, t.j. na 4,64 €.
Poberateľ dávky v hmotnej
núdzi

Platiteľ, teda odberateľ elek-
triny, ktorý je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi alebo
je osobou spoločne posudzo-
vanou, ak poberanie dávky
preukáže potvrdením z ÚPS-
VaR, ktoré obsahuje, odkedy je
poberateľom dávky a pobera-
nie dávky naďalej trvá, má ná-
rok na zníženie sadzby úhrady
na 2,32 €.

Doklady preukazujúce
nárok
Oslobodenie
Kópia preukazu občana s ťaž-
kým zdravotným postihnutím
alebo rozhodnutie o uznaní za
občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, meno odberate-
ľa elektriny v danom odber-
nom mieste, evidenčné číslo
SIPO (ak platiteľ má pridelené)
a rodné číslo, ak nie je uvede-
né v dokladoch.
Viacnásobný odber
Kópiou dokladov od dodávate-
ľa elektriny za všetky odberné
miesta elektriny, v ktorých je
uvedený odberateľ elektriny a
adresa odberného miesta elek-
triny (nie platobné doklady
SIPO).
Polovičná sadzba
Dôchodca - kópia rozhodnutia
o poberaní dôchodku a čestné
vyhlásenie, že dôchodca nemá
príjem zo zárobkovej činnosti
a nežije s osobou s príjmom zo
zárobkovej činnosti (dôchodok
nie je príjem).

Hmotná núdza - potvrde-
ním z ÚPSVaR, ktoré obsahuje
údaj, odkedy je poberateľom
dávky a poberanie dávky naďa-
lej trvá.

Povinnosť predložiť
doklady
Doklady predkladá platiteľ,
ktorý si uplatnil oslobodenie z

dôvodu ŤZP, neplatenie z dô-
vodu viacnásobného odberu
alebo zníženie sadzby úhrady
z dôvodu poberania dôchodku
alebo dávky v hmotnej núdzi,
ktorý nepreukázal nárok na
úľavu vyberateľovi úhrady, t.
j. RTVS.
UPOZORNENIE: Doklady
predložené pracovníkom
pôšt v minulosti, teda do
31.12.2012 alebo formuláre
(prihláška, zmena a odhláš-
ka) overené pracovníkmi
pôšt a zaslané do 31.12.2012
do RTVS, s.r.o., v zmysle zá-
kona 340/2012 Z.z. nie je pre-
ukázanie nároku vyberate-
ľovi. To znamená, že je po-
trebné do 30.6.2013 preuká-
zať nárok vyberateľovi úh-
rady kópiami dokladov.

Kópie dokladov treba poslať
najneskôr do 30. júna 2013 na
adresu: RTVS, Odbor výberu
úhrad, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava alebo na emailovú
adresu: uhrady@rtvs.sk

Infolinka RTVS
Najčastejšie kladené otázky

1. Prečo musia dokladovať
nárok na úľavu platitelia,
ktorí ho dokladovali v minu-
losti?

V minulosti preukazovali
pošte, legislatíva žiada pre-
ukázať vyberateľovi úhrady
(RTVS), t.j. v princípe aktuali-
zovať nárok na úľavu, resp.
uplatniť si ho znovu.

2. Ako uplatniť viacná-
sobný odber u osoby ŤZP?

Nie je potrebné uplatňovať,
všetky odberné miesta elek-
triny osoby s ťažkým zdravot-
ným postihnutím sú oslobo-
dené od povinnosti platiť úh-
radu.

Nárok na oslobodenie pre-
ukazuje občan s ŤZP kópiou
preukazu ŤZP a dokladmi od
dodávateľa elektriny, ktoré
obsahujú adresu odberného
miesta a odberateľa elektriny.

3. Uplatnenie oslobodenia
súčasne s uplatnením viac-
násobného odberu.

Pri uplatnení oslobodenia
na jedno odberné miesto elek-
triny nie je možné uplatniť
viacnásobný odber elektriny
na druhé odberné miesto elek-
triny, nakoľko nemôže pre-

ukázať, že za jedno odberné
miesto už platí úhradu.

4. Je práca na dohodu
pravidelným príjmom?

Odmena za všetky dohody o
prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru je zárob-
kovou činnosťou, keďže ide o
príjmy zo závislej činnosti,
ktoré podliehajú dani z príj-
mu. Príjmom je aj odmena za
brigádnickú činnosť, ktorá na-
sleduje aspoň dva mesiace po
sebe, t. j. je to pravidelný prí-
jem.
UPOZORNENIE
Do 31.12.2012 mohol platiteľ
poberajúci dôchodok praco-
vať a mal nárok na sadzbu
úhrady v polovičnej sadzbe.
OD 1.1.2013 NEMÁ NÁROK NA
POLOVIČNÚ SADZBU, TEDA
MUSÍ POŽIADAŤ vyberateľa
(RTVS) o ZMENU SADZBY NA
PLNÚ, t.j. na 4,64 € ZA OB-
DOBIE VYKONÁVANIA PRÁ-
CE NA DOHODU.

Povinnosť platiť plnú sadz-
bu úhrady majú aj opatrova-
teľky, nakoľko za svoju prácu
dostávajú odmenu.

5. Je invalidný dôchodca
oslobodený od povinnosti
platiť úhradu?

Nie, nie je oslobodený. Inva-
lidný dôchodca je oslobodený,
len ak okrem poberania inva-
lidného dôchodku je uznaný aj
za občana s ŤZP a túto skutoč-
nosť preukáže vyberateľovi
úhrady (RTVS).

Občanovi je priznaný inva-
lidný dôchodok na základe po-
klesu zárobkovej činnosti, pri-
čom občan je uznaný za ŤZP
na základe miery funkčnej po-
ruchy.

6. Má nárok na polovičnú
sadzbu úhrady poberateľ vý-
sluhového dôchodku?

V prípade, že výsluhový dô-
chodca spĺňa podmienky sta-
novené zákonom č. 461/2003
Z.z o priznaní dôchodku, teda
aj dosiahnutie veku na pri-
znanie starobného dôchodku,
má nárok na polovičnú sadz-
bu.

7. Má nárok na polovičnú
sadzbu úhrady platiteľ, kto-
rý je poberateľom dôchodku
zo zahraničia?

Platiteľ, ktorý je poberate-
ľom dôchodku zo zahraničia,

pri splnení zákonom stanove-
ných podmienok, má nárok
na uplatnenie si polovičnej
sadzby úhrady, pričom je po-
trebný úradný preklad roz-
hodnutia o poberaní dôchodku
a čestné vyhlásenie, že nemá
príjem a nežije s osobou s
príjmom.

8. Je sadzba úhrady pre
všetky skupiny obyvateľstva
nemenná?

Výška sadzby úhrady je sta-
novená zákonom 4,64 € me-
sačne.

Oslobodené sú odberné
miesta elektriny, kde má trva-
lé bydlisko občan s ŤZP a všet-
ky odberné miesta elektriny
občana s ŤZP, ktoré preukáže
vyberateľovi úhrady (RTVS).

Odberateľ elektriny s viace-
rými odbernými miestami
elektriny platí len za jedno, a
to po preukázaní nároku na
uplatnenie si viacnásobného
odberu elektriny vyberateľovi
úhrady (RTVS).

Polovičnú sadzbu platí pla-
titeľ, ak je dôchodca, ktorý
spĺňa zákonom stanovené
podmienky a ak je poberateľ
dávky v hmotnej núdzi alebo
osoba spoločne posudzovaná a
RTVS túto skutočnosť preuká-
že.

9. Platí úhradu aj dôchod-
ca žijúci v domove dôchod-
cov?

Ak má v dome alebo v byte
odber elektriny, vzniká mu
povinnosť platiť úhradu v po-
lovičnej sadzbe t. j. vo výške
2,32 €.

10. Ak sa stanem platite-
ľom, ako sa mám prihlásiť?

Prihlásiť sa je možné pro-
stredníctvom Slovenskej po-
šty (SP) alebo priamo u vybera-
teľa (RTVS) prostredníctvom
tlačív umiestnených na po-
bočkách SP alebo u vyberateľa
na jeho webovej stránke.

Vyplnené tlačivo bude po-
trebné zaslať buď priamo vy-
berateľovi, alebo ho odovzdať
na pošte.

Môžete využiť službu online
prihlášky na stránke
www.uhrady.rtvs.sk (v prípa-
de, ak sa chcete prihlásiť k pla-
teniu úhrady priamo na účet
vyberateľa RTVS).

(RTVS)



Výrub stromov a
veci s tým súvisiace
Nie je tomu tak dávno, keď sa
na hlavy vedenia mesta zná-
šali výčitky za výrub stro-
mov. Prvým prípadom boli tri
lipy na mieste terajšieho par-
koviska na Perlovke 2, dru-
hým lipy a iné dreviny pred
revitalizáciou Námestia slo-
body. Poučili sme sa. V záuj-
me preukázania opodstatne-
nia výrubu sme pri pagašta-
noch na Železničnej ulici a
dvoch stromov vo veľkom
parku objednali tomografic-
ké posúdenie zdravotného
stavu drevín. Meranie sa
uskutočnilo v apríli a máji
2012, pretože podmienkou pre
vykonanie meraní je prúde-
nie tekutín v živej hmote

stromu. Výrub je zasa možný
iba v čase vegetatívneho po-
koja. Fotografické snímky
zrezaných kmeňov potvrdili
zlý stav polovice posudzova-
ných stromov. Náklady na
tomografiu boli 648 eur. Me-
tóda akustickej tomografie je
založená na rýchlosti akus-
tického impulzu živým dre-
vom. Slovami možno opísať
všeličo. No fotodokumentácia
hovorí najviac. Priložené zá-
bery ukazujú vážne poškode-
nie stromov a potvrdzujú
správnosť výrubu v záujme
bezpečnosti a ochrany ako
majetku, tak aj zdravia a živo-
ta obyvateľov Serede.
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Pravda o drogách
V piatok 15. marca sa v priesto-
roch knižnice na ZŠ J. A. Ko-
menského v Seredi uskutočni-
la séria besied s názvom
„PRAVDA O DROGÁCH“.

Žiakom druhého stupňa Pe-
ter Remper z OZ Slovensko bez
drog zaujímavou formou po-
rozprával o rizikách užívania
drog, no najmä o ich škodli-
vosti na organizmus. Deti
prednáška zaujala a živo sa za-
pájali do diskusie.

Na konci prednášky deti do-
stali informačné brožúry a
zložili prísahu protidrogového
šerifa.

Pán Remper, predstavte
nám vašu organizáciu a jej
ciele.

- Naše občianske združenie
Slovensko bez drog z Bratisla-
vy sa formou prednášok, ale aj
priamym rozdávaním infor-
mačných brožúr v uliciach
miest celého Slovenska snaží
znížiť množstvo užívateľov
drog. Zameriavame sa najmä
na mládež druhého stupňa zá-
kladných škôl, ale aj študen-
tov nižších ročníkov stred-
ných škôl. Ja som momentál-
ne jediný prednášajúci, ktorý
sa tomuto poslaniu venuje
naplno. V našom OZ však pô-
sobí viacero ľudí, ktorí dobro-
voľne vo svojom voľnom čase
šíria protidrogovú osvetu.
Denne uskutočním približne
päť besied. Vedieme množstvo
rôznych kampaní a dnes ste
mali možnosť zúčastniť sa
jednej z nich s názvom Pravda
o drogách.

Ako deti v Seredi reagovali
na túto tému? Myslíte si, že
pochopili nebezpečenstvo,
ktoré plynie z užívania drog?

- Deti reagovali veľmi dobre,
zapájali sa do debaty, diskuto-
vali a bolo vidieť, že ich téma
zaujala. Spätná väzba je veľmi
dôležitá a preto po skončení
besied deťom rozdám dotazní-
ky a zistím ich reakcie. Vo väč-
šine prípadov som milo prek-

vapený, pretože deti sú vďačné
a mnohokrát mi napíšu, že sa
dozvedeli nové informácie o
negatívnych následkoch uží-
vania drog. Napriek množstvu
podobných prednášok často aj
starší žiaci tvrdia, že sa dozve-
deli veľa nových informácií.

Aký je zmysel týchto debát
v rámci prevencie?

- Žijeme v informačnej dobe,
keď nie je problém dostať sa k
akejkoľvek informácii. Dôleži-
té je, či sú tieto informácie
pravdivé, respektíve je dôleži-
té, aby sa k deťom dostali
komplexné informácie. Po-
viem príklad. K dieťaťu sa do-
stane od suseda, ktorý berie
drogy, informácia, aké sú dro-
gy super, aká to je zábava, úľa-
va a podobne. Ale keď sa tento
sused doma zmieta v kŕčoch,
to už dieťa nevidí. Ani médiá
neplnia v tomto smere osve-
tovú úlohu.

Je pre ne síce zaujímavé in-
formovať o tragických dôsled-
koch užívania drog, ale ne-
všímajú si príčiny. My sa sna-
žíme o tejto téme informovať
komplexne v celej šírke prob-
lematiky.

Akou formou deti informu-
jete o škodlivosti drog ?

- Snažím sa najmä nepôsobiť
vážne a strojene. Vystupujem
skôr priateľsky a otvorene,
snažím sa za ten krátky čas
besedy prelomiť bariéry a vy-
tvoriť si s deťmi vzťah. Občas
to môže vyzerať, že deti zabá-
vam, napriek tomu sa rozprá-
vame o vážnych veciach. Vy-
užívam najmä schému dvoj-
cestnej komunikácie, keď deti
priamo zapájam do prednáš-
ky, pýtam sa ich, komuniku-
jeme a na základne ich odpo-
vedí vediem debatu. Prispôso-
bujem sa momentálnej situ-
ácii.

O čom všetkom ste dnes
s deťmi diskutovali?

- Dnes som rozprával hlavne
o tom, čo droga spôsobuje telu,
aký dopad má na jeho fungo-
vanie. Rozprávali sme sa
hlavne o marihuane, čo je pre
deti v tomto veku jedna z naj-
dostupnejších drog. Snažil
som sa im vysvetliť, ako drogy
negatívne ovplyvňujú ich
emócie a „rozhádžu“ ich osob-
nosť. Nehovoril som však iba o
nelegálnych drogách. Spome-

nul som aj drogy bežné ako al-
kohol, cigarety, ale aj voľne
predajné lieky, ako napríklad
ibalgin, a porozprával som im
o falošnosti farmaceutického
priemyslu.

Podľa vás je dôležitejšie deti
v rámci prevencie „strašiť“
alebo pozitívne motivovať ?

- Jednoznačne pozitívne
motivovať. Deti dnes touto
témou straší kdekto. Proti-
drogovú osvetu často robia vy-
školení ľudia a tí zahrnú deti
množstvom suchých infor-
mácií a viem, že pri takomto
type osvety deti ťažko udržia
pozornosť.

My sa inšpirujeme mode-
lom jedného švédskeho pre-
ventistu, ktorý tieto prednáš-
ky robí už roky. Základom je
komunikovať s deťmi a vytvo-
riť pozitívny moment, prebu-
diť vyššie emócie, ktoré v de-
ťoch pretrvávajú dlhší čas. Za
všetko hovorí fakt, že tohto
človeka si na besedy pozývajú
učitelia, ktorí si jeho prednáš-
ky pamätajú ešte z čias, keď
sami boli deťmi.

Oddelenie školstva, rodiny,
kultúry a športu

Galakoncert LA GIOIA
Tri veľké operné hlasy

30. apríl 2013, o 19,00 hod.
Divadelná sála DK Sereď

Prezentuje hudobný štýl,
pop operu, ktorý spája populárnu
hudbu a operný spev. LA GIOIA je

zoskupenie troch spevákov,
ktorí interpretujú populárne piesne

v štýle belcanta. Repertoár tria tvoria
nielen skladby svetovej hudobnej scény,

ale najmä pozoruhodné úpravy
známych slovenských a českých hitov,
ktoré v podaní La Gioia znejú doteraz
nepočutým, originálnym spôsobom.

LA GIOIA v preklade z talianskeho jazyka znamená
radosť. A práve s radosťou, hispánskym temperamen-

tom a talianskou vášňou prichádza LA GIOIA,
aby ponúkla nevšedný a na slovenskej hudobnej scéne

jedinečný hudobný zážitok.

Cena vstupenky: 12 eur

Na ZŠ J. A. Komenského máme
„protidrogových šerifov“
Mesto Sereď je v tomto roku
Mestom prevencie. V rámci
protidrogovej prevencie sa
dňa 15. 3. 2013 na ZŠ Jana
Amosa Komenského usku-
točnili prednášky cez projekt
„Pravda o drogách“ pre žia-
kov 5. až 8. ročníka.

Zaujímavé a veľmi poučné
prednášky viedol pán Peter
Remper z Občianskeho zdru-
ženia Slovensko bez drog.
Cieľom prednášok bolo pod-
poriť rozhodnutie každého
mladého človeka, aby sa ve-

del vyhnúť nástrahám v po-
dobe návykových látok.

Žiakom sa prednášky veľmi
páčili a aktívne sa zapájali do
diskusie.

Na konci zložili sľub „pro-
tidrogového šerifa“, ku kto-
rému dostali aj doklad a tiež
brožúrku, v ktorej nájdu veľa
zaujímavostí k danej prob-
lematike. Ďakujeme pánovi
Remperovi za veľmi nápadi-
té, pútavé a aj vtipné podanie
témy.

MIROSLAVA KLEMBAROVÁ
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Comenius na cestách
Skupinka žiakov a učiteľov zo
ZŠ J. A. Komenského sa v
dňoch 11. až 16. marca 2013
zúčastnila jednej z povinných
mobilít projektu Comenius v
Taliansku. Žiaci cestovali na
výmenný pobyt do bežnej ta-
lianskej rodiny, učitelia za po-
znaním systému vzdelávania
v talianskych školách a výme-
nou informácií zúčastnených
tímov o procese vzdelávania v
ich krajinách.

Slovensko opúšťali v ne-
priaznivom počasí, chlade a
vetre, v Taliansku ich vítalo o
poznanie teplejšie a slnečné
počasie. Už v prvý deň vo Ve-
rone absolvovali spolu pre-

hliadku historického centra,
návštevu turisticky atraktív-
neho Júliinho balkóna, Kolo-
sea a vychutnali si aj atmosfé-
ru neopakovateľných talian-
skych kaviarničiek.

Ďalšia cesta viedla do Gar-
lasca. Už dnes možno povedať,
že tri dni v tomto mestečku
neboli dňami premárnenými.
Talianski rodičia sa v ničom
nelíšia od slovenských a naše
deti v optimistickej nálade na
tri noci jednoducho prichýlili,
ráno vyprevadili do školy, po-
obede prevzali a večer im pri-
pravili skutočne bohatý prog-
ram.

Ukázali im čo - to z talian-

skeho spôsobu života, previed-
li ich nádherným Milánom a
na záver pripravili rozlúčkový
večierok spolu so všetkými
zúčastnenými deťmi z Írska,
Španielska a Poľska.

Učitelia medzitým absolvo-
vali pracovné stretnutie pro-
jektových tímov Comenia,
prezentovali svoju doterajšiu
činnosť, dohodli sa na ďalších
aktivitách projektu, vymenili
si skúsenosti v oblasti výcho-
vy a vzdelávania a dostali tak
možnosť naživo komunikovať
s kolegami o problémoch, kto-
ré sa nevyhýbajú žiadnemu
školskému systému.

Cestou domov absolvovali

ešte prehliadku historických
Benátok, prešli sa tajomnými
a luxusnými uličkami, vyhria-
li sa na teplom slnku a nadý-
chali sa vône slaného morské-
ho vzduchu.

Nabití pozitívnou energiou,
ovplyvnení talianskym štý-
lom života vrátili sa všetci ži-
ví, zdraví, plní spomienok a
dojmov do svojich domovov s
poznaním, že spoznávať svet
sa oplatí. V októbri budeme
hostiteľmi my a privítame deti
a učiteľov z ostatných krajín u
nás. Dúfame, že aj oni budú od
nás odchádzať rovnako nad-
šení.

DARIA BRAUNOVÁ

Záhradkári hodnotili aj plánovali
Teplota pod nulou a zbytky
snehu príchod jari v polovici
marca v našom meste ešte ne-
naznačovali, no záhradkári
Základnej organizácie Sloven-
ského zväzu záhradkárov „Za
hrádzou“ č.2 pod vedením pá-
na Milana Németha bilancova-
li uplynulý rok a pripravovali
sa na nadchádzajúcu sezónu

Na začiatku stretnutia sa do-
zvedeli niečo z histórie organi-
zovaného záhradkárstva za os-
tatných 55 rokov, ktoré uply-
nuli od oficiálneho vzniku tej-
to organizácie. Počet registro-
vaných záhradkárov kulmino-
val na Slovensku pred zlomo-
vým rokom 1989 počtom
220-tisíc členov.

Do roku 1995 po štrukturál-
nych zmenách klesol na 127-ti-
síc a aktuálny stav je okolo 85-
tisíc organizovaných záhrad-
károv. ZO SZZ „Za hrádzou“ č.
2, ako povedal pán Ľubomír
Wágner, tvorí k 15. 3. 2013 jej
133 členov.

Pán Jozef Maruniak vyhodo-
til činnosť a ročnú prácu výbo-

ru a základnej organizácie. Po-
ukázal na úspešnú účasť nie-
ktorých členov na 17. celoslo-
venskej súťaži o najkrajšie ja-
blko, v Seredi usporiadanej 2.
okresnej výstave záhradkárov
v septembri 2012 a zisk 1. mies-
ta v súťaži o nakrajšiu kolekciu
vystavovanú na tejto súťaži.

V rámci informácií nechýba-
li ani kritické slová adresované
niektorým vlastníkom záhra-
diek. Kým záhradkári v osa-
dách C a D môžu byť pre ostat-
ných vlastníkov vzorom, v
osade A sú záhradky neobrá-
bané, zarastené burinou.

Podiel samotných záhradká-
rov na divokej skládke za osa-
dou B nie je možné ani potvr-
diť, ani vyvrátiť, no pozornosť
všetkých a najmä včasné in-
formovanie mestskej polície o
nedisciplinovaných občanoch
je stále aktuálne. Kritické slo-
vá odzneli aj na adresu chova-
teľa oviec, ktorému Povodie
Váhu umožnilo činnosť na ich
pozemku. Predmetom kritiky
neboli ale ovce, ale poškodzo-

vanie oplotenia záhradiek me-
chanizmami, ktorými popri
záhradkách prechádza.

Veľmi hodnotným príspev-
kom pre všetkých prítomných
bola prezentácia pestovania
rajčín v klimatizačných bun-
kách pánom Milanom Néme-
thom. Tento spôsob pestova-
nia je známy zhruba 40 rokov.
Jeho efektívnosť pri využití
závlahového systému doplne-
ného pravidelným pridávaním
minimálneho množstva hno-
jív a bioprostriedkov, ktoré
zvyšujú obranyschopnosť raj-
čín voči hubovitým chorobám,
bola jednoznačne preukázaná
zábermi na zrelé rajčiny po 12
týždňoch od výsadby do klima-
tizačných buniek. V rámci dis-
kusie pán Ján Himpán hovoril
o svojich skúsenostiach s pes-
tovaním rajčín v klimatizač-
ných bunkách. Potvrdil ich
výhodnosť a poradil tým, ktorí
závlahový systém rozvodov
vlahy ku koreňom nateraz
nemajú.

Milou spoločenskou časťou

stretnutia bolo ocenenie tri-
nástich jubilantov, ktorí v
uplynulom období oslávili svo-
je životné jubileá. Okrem oso-
bitného listu dostal každý ju-
bilant dvojkilogramové bale-
nie špeciálneho prípravku na
ochranu rastlín. Slovo dostal aj
predseda Okresného výboru
SZZ pán Anton Kochan, ktorý
hovoril o všeobecne nepriaz-
nivej finančnej situácii slo-
venských záhradkárov. V rozp-
rave si potom vymenili infor-
mácie o najvhodnejších spô-
soboch chemickej i biologickej
ochrany z hľadiska ekológie. V
rámci vzdelávacieho progra-
mu organizácie pozval pán Mi-
lan Németh prítomných na
ukážku jarného rezu ovocných
stromov, ktorý sa konal na
druhý deň v sobotu v záhradke
osady C. Asi dvojhodinové
stretnutie prinieslo určite to,
čo jeho organizátori i prítomní
členovia očakávali. Preto ich
optimistický pohľad na rok
2013 je oprávnený.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Futbalisti mali nečakanú návštevu
Nepríjemné prekvapenie zaži-
li treťoligoví futbalisti Serede
na domácej pôde. Počas tré-
ningu ich kabínu navštívil
zlodej.

Ako prvý to zistil hráč klubu
Miroslav Hrdina. „Po tréningu
som sa vrátil do šatne a hneď
som si všimol, že mi chýbajú
mobilné telefóny. Jeden som
mal súkromný, druhý služob-
ný. Vzápätí nahlasovali stratu
svojich osobných vecí a tele-
fónov aj moji spoluhráči.
Hneď sme skúšali na ne volať,

ale boli už vypnuté. Následne
sme to oznámili polícii.“ To-
mášovi Frťalovi zmizla okrem
dokladov aj peňaženka s hoto-
vosťou 250 eur.

Stanovisko k tejto situácii
poskytla pre Seredské novinky
hovorkyňa Krajského riaditeľ-
stva Policajného zboru v Trna-
ve Martina Kredatusová. „Po-
lícia vyšetruje krádež, ku kto-
rej došlo v utorok 5. marca
medzi 17.00 a 18.00 h na futba-
lovom štadióne v Seredi. Ne-
známy páchateľ vošiel bez po-

užitia násilia do šatne domá-
ceho družstva mužov, odkiaľ
odcudzil viacero mobilných
telefónov, peniaze, stravné
lístky a osobné doklady. Pá-
chateľ spôsobil škodu šiestim
osobám vo výške 2 850 eur. Za
tento skutok je možné v zmys-
le zákona uložiť trest odňatia
slobody na dva roky. Nielen
hráči, ale aj tréner ŠKF Sereď
Tibor Meszlényi je z tejto uda-
losti rozladený. „Dvere počas
tréningu zamykáme, ale, sa-
mozrejme, nie sú zamknuté

stále. Podľa mňa sem páchateľ
neprišiel s tým zámerom, že
ide kradnúť, ale keď uvidel ot-
vorenú kabínu a nikto tam
nebol, situáciu jednoducho
využil. Ja si myslím, že to mu-
sel byť niekto, kto to tu pozná
a chodí medzi nás. Teraz nám
už neostáva nič iné, ako si zo-
brať z toho ponaučenie. Mu-
síme byť ostražití a cennosti si
budeme dávať na bezpečnejšie
miesto“, dodal Tibor Meszlé-
nyi.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Okresné kolo
chemickej olympiády
V okresnom kole Chemickej
olympiády kategórie Dz. sú-
ťažili aj žiaci ZŠ. J. A Komen-
ského v Seredi.

Monika Chláňová získala
1.miesto a Adrián Beluško 2.

miesto. Žiakov pripravovala
pani učiteľka Viera Bodišová.

Úspešným reprezentan-
tom z 9. A triedy blahoželá-
me.

MIROSLAVA KLEMBAROVÁ

Martin Krivošík
druhý na Slovensku
Žiak 6. A triedy ZŠ J. A. Ko-
menského v Seredi obsadil v
celoštátnom kole Olympiády
v nemeckom jazyku, ktoré sa
konalo 18. marca 2013 v Brati-
slave, krásne 2. miesto. Na

súťaž ho pripravovala pani
učiteľka Miriam Horváthová.
K veľkému úspechu Martino-
vi srdečne gratulujeme a pra-
jeme veľa ďalších úspechov.

MIROSLAVA KLEMBAROVÁ

Centrum voľného času
pri ZŠ Jana Amosa Komenského

a mesto Sereď
všetkých, bez rozdielu veku, pozýva
na XXX. ročník Behu pri príležitosti

Oslobodenia mesta Sereď
a v rámci aktivít projektu
„Sereď mesto prevencie“

BEH PRE ZDRAVIE
sa uskutoční

dňa 19. apríla 2013
v mestskom parku o 16.00 hod.

Prezentácia účastníkov
bude od 15.30 do 16.00 hod.

Vítané sú celé rodiny aj s najmenšími deťmi,
ktoré sa zúčastnia spoločne behu v prvej,

nesúťažnej kategórii.
Všetci účastníci budú zaradení podľa veku

do určených kategórií.

Tešíme sa na vašu účasť!

Klasická hudba je stále základom
Zvuk huslí s klavírom dnes
nie je vec každodenná. Možno
práve vďaka tejto skutočnosti
bolo potrebné do obradnej
miestnosti Mestského úradu v
Seredi priniesť vo štvrtok 21.
marca ešte niekoľko stoličiek,
aby si prítomní mohli koncert
vychutnať v náležitom pohod-
lí.

Zásluhu na zorganizovaní
akcie majú vedúce členky Ob-
čianskeho združenia KRÁSNA

HUDBA v Seredi pani Marcela
Hochendlingerová a Jaruška
Novomestská. Samotný kon-
cert nepotreboval žiadny ko-
mentár.

Skvelí inštrumentalisti Ka-
tarína Veselská - husle a Jaro-
slav Konečný - klavír vo všet-
kých spolu hraných sklad-
bách preukázali súhru hodnú
majstrov. Z hraných zanecha-
la určite najsilnejší dojem
Massenetova skladba Medita-

tion. U milovníkov klasiky
notoricky podobne známa ako
Beethovenova Mesačná soná-
ta.

Príjemnou farbou hlasu vo
všetkých polohách prekvapila
mezzosopranistka Veronika
Šottníková. Forte či pianissi-
mo znelo z jej úst rovnako čis-
to a prirodzene a nejeden po-
slucháč si položil otázku, kde
sa v takom útlom tele berie
toľko energie pretavenej do

jasných tónov.
Obsahovo by bolo možné

povedať, že koncert akoby
prierezovo ponúkol diela
Brahmsa, Čajkovského, Suka,
Mozarta, Griega, Bacha i Fin-
leya. Na prvý pohľad všeho-
chuť, v skutočnosti jemne vy-
vážená ponuka. Priatelia kla-
siky si prišli na svoje a na ďal-
šie akcie z dielne KRÁSNEJ
HUDBY sa už teraz môžu iba
tešiť. ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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Ďalší turnaj basketbalovej
prípravky dievčat
Naše najmenšie basketbalistky
z prípraviek sa zúčastnili ďal-
šieho turnaja Microligy
2012/2013, ktorý tentoraz zor-
ganizovala Galanta. Dievčatá
získavajú stale len prvé skúse-
nosti s basketbalovými čin-
nosťami, no tentoraz už skoro
v maximálnej miere plnili po-
kyny trénera a 4-minútové
minizápasy už vyzerali „bas-
ketbalovejšie“.

Už sme aj bránili, doskako-
vali a dávali aj viac košov. Sys-
tém turnaja Microligy spočíva
v tom, že družstvá sú rozdele-
né do 4-členných skupiniek,
ktoré medzi sebou hrajú vždy
po 4 minúty, čiže každá hráčka
odohrá približne rovnaký po-
čet minút. Medzi zápasmi
všetky družstvá bojujú v pri-
pravených súťažiach základ-
ných basketbalových zručnos-
tí. Veľmi pozitívna je aj účasť a
podpora rodičov. V zaplnenej

telocvični povzbudzujú a tešia
sa spolu s deťmi pri ich prvých
basketbalových krôčikoch. V
Senci to boli naše prvé skúse-
nosti v Microlige, no myslím
si, že teraz sme urobili väčšie

basketbalové kroky, čo bolo na
dievčatách vidieť. Verím, že v
tomto trende napredovania
budeme pokračovať ďalej.

Ďalší turnaj zorganizujeme
u nás v Seredi. Podľa všetkého

už v novej telocvični - Soko-
lovni.

Ďakujeme za zorganizovanie
turnaja a rodičom za ochotu a
podporu.

RICHARD KAMENSKÝ

Historický kalendár -
mesiac apríl
l 5. 4. 1895 – V Komáro-
ve v Čechách sa narodil
spisovateľ, prekladateľ,
libretista a textár JARKO
ELEN, vl. m. Jaroslav
Kaiser, ktorý krátko pô-
sobil v Seredi ako učiteľ
na meštianskej škole
(+1978).
l 8. 4. 1582 – V Galante
sa narodil uhorský pala-
tín, protiturecký bojov-
ník a gróf MIKULÁŠ ES-
TERHÁZY, majiteľ šin-
tavského panstva s hra-
dom a piatimi mesteč-
kami, medzi ktorými bo-
la aj Sereď (+1645).
l 8. 4. 1921 – V Porúbke
sa narodil veterinár, vy-
sokoškolský pedagóg,
odborný publicista a au-
tor učebníc TOMÁŠ
GDOVIN, ktorý v rokoch
1949-1951 pôsobil ako ok-
resný veterinár v Seredi
(+1969).
l 11. 4. 1931 – V Seredi sa
narodil matematik, uni-
verzitný profesor a od-
borný publicista VALTER
ŠEDA (+2002).
l 12. 4. 1806 – V Dolnej
Strede umrel profesor
Trnavskej univerzity
ANTON VALDINUCI,
člen Slovenského učené-
ho tovarišstva, kňaz a
autor právnických príru-
čiek.
l 12. 4. 1945 – V Seredi sa
narodil zaslúžilý majster
športu JÁN NAGY, vzpie-
rač, päťnásobný majster
Československa vo vzpie-
raní v ťažkej váhe, repre-
zentant a účastník OH v
Montreale.
l 13. 4. 1924 – V Dolnej
Strede sa narodil histo-
rik, metrológ, numizma-
tik a odborný publicista
ŠTEFAN KAZIMÍR
(+1989).
l 14. 4. 1885 – V obci
Moštenica sa narodil sta-
vebný inžinier, železnič-
ný staviteľ a odborný
publicista ARTUR KOM-
LÓŠ, ktorý umrel v Seredi
(+1954).
l 14. 4. 1917 – V Banskej
Bystrici umrel rodák zo
Šintavy RUDOLF ADÁ-
MY, dirigent viedenskej
opery, hudobný skladateľ
a stredoškolský profesor.
l 19. 4. 1772 – V Šintave
sa narodila MÁRIA TE-
RÉZIA ARTNEROVÁ, po
nemecky píšuca poetka a
dramatička známa pod
menom THEONE (+1829).

l 22. 4. 1910 – V Ružindo-
le sa narodil r.k. kňaz
FRANTIŠEK BERNADIČ,
ktorý pôsobil v rokoch
1941- 1950 ako farár v Se-
redi, autor knihy Roz-
pomienky kňaza, v ktorej
opisuje aj svoje pôsobe-
nie v Seredi (+1982).
l 23. 4. 1663 – V Spišskej
Kapitule umrel cirkevný
hodnostár a biskup JÁN
PÁLFALVAI, ktorý pôso-
bil ako ostrihomský ka-
nonik v Trnave a v roku
1634 bol farárom v Seredi.
l 26. 4. 1937 – V Šintave
sa narodil džezový hu-
dobník, klarinetista,
skladateľ, aranžér a pe-
dagóg JAROSLAV ČER-
VENKA, ktorý pôsobil
ako riaditeľ ĽŠU v Seredi,
bol členom Ali Jazz Ban-
du a jeho meno nesie
Jazzový memoriál
(+2006).
UDALOSTI
l 1. 4. 1945 – Sereď obsa-
dili sovietske vojská II.
ukrajinského frontu.
l 1. 4. 1945 – V Seredi
komunisti ustanovili re-
volučný národný výbor.
l 8.4. 1962 – Na Trnav-
skej ceste v Seredi sa za-
čala výstavba nového pe-
čivárenského závodu,
ktorý bol o dva roky ne-
skôr uvedený do skúšob-
nej prevádzky.
l 9. 4. 1941 – V Seredi bol
založený Fándlyho sa-
movzdelávací krúžok ka-
tolíckych študentov, kto-
rý sa potom premenoval
na Bernolákov krúžok.
Jeho predsedom bol ne-
skôr známy divadelný
režisér, kritik a publicis-
ta ALEXANDER NOSKO-
VIČ.
l 13. 4. 1946 – Uskutočni-
lo sa prvé verejné vystú-
penie kapely Ali Jazz
Bandu.
l 13. 4. 1947 – Do Serede
prišiel prvý vlak so slo-
venskými presídlencami
z Maďarska. Túto udalosť
pripomína od roku 1997
pamätná tabuľa na že-
lezničnej stanici v Seredi.
l 28. 4. 1652 – Na hrade
Šintava bola svadba - gróf
JURAJ DRUGETH z Hu-
menného, vnuk Alžbety
Bátoryovej, si bral za
manželku MÁRIU ES-
TERHÁZYOVÚ, dcéru
grófa Mikuláša Esterhá-
zyho.

(R)

DOM KULTÚRY VÁS SRDEČNE

pozýva v mesiaci APRÍL na:
Radošinské naivné

divadlo s ich novou hrou
Polooblačno

10. apríl 2013, o 19.00 hod.
Divadelná sála DK Sereď

Cena vstupenky: 10 eur

Niekoľko otázok predsedovi
denného centra pre seniorov
Jeho hlavným cieľom bolo, aby
sa z dvoch bývalých klubov dô-
chodcov stal v nových priesto-
roch jeden kolektív.
Pôvodné dva kluby dôchod-
cov sa zlúčili a zároveň pre-
sťahovali na novú adresu. Vy
ste sa stali novým vedúcim,
aké teda boli spoločné začiat-
ky?
Mojim hlavným cieľom bolo od
začiatku spojiť dva kluby do
jedného kolektívu, pretože tam
predtým nevládli ideálne vzťa-
hy. Teraz očakávam, že sa budú
navzájom rešpektovať a nájdu
si cestu jeden k druhému. Urči-
te si prajem, aby klub vnímali
ako spoločný rodinný domček,
v ktorom budem spolu tráviť
čas a robiť spoločné aktivity.
Ďalšou prioritou bolo spružniť
prácu členov, a robiť oveľa viac
spoločných akcii v prospech
seniorov. Nechcel som, aby si
sem chodili iba poklebetiť, ale
od fungovania centra očaká-
vam oveľa viac ako sa robilo
doposiaľ. Zatiaľ to ešte nie je
úplne podľa mojich predstáv,
ale verím, že časom sa to poda-
rí.
Čo ste spravili ako prvé pre
správny štart do nového za-

čiatku?
Vytvorili sme si samosprávu

denného centra, ktorá má se-
dem členov. Pri jej tvorbe som
mal cieľ rozdeliť funkcie tak,
aby som kolektív stmelil. Uro-
bil som preto netradičný spô-
sob voľby. Z výboru oboch klu-
bov sú tam zastúpené funkcie.
Ja som predseda, a mojou zá-
stupkyňou je Pavlína Kostko-
vá, ktorá viedla klub dôchod-
cov č. 1 ešte v období, keď boli v
Seredi kluby dva. Tento krok
bol vnímaný veľmi kladne,
pretože svoju funkciu vykoná-
vala vždy zodpovedne a ľudia ju
majú radi. Verím, že aj toto bu-
de cesta ako spojiť kolektív do
jedného celku.
Koľko seniorov navštevuje
denné centrum?
Podľa posledných záznamov je
to k 28. februáru presne 219
členov, ale po zlúčení ich prišlo
veľa nových. Čo hodnotím
kladne je to, že napriek vyso-
kému číslu registrovaných je aj
účasť na nami organizovaných
akciách vysoká. Naposledy sme
robili podujatie k MDŽ a vtedy
sa zúčastnilo približne sto se-
niorov. No na druhej strane
nachádzajú si k nám cestu aj tí,

ktorí tam pred tým nikdy ne-
chodili, ale práve vďaka rôz-
nym aktivitám, ktoré stále ro-
bíme majú o členstvo záujem.
To ma nesmierne teší.
A aké aktivity máte napláno-
vané v tomto roku?
Naši seniori majú možnosť vy-
užívať rôzne podujatia z oblasti
kultúry, poznávania, či športu.
Za divadelným predstavením
do Trnavy cestujeme koncom
marca. Hneď po sviatkoch 14.
apríla sa bude u nás v centre
konať poveľkonočná diskotéka
pre starších a pokročilých. O
pár dní neskôr, čiže 19. apríla
cestujeme do Nitry na výstavu
Gardenia, kde si na svoje prídu
hlavne záhradkári, milovníci
bonsajov i kvetov.

Už teraz máme obsadené dva
autobusy, takže do odchodu ich
zrejme bude viac. Napríklad v
mesiaci máj plánujeme kul-
túrne podujatie ku dňu matiek
a nielen to. Veľký záujem je aj o
trojdňový výlet do poľského
Krakova, ktorý sa uskutoční v
dňoch 21.- 23. mája, a už teraz
nám je jasné, že opäť budeme
musieť doobjednať autobusy. V
priebehu roka by sme chceli
navštíviť aj mesto Košice. No a

keďže nielen kultúrou je človek
živý, organizujem pre našich
seniorov aj športové aktivity. V
ponuke je každý týždeň joga,
strečing, bowling a 11. júna
plánujeme kúpanie v Podháj-
skej.

Zároveň budeme organizovať
aj zdravotné prednášky na rôz-
ne témy, o ktoré prejavia naši
členovia záujem. Našou sna-
hou je získať aj počítačové
zručnosti, aby sa starší ľudia
mohli zoznámiť aj s počítačo-
vou technikou. Mesto nám vy-
šlo v ústrety a podalo projekt
na VÚC Trnava. V prípade, že
by to nebolo úspešné budeme
hľadať inú cestu ako si pomôcť.
K dispozícii máte aj areál
pred denným centrom ako ho
budete využívať v letných
mesiacoch?
Už sme sa rozprávali spolu aj
na túto tému. Využívať ho urči-
te chceme a to nie nielen na
stretnutia pri guláši, opekač-
kách, ale aj pri pohybových ak-
tivitách. Máme stolnoteniso-
vý stôl, ale chceme si zakúpiť
ešte aj petangové gule. Seni-
orov teda čaká zábava aj vonku,
keď bude pekné počasie.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Významného životného jubilea sa dožili:
l Mária Kramáriková (1922)l Magdaléna Lipovská (1921)l Búzik Ján (1920)
l Štefan Kušnír (1920)l Jozef Štrbka (1922). Srdečne blahoželáme!

JUBILANTI

MANŽELSTVO UZATVORILI
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:
l Jarmila Čaplová (1948) l Viktor Maršík (1945) l Veronika Lastovková
(1929) l Mária Mičáková (1928) l Valéria Matejčíková (1927) l Štefánia
Ševečková (1922) l Ondrej Kužel ( 1949) l Mária Červeňová (1925)
l Juliana Chromeková (1925) l Terézia Sopúchová (1934).

Česť ich pamiatke!

OPUSTILI NÁS
l Juraj Horváth a Lenka Podzimková l Eduard Jóža a Eva Mrvová
l Roman Tomašovič a Bc. Iveta Vivodíková l Dušan Hodúr a Eva Skube-
ňová. Mladomanželom srdečne blahoželáme!

Vítame medzi nami našich najmenších:
l Michelle Barienčíková l Marcel Mizera l Adam Molnár l Viktória
Slámková l Samuel Stergerits l Zara Svátková l Ema Remiašová l Nina
Buzalková. Rodičom srdečne blahoželáme!

UVÍTALI SME DO ŽIVOTA

Pani Anna Morongová sa 8. mája 2013 dožije krásneho životného jubilea
90 rokov. Všetko najlepšie k sviatku jej želajú dve dcéry s rodinami.



MESTSKÉ MÚZEUM -
FÁNDLYHO FARA V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8
Program na mesiac apríl 2013
STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava
Dobové fotografie Serede
Lapidárium s barokovými sochami
Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka
VÝSTAVY:
ZACHRÁŇME KAŠTIEĽ V SEREDI
EXPONÁT MESIACA:
Historický telefón TESLA z roku 1920
PODUJATIA:
SEREĎ 1313 - 2013
Konferencia venovaná 700. výročiu 1. pí-

somnej zmienky o Seredi - 17. apríl 2013
Pripravujeme na máj:

VÝSTAVU
Sereď 1313 - 2013
Mozaika dejín mesta
Historické vychádzky k seredskému kaš-
tieľu
18. 5. 2013 - Medzinárodný deň múzeí
„Pohľad do reštaurátorskej dielne“
„Koncert starej hudby z obdobia rene-
sancie“
OTVÁRACIE HODINY:
október - apríl: ut–so 9.00-17.00 h, máj -
september: ut–so 10.00-18.00 h.
(Informácie a objednávky pre organizova-
né skupiny na 031/789 4546, www.se-
red.sk, e-mail: muzeum@sered.sk)
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Voľné priestory na prenájom KULTÚRNE POZVÁNKY

Program kina NOVA
OSCAROVÝ VÍKEND 6. – 7. 4. 2013

LINCOLN - 6. 4. 2013 o 19.00 hod. (sobo-
ta), historická dráma USA, réžia: Steven
Spielberg, české titulky, hrajú: Daniel
Day-Lewis, Sally Field, Joseph Gordon-
Levitt, Tommy Lee Jones.
ARGO - 7. 4. 2013 o 19.00 hod. (nedeľa),
triler, réžia: Ben Affleck, 120 min., hrajú:
Bryan Cranston, Ben Affleck, John Go-
odman

TÍNEDŽERSKÉ
JACK, ZABIJAK OBROV (Jack The Giant
Slayer) - 6. 4. 2013 o 16.00 h. (sobota),
dobrodružný/fantasy 3D, 7. 4. 2013 o
16.00 h. (nedeľa), USA, slovenské titul-
ky, nevhodný pre maloletých do 12 ro-
kov, réžia: Bryan Singer, hrajú: Ewan
McGregor, Nicholas Hoult.

VÍKEND – ÚTOK NA BRÁNICU
11. – 14. 4. 2013

DÁVAM TOMU ROK (I Give it A Year) -
11. 4. 2013 o 19.00 h. (štvrtok), komédia,
2. 4. 2013 o 19.00 h. (piatok), Slovenská
premiéra, V. Británia, české titulky, ne-
prístupný do 12 rokov, réžia : Dan Mazer,
hrajú : Anna Faris, Rose Byrne
NEPOUŽITEĽNÍ (De l’autre côté du
périph) - komédia, 13. 4. 2013 o 19.00 h.,
14. 4. 2013 o 19.00 h., Francúzsko, české
titulky, 96 min., réžia: David Charhon,
hrajú: Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina
Ouazani.

DETSKÉ
Asterix a Obelix v službách Jej Veli-
čenstva 3D (Astérix et Obélix: Au
Service de Sa Majesté) - 13. 4. 2013 o

16.00 h. (sobota), 14. 4. 2013 o 16.00 h.
(nedeľa), komédia, Francúzsko /dabing,
réžia : Laurent Tirard, hrajú: Gérard De-
pardieu, Edouard Baer.
NESKROTNÁ - 20. 4. 2013 o 16.00 h. (so-
bota), komédia, animovaný 3D, SA-
TURN ENTERTAIMENT.
ZAMBEZIA - 27. 4. 2013 o 16.00 h (sobo-
ta), detský/animovaný 3D, 28. 4. 2013 o
16.00 h. (nedeľa), USA, slovenský da-
bing.

VÍKEND PREMIÉR 18. – 21. 4. 2014
NEVEDOMÍ (Oblivion) - 18. 4. 2013 o
19.00 h. (štvrtok), fantasy/SCI-FI, 19. 4.
2013 o 19.00 h. (piatok), Slovenská pre-
miéra, USA, české titulky, réžia : Joseph
Kosinsk, hrajú : Tom Cruise, Morgen
Freeman.
SCARY MOVIE 5 - 20. 4. 2013 o 19.00 h.
(sobota), komédia, 21. 4. 2013 o 19.00 h.
(nedeľa), USA, české titulky, réžia: Mal-
colm D. Lee, hrajú : Charlie Sheen, Lind-
say Lohan.

AKČNÝ VÍKEND 25. – 28. 4. 2013
ZLOMENÉ MESTO (Broken City) - 25.
4. 2013, o 19.00 h. (štvrtok), triler, 26. 4.
2013 o 19.00 h. (piatok), Slovenská pre-
miéra: USA, české titulky, réžia: Allen
Hughes,hrajú: Russell Crowe, Catherine
Zeta-Jones.
PÁD BIELEHO DOMU (Olympus has
Fallen) - 27. 4. 2013 o 19.00 h (sobota), 8.
4. 2013 o 19.00 h. (nedeľa), akčný/triler,
USA , české titulky, 119 min., réžia: Anto-
ine Fuqua, hrajú: Gerard Butler, Morgan
Freeman.

Majstrovstvá mesta Sereď v plávaní
Dňa 28. februára 2013 sa v
školskej plavárni ZŠ Juraja
Fándlyho uskutočnili Maj-
strovstvá mesta v plávaní.
Súťaže sa zúčastnili tí naj-
lepší pretekári z domácej
školy, zo ZŠ J. A. Komen-
ského, ZŠ P. O Hviezdoslava
a jedna plavkyňa reprezen-
tovala Gymnázium Vojte-
cha Mihálika.

Plávali sa tri plavecké štý-
ly - kraul, prsia a znak. Pr-
vou kategóriou boli najm-
ladší pretekári, na štart sa
postavili žiaci a žiačky 1.-4.
ročníka. Druhú kategóriu
tvorili žiaci a žiačky 5.-6.
ročníka a tretia kategória

pozostávala zo žiakov a žia-
čok 7.-9. ročníka. Do súťaž-
ných disciplín sa zaradila aj
štafeta.

Prvé dve kategórie plávali
25 m vzdialenosť v jednotli-
vých spôsoboch, najstaršia
kategória si svoje sily zmera-
la na 50 m. Veľká pochvala
patrí najmladším žiakom,
ktorí vynaložili veľa sily a
podali obdivuhodné výkony.

Vôbec najmladšou prete-
kárkou na štarte bola žiač-
ka z domácej školy Katka
Malá, ktorá navštevuje pr-
vý ročník. S úsmevom na
tvári sa postavila na štart a
predviedla naozaj obdivu-

hodný výkon, s ktorým sa
nestratila ani medzi star-
šími spolužiakmi. Na
najmladších pretekároch
bolo vidieť naozaj veľmi
veľké zapálenie a odhodla-
nie.

Starší žiaci si taktiež po-
čínali veľmi statočne, nie-
ktorí dokonca zaplávali aj
svoje nové rekordné časy.
Na stupni víťazov sa väčši-
nou opakovali žiaci ZŠ J.
Fándlyho, ktorí mali aj
najväčšie zastúpenie v
štartovej listine.

Najúspešnejšími prete-
kármi, ktorí sa postavili na
stupeň víťazov vo všetkých

plaveckých spôsoboch, boli
Simona Andrásyová (ZŠ J.
Fándlyho – 2 x 1. miesto, 1 x
2.miesto), Barbora Beňová
(Gymnázium Vojtecha Mi-
hálika – 2 x 1. miesto, 1 x 2.
miesto), Oliver Bobek (ZŠ J.
Fándlyho – 1 x 1. miesto, 1 x
2. miesto, 1 x 3.miesto) a
Ondrej Valach (ZŠ J. Fánd-
lyho – 2 x 1. miesto, 1 x 2.
miesto).

Verme, že naši plavci bu-
dú pokračovať v tréningu aj
naďalej, že sa budú po-
stupne zdokonaľovať a o
rok svoje časy opäť zlepšia.

LUKÁŠ PAŽOUT,
ZŠ J. Fándlyho


