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Zrekonštruovaná
Sokolovňa otvorená
Tohtoročný tretí máj bu-
de pre Sereď oveľa väčším
a významnejším ako tie
predchádzajúce. Od tohto
dňa slúži nová Sokolovňa
svojmu účelu. Éra jej dva-
násťročnej rozostavanos-
ti sa skončila.

Zástupcovi primátora mesta
Ľubomírovi Veselickému som
preto položila niekoľko otázok.

Čo sa dialo tých dvanásť ro-
kov a prečo ste riešenie našli
až po takom dlhom čase?

- Ďakujem za otázku. Dobrá
vec sa podarila. No bolo by
chybou, keby sme uplynulé
roky a zviazanosť mesta s tou-
to budovou preklenuli iba ta-
kýmto suchým konštatova-
ním. Naši predchodcovia v za-
stupiteľstve mali vždy záujem
na tom, aby Sokolovňa bola
dokončená, aby slúžila svojmu
účelu a bývalého vlastníka TJ
Lokomotívu podľa možností aj
podporovala. Dlho nepreko-
naným základným problé-
mom ale bolo to, že mesto v
zmysle rozpočtových pravi-
diel, nakoľko išlo o majetok TJ
Lokomotíva, mohlo pomáhať
iba pôžičkou, dotáciou alebo
združovaním prostriedkov. To
nestačilo a funkcionári TJ Lo-
komotívy myšlienku odpreda-
ja odmietali. Návrh poslancov
na prevod Sokolovne mestu a
jej následný prenájom ponúk-
nutý pred niekoľkými rokmi
neprijali.

Mohli by ste byť
konkrétnejší?

- V roku 2001 poskytlo mesto
TJ Lokomotíva bezúročnú pô-
žičku l mil. Sk. V roku 2002
schválilo MsZ dotácu vo výške
1 mil. Sk. V roku 2002 schválilo
MsZ združenie finančných
prostriedkov na výstavbu te-
locvične TJ Lokomotíva Sereď
vo výške 2 mil. Sk. Výstavba
Sokolovne vďaka týmto fi-

nančným injekciám pokroči-
la, ale iba do štádia, ktoré
ochránilo stavbu pred zne-
hodnocovaním.

Kedy teda došlo k prelomu?
- Zmenu ovplyvnilo niekoľ-

ko faktov. Desať rokov stav ro-
zostavanej Sokolovne pozitív-
nemu obrazu mesta nepridá-
val. O priestoroch v starej bu-
dove sa oficiálne nikde neho-
vorilo, no prevádzka basketba-
lovej haly bez WC, šatní,
miestnosti pre rozhodcov a
miestnosti na náradie by ne-
bola možná. Primátor, pred-
nosta i poslanci MsZ museli
riešiť celú vec globálne a z
tohto pohľadu bolo nevyhnut-
né mať v majetku aj starú bu-
dovu Sokolovne, ktorej časť je
prenajatá a nájomné predsta-
vuje príjem potrebný na pre-
vádzku telocvične. Množstvo
peňazí potrebných na dokon-
čenie hovorilo jednoznačne o
nevyhnutnosti zmeny vlast-
níckych vzťahov k budove.
Mesto do cudzieho majetku
peniaze jednorazovo v potreb-
nom rozsahu vložiť nemohlo a

dotácie vzhľadom na ich ob-
medzenú výšku problém ne-
riešili. TJ Lokomotíva nemala
reálne šance na zisk grantu,
pôžičky alebo zobratie úveru.
Iné rýchle a účinné riešenie
neexistovalo. Prvým krokom
bola preto zmluva o prevode
starej Sokolovne i novej haly,
teda celého komplexu ako ma-
jetku TJ Lokomotíva do vlast-
níctva mesta. K jej podpisu
došlo v minulom roku.

Keď sa teda mesto stalo
vlastníkom budovy, to os-
tatné išlo už zrejme ľahko.

- Tak to by som vôbec netvr-
dil. Každý, kto sa niekedy v ži-
vote rozhodol postaviť nejakú
budovu, najlepšie vie, aká dl-
há a zložitá je cesta od schvá-
lenia projektu po kolaudáciu.
Naša Sokolovňa nebola vý-
nimkou. Očakávané ale aj
skryté a nečakané problémy
riešili zamestnanci mesta i
zamestnanci Správy majetku
Sereď, s.r.o., pod trpezlivým
dozorom nášho prednostu
Ing. Tibora Krajčoviča. Vyho-
tovovaná priebežná fotodo-
kumentácia o postupe prác je
najlepším svedectvom toho,
čo bolo a toho, čo všetci zain-
teresovaní pri premene a do-
končení Sokolovne dosiahli.

Komu je nová basketbalová
hala určená?

- Stručná odpoveď aj na túto
otázku by bola popretím bo-
hatej 57-ročnej histórie bas-
ketbalu v Seredi. Začiatky pri-
pisujeme pánovi Jánovi Kol-
nému, ktorý ako pedagóg pri-
šiel na bývalú Jedenásťročnú
strednú školu (dnešné Gym-

názium V. Mihálika) v roku
1956. O niekoľko rokov neskôr
basketbalistky a basketbalisti,
ktorí začínali v Seredi, oblieka-
li dresy významných klubov a
niektorí sa dostali až do ná-
rodnej reprezentácie. Desiatky
trénerov, funkcionárov, hrá-
čov a hráčok odovzdali v na-
šom meste basketbalu stovky
hodín svojho času.

Preto otvorenie novej Soko-
lovne vnímam ako splatenie
morálneho dlhu ľuďom, ktorí
sa tomuto športu venovali a
mnohí stále venujú. Komerč-
né využitie pre verejnosť bude
závisieť od rozpisu tréningov a
zápasov.

Už v dňoch 24. - 26. mája tu
budú majstrovstvá Slovenska
v basketbale starších mini-
basketbalistov, na ktoré sa
kvalifikovalo šesť najlepších
družstiev z celého Slovenska.
Srdečne pozývame povzbudiť
chlapcov Serede, ktorí obhaju-
jú strieborné medaily z minu-
lého roka.

Aká budúcnosť čaká Soko-
lovňu? Bude podľa vás táto
hala dostatočne vyťažená ?

- Nová Sokolovňa a jej časti
sú výborným materiálnym
základom. Dovolím si povedať
- novým chrámom basketbalu
v Seredi. Všetko ostatné je v
ľuďoch.

Ak bude dostatok tých, ktorí
budú ochotní obetovať sa pre
myšlienku, nemám obavy o
budúcnosť tohto športu ani o
budúcnosť Sokolovne samot-
nej. Súčasní tréneri, nadšenci
basketbalu, deti, mládež i do-
spelí sú dobrou zárukou.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Obchodná
verejná súťaž
1. Mesto Sereď, Námestie
republiky 1176/10, 926 01 Se-
reď (ďalej len „vyhlasova-
teľ) podľa Zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v plat-
nom znení zverejňuje zá-
mer prenajať nehnuteľný
majetok formou obchodnej
verejnej súťaže:

nehnuteľný majetok mesta
zapísaný na Správe katastra v
Galante ako parcela reg. „C“
evidovaná na katastrálnej
mape č. 4012/3 -zastavané
plochy a nádvoria vo výmere
23.793 m2 v k. ú. Sereď na LV
č. 591.
2. Plné znenie vyhlásenia
OVS a podmienky OVS sú
zverejnené na:

- internetovej stránke vy-
hlasovateľa: www.sered.sk,

- na úradnej tabuli v sídle
vyhlasovateľa : Námestie re-

publiky 1176/10, 926 01 Sereď,
- prípadne formou osobné-

ho nahliadnutia účastníka v
sídle vyhlasovateľa.
3. Súťažný návrh je možné
podať v zalepenej obálke
viditeľne označenej nápi-
som „súťaž – nájom nehnu-
teľnosti - NEOTVÁRAŤ!“
Obálky s návrhmi musia byť
vyhlasovateľovi doručené
najneskôr 15. 5. 2013 do 17.00
h na adresu:

Pult prvého kontaktu
Mestský úrad Sereď
Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď

4. Zámer schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Seredi
uznesením č. 82/2013 zo dňa
16.04.2013.

V Seredi 19. 4.2013
Ing. Martin Tomčányi,v.r.

primátor mesta

Jarná očista mesta začala
v mestskom parku
Dobrovoľnícku čistiacu
brigádu zorganizovalo
Okresné koordinačné
centrum hnutia Novej
väčšiny v Galante, mesto
Sereď a Materské cen-
trum MAMA klub v sobo-
tu 20. apríla v mestskom
parku. Priložiť ruku k die-
lu mohol každý, komu sa
nelenilo chytiť do ruky
pracovné nástroje.

Sobotňajšia brigáda sa niesla
v duchu rodinnej pohody.
Stretli sa tu ľudia zo Serede,
Galanty, Hlohovca, Trnavy a
Bratislavy. Okrem toho, že
spolu upratovali areál mest-
ského parku a varili si guláš,
pre deti boli pripravené sprie-
vodné akcie, ako napríklad
diskotéka, bedminton či na-
fukovací hrad, ktorý zabezpe-
čila koordinátorka MAMA
klubu Kristína Slížová.

Brigádu podporil svojou
účasťou do slova a do písme-
na aj poslanec Národnej rady
SR Daniel Lipšic, ktorý sa
hneď po príchode pustil do
práce. Skonštatoval, že areál
parku je skutočne nádherný a
bol by rád, keby sa našli aj fi-

nancie na opravu kaštieľa.
Dobrovoľníci v tento deň

vyčistili park od pozostatkov
jesene a dlhej zimy. O ich ši-
kovných rukách svedčilo aj
množstvo naplnených vriec,
ktorých obsah skončil na
zbernom dvore. Ďalšia pra-
covná skupina sa podľa na-
šich informácií nachádzala v
v Strednom Čepeni a tvorili
ju členovia TJ Rozkvet.

V sobotu 27. apríla bolo v
mestskom parku ďalšie zau-
jímavé podujatie s názvom
Budem záchranárom. Brati-
slavská kynologická záchra-
nárska brigáda (BKZB) uspo-
riadala pri príležitosti 700.
výročia prvej písomnej
zmienky o Seredi, a pri príle-
žitosti Medzinárodného dňa
záchranárskeho psa druhý
ročník podujatia venovaný
deťom z Detského domova
Sereď a klientom Domova so-
ciálnych služieb Šoporňa –
Štrkovec.

V rámci programu boli
predvedené ukážky záchra-
nárskej kynológie, prvej po-
moci, striekanie hadicou na
cieľ a mnohé ďalšie.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Koše na odpad popri cyklotrase
Na stretnutí s občanmi
v pondelok 8. 4. 2013
predložila obyvateľka
Dlhej ulice požiadavku
na umiestnenie košov
na odpadky, ktoré by
slúžili psíčkárom
na odloženie igelitových
vreciek s odpadom
po ich psíkoch.

Dôvodom žiadosti boli
údajné vyhlásenia nie-
ktorých občanov, že tento
druh odpadu nie je kam
odložiť.

Zákon psie výkaly ne-
pomenúva ako nebezpeč-
ný odpad. Preto ich mož-
no vhadzovať do všetkých
odpadových košov, ktoré
sú umiestnené pozdĺž ce-
lej cyklotrasy vybudova-
nej v korune hrádze.

Mesto podmienky udr-
žovania čistoty v tejto lo-
kalite vytvorilo.

Ich využívanie záleží
iba na tých, ktorí cez hrá-
dzu so svojimi psami pre-
chádzajú.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Aprílové rokovanie mestského zastupiteľstva
Primátor mesta zvolal rokovanie mest-
ského zastupiteľstva podľa harmono-
gramu na 16.apríl 2013. Prinášame vám
prehľad najdôležitejších bodov rokova-
nia. Kompletné informácie z rokovania,
uznesenia MsZ, zápisnicu, účasť poslan-
cov a ich hlasovanie si môžete pozrieť na
web stránke http://www.sered.sk/mests
ky-urad-poskytovanie-informacii
Informatívna správa o činnosti mesta Se-
reď a Mestského úradu v Seredi od ostat-
ného rokovania MsZ

Dňa 27.2. 2013 sa uskutočnilo rokovanie
so zástupcami spoločnosti Sl.S - s kona-
teľom p. Brennerom a finančným riadi-
teľom Ing. Krajčovičom - vo veci po-
kračovania výstavby bytových domov v
rámci projektu Meander, dlhodobé ne-
riešenie úpravy priestorov v okolí vy-
budovaných bytových domov, úhrada
dlžnej čiastky Mestskému bytovému
podniku, oprava cesty na Kukučínovej
ulici a výstavba novej cesty podľa pro-
jektu. 28.2. 2013 sa uskutočnili Maj-
strovstvá mesta v plávaní na ZŠ J. Fánd-
lyho . Na základe uznesenia MsZ, ktoré
bolo prijaté na rokovaní dňa 26.2. 2013
bolo zvolané pracovné stretnutie vo
veci racionalizácie škôl. Na stretnutí
dňa 5.3. 2013 boli prerokované kritériá
pre rozviazanie pracovného pomeru z
dôvodu racionalizácie škôl, pôvodné
školské vzdelávacie programy, navrhnu-
tý bol nový školský vzdelávací program.
Po dôkladnej analýze stavu žiakov v
triedach boli žiaci rozdelení.

V Dennom centre v Seredi sa 7.3. 2013
uskutočnilo stretnutie seniorov pri prí-
ležitosti MDŽ. Spojenie dvoch denných
centier do jedného sa ukázalo ako krok
správnym smerom. Pre členov centra sú
naplánované aj ďalšie akcie z oblasti
kultúry a športu.

So zástupcami VÚ v Seredi bolo 19.3.
2013 uskutočnené rokovanie, ktorého
predmetom bola zmluva o spolupráci
pri odstraňovaní skládok, úprava pries-
toru v poronde na vybudovanie cyklo-
trás v priestore pri Váhu, príprava plo-
chy na vybudovanie umelého trávnika
na štadióne.

Na Mestskom úrade v Seredi boli 20.
3. 2013 prijatí darcovia krvi, ktorí sa za
niekoľkonásobné bezpríspevkové dar-
covstvo krvi stali držiteľmi Zlatej Jan-
ského plakety a Diamantovej Janského
plakety .Ocenenie si prevzali 6 držitelia
Zlatej plakety profesora Jánskeho za
40-resp. 30-násobné darovanie krvi a 1
držiteľ Diamantovej plakety za 80-ná-
sobné bezpríspevkové darovanie krvi.

Dňa 20. 3. 2013 sa konalo stretnutie so
zástupcami športových klubov.

Na 20. 3. 2013 bola zvolaná Dozorná
rada Mestského bytového podniku,
s.r.o., v Seredi. V súvislosti so žiadosťou
pána R. Áča o uvoľnenie z funkcie ko-
nateľa MsBP.

J. E. Mons. Ján Orosch vymenovaný
apoštolský administrátor Trnavskej arci-
diecézy vykonal 20.3. 2013 návštevu Se-
rede. Na mestský úrad prišiel spolu s

osobným sekretárom Dp. Mgr. Milanom
Červeňanským a miestnym dekanom
Dp. Mgr. Václavom Ďurčom. Rokovanie
sa uskutočnilo za účasti poslanca MsZ
JUDr. Irsáka a viceprimátora Bc. Veselic-
kého a boli prerokované možnosti spo-
lupráce rímskokatolíckej cirkvi s mes-
tom pri zveľaďovaní cirkevnej školy sv.
Cyrila a Metoda a návrh na spôsob úpra-
vy cirkevného pozemku medzi Perlovkou
2 a Kostolnou ulicou.

Za účasti zástupcov dotknutých ob-
cí, pre ktoré mesto Sereď vykonáva čin-
nosti na úseku spoločného školského
úradu a spoločného stavebného úradu,
bolo 22. 3. 2013 uskutočnené vyhodno-
tenie činnosti týchto úradov .

Na stretnutí s predsedom Trnavského
samosprávneho kraja 25. 3. 2013 boli pre-
rokované otázky spolupráce týkajúce
sa športovej oblasti, kultúrnej oblasti a
vyjadrená bola nespokojnosť mesta so
stavom a údržbou ciest, ktoré podlie-
hajú pod VÚC.

26. 3. 2013 sa konala Slávnostná aka-
démia pri príležitosti Dňa učiteľov spo-
jená s oceňovaním pedagógov z ma-
terských, základných a stredných škôl
z nášho mesta. Aj tento rok bolo na-
vrhnutým pedagógom odovzdané oce-
nenie za ich prácu a celoživotnú anga-
žovanosť v oblasti školstva. Celkovo
bolo ocenených 12 pedagógov

Akciu darovania krvi zorganizovalo
26.3.2013 v malej zasadačke mestského
úradu občianske združenie Mladá Sereď
v spolupráci s mestom Sereď a Národnou
transfúznou stanicou. O bezpríspevkové
darovanie krvi bol veľký záujem najmä
medzi mladými ľuďmi. Krv darovalo 28
ľudí.

2.4. 2013 bolo na mestskom úrade
uskutočnené ústne konanie spojené s
miestnou obhliadkou za účasti zástup-
cov Krajského pamiatkového úradu v
Trnave vo veci Revitalizácie zámocké-
ho parku v Seredi - rekonštrukcie prí-
stupovej cesty ku kaštieľu a amfiteát-
ru. Pamiatkový úrad predložil k pred-
metnej rekonštrukcii prístupovej cesty
výhrady.

V priebehu mesiaca apríl sa uskutoč-
nili rokovania s riaditeľom SAD Ing. Pe-
rerczom, kde boli dohodnuté podmienky
výhodnejšej, resp. bezplatnej prepravy
členov jednotlivých združení pôsobiacich
na území nášho mesta, ktorí si predložili
svoje požiadavky na prepravu na mest-
ský úrad. Uskutočnili sa stretnutia k
príprave koncepcií, informácie o formál-
nej a obsahovej stránke pripravovaných
koncepcií pre oblasť školstva, športu, so-
ciálnych služieb, kultúry a bytovej politi-
ky, požiadavky na spracovanie podkla-
dov, predstavenie časového harmono-
gramu tvorby a prijímania koncepcií.

PCP Invest, s.r.o., so sídlom Ul. Niklo-
vá, Sereď, predložil Obvodnému úradu
životného prostredia Galanta zámer čin-
nosti „Vysokoúčinná výroba elektriny a
tepla založená na ekologických princí-
poch“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o po-
sudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Dňa 09.04.2013 bol zámer doručený na
Mestský úrad v Seredi a 10.04.2013 bola
táto informácia zverejnená na úradnej
tabuli mestského úradu. Zámer je sprí-
stupnený na verejné nahliadnutie na od-
delení územného plánovania a staveb-
ného poriadku Mestského úradu v Seredi
a na webovom sídle MŽP SR po dobu 21
dní od zverejnenia informácie. Verejnosť
môže doručiť svoje písomné stanovisko
k zámeru na Obvodný úrad životného
prostredia Galanta resp. na tunajší úrad.

15. 4. 2013 sa uskutočnilo kolaudačné
konanie na Sokolovni, minimálne ne-
dostatky budú odstránené. Slávnostné
otvorenie tohto športového stánku
bude 3. 5. 2013. Konanie Majstrovstiev
Slovenska v basketbale je plánované v
tomto športovom stánku.

Zimná údržba nás v tomto roku stála
doteraz viac ako 47-tis. €. Pokračuje čis-
tenie mesta, oprava výtlkov na miest-
nych komunikáciách technológiou infra-
žiarenia (v celkovej sume 19-tisíc €), čis-
tenie komunikácií, orez stromov. S čis-
tením komunikácií začal aj VÚC.

Pripravované akcie:
Na 18. 4. 2013 je plánované stretnutie

so zástupcami spoločnosti SITA, kde
došlo k zmene vedenia.

Na 11. 5. 2013 je plánované odhalenie
pamätníka obetiam misií, táto akcia je
organizovaná v spolupráci UNPROFOR
a záštitu prevzal predseda vlády SR
Robert Fico, ktorý by sa mal zúčastniť
na tejto akcii.

Kultúrne leto bude otvorené 7.6. 2013.
Akcia by sa mala konať v spolupráci so
spoločnosťou Hubert.

Správy hlavnej kontrolórky
Mestské zastupiteľstvo v Seredi zobralo
na vedomie:

- Správu z následnej finančnej kontro-
ly zameranú na hospodárnosť, účinnosť
a efektívnosť hospodárenia s finančnými
prostriedkami v areáli „Kasárne Váh“ a
uložilo prednostovi úradu na júnové MsZ
pripraviť návrh na odpredaj nehnuteľ-
ností v areáli „Kasárne Váh“. Stráženie
areálu bude mesto zabezpečovať do
30.6.2013.

- Správu z následnej finančnej kontro-
ly dodržiavania podmienok VZN č.
6/2004 o podmienkach poskytovania
jednorazových sociálnych dávok z roz-
počtu mesta Sereď v rokoch 2010 – 2012.
Je potrebné vypracovať nové VZN s urče-
ním kritérií poskytovania dávok a zvážiť
spôsob preukazovania mimoriadnych
výdavkov.
Mestské zastupiteľstvo schválilo Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Sereď.

Všeobecne záväzné nariadenia
Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa
uznieslo na:

- VZN č. 4/2013, ktorým sa mení a do-
pĺňa VZN č. 7/2011 o určení výšky príspev-
ku na čiastočnú úhradu nákladov v ško-
lách a školských zariadeniach, ktorých je
mesto Sereď zriaďovateľom

- VZN č. 5/2013 o financovaní základ-
nej umeleckej školy, materských škôl a
školských zariadení na rok 2013 a o zru-
šení VZN č. 15/2012 o určení výšky dotácie
na prevádzky a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ a
školského zariadenia na území mesta Se-
reď na rok 2013, VZN č. 1/2000 o používa-
ní technického prostriedku na zabráne-
nie odjazdu motorového vozidla, VZN č.
3/2008 o určení miesta a času zápisu detí
do 1.ročníka ZŠ, VZN č. 2/1999 pre prijí-
manie, evidenciu, vybavovanie a kontro-
lu sťažností , VZN č. 3/1999 pre prijíma-
nie, evidenciu a vybavovanie petícií do-
ručených MsÚ a VZN č. 1/2006 o hospo-
dárení a nakladaní s majetkom mesta
Sereď.

- VZN č. 6/2013, ktorým sa mení a do-
pĺňa VZN č. 1/2005 Trhový poriadok - o
podmienkach predaja výrobkov a posky-
tovania služieb na trhovom mieste – prí-
ležitostný trh Seredský hodový jarmok.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa neuz-
nieslo na VZN o ochrane nefajčiarov.

Školy a školské zariadenia:
Mestské zastupiteľstvo v Seredi:

- schválilo Správy o hospodárení ZŠ,
MŠ a ZUŠ za rok 2012

- zobralo na vedomie Priebežnú sprá-
vu – Racionalizácia siete ZŠ
P.O.Hviezdoslava a J.A.Komenského,
ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď.

Hospodárenie mesta:
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
1. záverečný účet mesta za rok 2012
2. celoročné hospodárenie mesta Sereď
za rok 2012 bez výhrad
3. použitie prebytku hospodárenia za rok
2012 nasledovne:
a) čiastku 12 548 € prideliť do rezervného
fondu
b) čiastkou 38 685 € tvoriť fond rozvoja
bývania
4. dotáciu KŠÚ Trnava 16 392 € použiť v
rámci príjmových finančných operácií
rozpočtu v roku 2012 nasledovne:
a) v čiastke 197 € na vykrytie výdavkov
spojených s dopravou žiakov ZŠ
J.Fándlyho
b) v čiastke 16 392 € na úhradu výdavkov
ZŠ J.A.Komenského spojených s havarij-
nou opravou rozvodov vody a kanalizá-
cie
5. kladný rozdiel finančných operácií v
čiastke 277 151 € použiť na tvorbu rezerv-
ného fondu.

Poslanci MsZ vyjadrili spokojnosť s
prebytkom hospodárenia, kladným roz-
dielom finančných operácií a s efektív-
nym nakladaním finančných prostried-
kov mesta.

Mestské zastupiteľstvo schválilo
správu o hospodárení Domu kultúry v
Seredi za rok 2012 a zobralo na vedomie
správu o hospodárení spoločnosti Sprá-
va majetku Sereď, s.r.o., za rok 2012. Pri
správe o hospodárení SMS sa poslanci
zaujímali, akú úsporu finančných pros-
triedkov priniesol vznik spoločnosti. Ko-
nateľ spoločnosti Ing. Krajčovič odpove-
dal, že zisk bude spoločnosť tvoriť až v

roku 2014, ale úspora vo výške 45-tis. € už
vznikla z 3 investičných akcií a z úspory
DPH na energiách, táto úspora bola pou-
žitá na zveľaďovanie majetku (strecha
na ihrisku v Hornom Čepeni, školy). Je
však dôležité udržať si nájomníkov v ne-
hnuteľnostiach mesta.

Mestské zastupiteľstvo schválilo
II.zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok
2013. Predmetom zmeny rozpočtu sú
najmä tieto skutočnosti: presun realizá-
cie niektorých rozpočtovaných investič-
ných akcií na rok 2013 na obchodnú spo-
ločnosť SMS, s.r.o., Sereď (umelý tráv-
nik, vstupné dvere do objektu NOVA),
potreba zvýšenia výdavkov spojených so
zakúpením nového servera, zvýšenie
rozpočtu škôl a školských zariadení a
transferov na šport, zreálnenie niekto-
rých kapitálových výdavkov s prihliadnu-
tím na výsledky verejného obstarávania
na dodávateľa, úprava rozpočtov škôl,
presun finančných prostriedkov v čiastke
400 € na poslanca do jednotlivých prog-
ramov rozpočtu na základe rozhodnutia
poslancov MsZ a zapracovanie do príj-
mových finančných operácií rozpočtu
mesta zostatkov dotácií za rok 2012 v
čiastke 16 590 €.

Mestský bytový podnik
Mestské zastupiteľstvo zobralo na ve-
domie:

- Správu o výsledku hospodárskej čin-
nosti MsBP, s.r.o., Sereď za rok 2012

- Informatívnu správu o využívaní
geotermálnych vôd mesta Sereď

- informáciu o vzdaní sa Róberta Áča
funkcie konateľa spoločnosti MsBP,
s.r.o., Sereď a schválilo vymenovanie
Ing. Martina Káčera dňom 17.4.2013 do
funkcie konateľa spoločnosti na dobu
určitú do 15.9.2013.

K tomuto bodu rokovania vystúpil
M.Kucharovič, člen dozornej rady MsBP
a informoval poslancov o možnostiach
zlepšenia hospodárenia spoločnosti a
úspory finančných prostriedkov. Poslan-
com sa tiež osobne predstavil nový ko-
nateľ spoločnosti Ing. Martin Káčer.

Nakladanie s majetkom mesta Sereď
Mestské zastupiteľstvo schválilo

- vyhlásenie obchodnej verejnej súťa-
že na zámer prenajať pozemok v lokalite
Malý háj za účelom vybudovania bioply-
novej stanice

- prenájom pozemku pod prefabriko-
vanou garážou na Čepenskej ul. Andrei
Dúbravcovej

- zámer prevodu nehnuteľného ma-
jetku formou zámennej zmluvy – časť
parcely na Krásnej ul. vo výmere 20 m2
do vlastníctva Západoslovenskej distri-
bučnej a.s. a rovnakú výmeru pozemku
do vlastníctva mesta

- prevod nehnuteľného majetku na
základe výsledkov výberu uchádzača
formou obchodnej verejnej súťaže: ob-
jekt bývalého Denného centra na Nám.
slobody do vlastníctva Mgr. Michaely
Pastorkovej za cenu 51-tis. € a objekt bý-
valého Denného centra na Jesenského

ul. do vlastníctva Jána Kurbela za cenu 71
501 €

- zriadenie vecného bremena, bezod-
platne, na dobu neurčitú, spočívajúcom
v práve Západoslovenskej distribučnej,
a.s., umiestniť energetické zariadenia na
pozemkoch mesta Sereď.

Mestské zastupiteľstvo v Seredi zruši-
lo uznesenia č. 19/2013 o výpovedi z ná-
jomnej zmluvy nájomcom stánkov vedľa
SLSP, nájomné zmluvy mali byť vypove-
dané dňom 30.9.2013. Tento priestor je
riešený v pripravovanom Územnom plá-
ne mesta, a preto sa počká najprv na
schválenie Územného plánu mesta.

Rôzne
Mestské zastupiteľstvo schválilo

- úpravu platu primátora, ktorý súvisí
so zvýšením priemernej mzdy zamest-
nanca v národnom hospodárstve za rok
2012
Primátorovi patrí plat, ktorý je súčinom
priemernej mzdy zamestnanca v národ-
nom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny
rok a násobku 2,53 podľa § 4 ods.1 záko-
na. Mestské zastupiteľstvo môže takto
určený plat zvýšiť v súlade s § 4 ods. 2 zá-
kona až o 70 %. Súčasný plat primátora je
3.083 eur. Pri zachovaní doterajších ko-
eficientov pri výpočte platu primátora by
plat primátora pri zohľadnení priemernej
mzdy zamestnanca 805 € zvýšený tak
ako doteraz o 55 % v zmysle § 4 ods. 2 zá-
kona predstavuje 3 157 eur mesačne. Pri-
mátor nemá nárok na žiadne mimoriadne
odmeny

- vymenovanie JUDr. Jána Mizeríka do
funkcie náčelníka Mestskej polície v Se-
redi od 1.5.2013 na dobu neurčitú

- Rokovací poriadok komisií Mestské-
ho zastupiteľstva v Seredi

- zmeny v harmonograme zasadnutí
MsZ nasledovne: dopĺňa sa zasadnutie
dňa 21.5.2013 vo večerných hodinách a
mení sa zasadnutie z 18.6.2013 na
11.6.2013.

Mestské zastupiteľstvo vyhovelo pro-
testu prokurátora Okresnej prokuratúry
v Galante proti VZN č. 1/2002 Štatút
Mestskej polície a uložilo náčelníkovi
MsP pripraviť návrh VZN v zmysle § 22
ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov na
júnové zasadnutie MsZ.

Mestské zastupiteľstvo súhlasilo s
uverejňovaním inzercie a reklamy v Se-
redských novinkách s tým, že sa cena za
jedno vydanie zníži z doterajších 1 100 €
bez DPH na 800 € bez DPH, rozsah SN sa
zvýši z terajších 8 strán na 12 strán – roz-
diel 4 strany budú vyhradené na rekla-
mu, v prípade neobsadenia všetkých 4
strán bude voľná plocha ponechaná pre
zverejnenie informácií z mesta a na
stránkach SN nebude uverejňovaná re-
klama na ponuky erotického charakteru
a taktiež sa nebude inzerovať politická
reklama politických strán, komunálnej
politiky a komunálnych politikov.

oragnizačné oddelenie MsÚ

Ochrana nefajčiarov bude iba
v medziach zákona
Náčelník Mestskej polície
v Seredi Ján Mizerík mal
na základe uznesenia
zastupiteľstva č. 55/2013
zo dňa 26. februára 2013
vypracovať Návrh
všeobecne záväzného
nariadenia mesta Sereď
o ochrane nefajčiarov.

Na aprílovom zasadnutí ho
predložil poslancom, ale väč-

šina z nich sa nakoniec roz-
hodla tento návrh nepodporiť.

Na februárovom zasadnutí
MsZ bola poslancom predlo-
žená pracovná verzia návrhu s
tým, že dodatočne do termínu
15. marca ho môžu pripo-
mienkovať nielen oni, ale aj
verejnosť. Do tohto dátumu
neprišla ani jedna pripomien-
ka. Okrem verejných pries-
transtiev, ktoré určuje zákon

č. 377/2004 Z.z. v znení neskor-
ších predpisov, kde je obsia-
hnutá celková oblasť zákazu
fajčenia, si chcelo aj mesto ur-
čiť miesta, kde by sa nemalo
fajčiť. Do návrhu boli zakom-
ponované lokality ako park na
Námestí slobody, park pri kaš-
tieli, ale aj areál cintorína na
uliciach Kasárenská, Horno-
čepenská a židovský cintorín
na Cukrovarskej ulici.

Poslanci sa po vzájomnej
výmene názorov pustili do
hlasovania a väčšina z nich
rozhodla o tom, že mesto ne-
bude mať žiadne nariadenie,
ktoré by vymedzovalo ďalšie
miesta navyše, kde bude faj-
čenie zakázané. Na záver treba
dodať, že s týmto názorom sa
nestotožňovali všetci poslanci
mestského zastupiteľstva.

STANISLAVA JANEGOVÁ



Kniha: priateľ človeka
Aby sme u detí rozvíjali pozi-
tívny vzťah ku knihám, mo-
tivujeme ich aj tým, že nav-
štívime našu mestskú kniž-
nicu. Ani tento rok to nebolo
inak. V rámci mesiaca knihy
žiaci 1. stupňa na ZŠ J. Fánd-
lyho si išli pozrieť mestskú
knižnicu v Seredi. Na začiat-
ku tejto návštevy nám pani
knihovníčka porozprávala
zaujímavosti o knižnici, uká-
zala nám, kde sa nachádzajú
knihy pre deti, odborná lite-
ratúra či časopisy. Zároveň

ponúkla žiakom možnosť stať
sa členom knižnice a tak pre-
žívať krásne chvíle s knižkou
častejšie. Po pútavej prezen-
tácii sme si mohli prezrieť ce-
lú knižnicu a pohybovať sa v
tomto úžasnom svete kníh.
Po viac ako hodine sme sa
rozlúčili s pani knihovníčkou
a prisľúbili sme, že knižné
kráľovstvo ešte navštívime.

Ďakujeme pani knihovníč-
ke v detskom oddelení za jej
čas a pútavú prezentáciu.

MICHAELA PAUEROVÁ

Máte už začipované
vaše zvieratko?
Do konca septembra 2013
musia byť podľa zákona
povinne označené niekto-
ré zvieratá identifikačným
čipom. Majiteľom inak
hrozí vysoká pokuta. Na
otázky súvisiace s touto
témou odpovedal veteri-
nárny lekár Radovan Bo-
zalka.

Čo je to vlastne čipovanie,
ako prebieha tento úkon a
ktoré zvieratá musia byť
podľa zákona od septembra
povinne začipované?

- Úkon je pre zviera bezbo-
lestný a trvá iba niekoľko se-
kúnd. Mikročip má veľkosť ry-
že a veterinár ho aplikuje do
podkožia zvieraťu na ľavú
stranu krku. Od 1.novembra
2011 musí vlastník zvieraťa na
svoje náklady zabezpečiť iden-
tifikáciu a registráciu každého
psa, mačky alebo fretky. To
znamená, že musia byť neza-
meniteľne označené trans-
pondérom – mikročipom
spĺňajúcim normu ISO11784
alebo čitateľným tetovaním.

Tým zvieratám, ktoré sa naro-
dili pred účinnosťou zákona č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej sta-
rostlivosti v znení neskorších
predpisov pred 1.novembrom
2011, končí dvojročné pre-
chodné obdobie dňa 30. sep-
tembra 2013.

Prečo je čipovanie také dô-
ležité a aké konkrétne in-
formácie vieme zistiť z čipu?

- Vďaka čipu môžete nájsť
svojho strateného psíka alebo

dokonca vypátrať majiteľa
psa, ktorý vás napadol či po-
hrýzol. Každý čip má svoje
identifikačné číslo, ktoré je
vedené v centrálnom registri
spoločenských zvierat Komo-
rou veterinárnych lekárov SR.
Údaje do systému zazname-
náva veterinár, ktorý vykonal
identifikáciu zvieraťa. Vďaka
čipu vieme zistiť všetky po-
trebné informácie o zvieratku,
ako napríklad plemeno, po-
hlavie, dátum narodenia, dá-

tum zavedenia mikročipu či
vakcinácie a, samozrejme, aj
údaje o majiteľovi.

Čo v prípade, ak už má naše
zvieratko tetovanie?

- Tetovanie je platné iba v
tom prípade, že je dokázateľ-
né, že bolo vykonané pred 3.
júlom 2011 a je riadne čitateľ-
né. Psy, ktoré sú tetované po 3.
júli 2011, musia byť dodatočne
označené transpondérom -
mikročipom.

Aké sankcie hrozia majite-
ľom zvierat, ktorí si túto po-
vinnosť do konca septembra
nesplnia?

- Ak si svojho miláčika nedá-
te začipovať, hrozí vám poku-
ta až do výšky 370 eur. Zaria-
denia na čítanie mikročipov
majú k dispozícii aj mestskí
policajti. Podľa zákona by mal
túto povinnosť kontrolovať aj
veterinárny lekár, ktorý vám
vaše zviera nemusí zaočkovať
v prípade, ak nie je označené
čipom.

STANISLAVA JANEGOVÁ

K racionalizácii
základných škôl
Pracovný tím v zložení
Ing. Ľubomír Kyselý,
Mgr. Silvia Kováčová,
PaeDr. Slávka Kramáro-
vá, PaeDr. Jana Očená-
šová, Mgr. Zuzana Súdi-
nová, Mgr. Zuzana Kraj-
čovičová, Mgr. Hana Čí-
žová, Mgr. Miroslava
Klembarová, Mgr. Dag-
mar Kuričová a Bc. Ľu-
bomír Veselický preroko-
val pôvodné školské
vzdelávacie programy,
ktoré sa zásadne nelíšili.

Pripravený bol nový spoloč-
ný vzdelávací program, ktorý
odsúhlasí novovytvorená pe-
dagogická rada.

Po dôkladnej analýze stavu
žiakov v triedach a po dohode
oboch zúčastnených strán,
kde sa prihliadalo na špecifi-
ká – nadaní žiaci, žiaci so špe-
ciálnymi vývinovými poru-
chami – začlenení žiaci, žiaci
s výchovnými problémami,
nevyhnutné delenie a spája-
nie tried – 3 triedy zo ZŠ JAK a
3 triedy zo ZŠ POH, boli žiaci
rozdelení nasledovne:
1. ročník: 1:A – 22 žiakov
1:B – 22 žiakov 1:C – 22 žia-
kov
2. ročník: 2:A – 22 žiakov
2:B – 21 žiakov 2:C – 23 žia-
kov (delila sa 1B z POH)
3. ročník: 3:A – 24 žiakov
3:B – 20 žiakov 3:C – 23 žia-
kov (delila sa 2A z JAK)
4. ročník: 4:A – 22 žiakov
4:B – 22 žiakov 4:C - 22 žia-
kov (delila sa 3A z JAK)
5. ročník: 5:A – 23 žiakov
5:B – 23 žiakov 5:C – 14 žia-
kov 5:N –8 žiakov (delila sa
4A z JAK)
6. ročník: stav 85 žiakov -
rozdelenie sa uskutoční po
prijímacích skúškach žia-
kov do reálneho gymnázia
a následne ich skutočných
počtov.
7. ročník: 7:A – 23 žiakov
7:B – 23 žiakov 7:C – 23 žia-
kov (delila sa 6B z POH)
8. ročník: 8:A – 22 žiakov
8:B – 22 žiakov 8:C - 23 žia-
kov 8:N – 8 žiakov (delila sa
7A z POH)
9. ročník: 9:A – 26 žiakov
9:B – 26 žiakov 9:C – 21 žia-

kov 9:D – 22 žiakov
Pracovný tím rozhodol, že

žiaci primárneho vzdeláva-
nia budú umiestnení v bu-
dove terajšej ZŠ P. O. Hviez-
doslava (prvý stupeň). Žiaci
nižšieho sekundárneho vzde-
lávania budú umiestnení v
budove terajšej ZŠ J. A. Ko-
menského (druhý stupeň).

Na základe nového učeb-
ného rozvrhu vyučovacích
hodín boli určené pracovné
úväzky pedagogických pra-
covníkov. Z nich vyplynuli
potrebné počty pedagogic-
kých pracovníkov a počty
nadbytočných pedagogic-
kých a nepedagogických pra-
covníkov. V ZŠ P. O. Hviezdo-
slava bude znížených 5,5
pracovných úväzkov pedago-
gických pracovníkov a 2
úväzky nepedagogických
pracovníkov. V ZŠ J. A. Ko-
menského to budú 4 pracov-
né úväzky pedagogických
pracovníkov. S nadbytočný-
mi pracovníkmi bude ukon-
čený pracovný pomer v
zmysle platnej legislatívy.

Žiadosť o stanovisko k vy-
radeniu ZŠ POH zo siete škôl a
školských zariadení SR bola
27. 2. 2013 zaslaná na obvodný
úrad – odbor školstva a na
Štátnu školskú inšpekciu.
Žiadosť o zaradenie školskej
jedálne pri ZŠ JAK do siete
škôl a školských zariadení SR
bola zaslaná 19. 3. 2013 regio-
nálnemu úradu verejného
zdravotníctva, okresnému
riaditeľstvu Hasičského a zá-
chranného zboru a inšpek-
torátu práce.

Na základe kladného vy-
jadrenia uvedených orgánov
bola dňa 27. 3. 2013 zaslaná
žiadosť o vyradenie ZŠ POH a
jej súčastí zo siete škôl a škol-
ských zariadení SR a žiadosť o
zaradenie Školskej jedálne
pri ZŠ JAK do siete škôl a
školských zariadení SR na
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Ďalšie
úlohy vyplývajúce z Raciona-
lizácie siete základných škôl,
ktorých zriaďovateľom je
mesto Sereď, sú plnené prie-
bežne a podľa plánu budú
splnené. ĽUBOMÍR KYSELÝ
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Mesto oceňovalo učiteľov
Deň učiteľov, inak deň na-
rodenia J. A. Komenského,
je každoročne aj dňom
oceňovania významných
pedagógov seredských
škôl. V tomto roku trochu
v predstihu bola akcia
uskutočnená v utorok
26. marca v obradnej sieni
mestského úradu.

Na základe návrhov jednotli-
vých riaditeľov škôl členovia
školskej a športovej komisie
pri MsZ rozhodli o kategóriách
ocenení i samotných nomino-
vaných pedagógoch. O sprie-
vodný kultúrny program sa
postaralo hudobné zoskupenie
Fari Band, ale aj deti z Mater-
skej školy na Ulici Dionýza
Štúra v Seredi. Tie predviedli
nádhernú tanečnú choreogra-
fiu, s ktorou uspeli na 1. mies-
te v celoslovenskej súťaži s
názvom Zlatá krajina vo Veľ-
kých Úľanoch. Škôlkári si za
svoje vystúpenie od publika
vyslúžili obrovský potlesk. V
tomto roku bolo ocenených 11
učiteľov. Ako pedagógovia ZŠ
to boli Alžbeta Levková, Vla-
dimír Šmátrala, Viola Kúdelo-
vá a Lucia Morongová. Za ma-

terské školy si ocenenie od-
niesla Viera Javorová a Danka
Mandáková. Gymnázium Voj-
techa Mihálika reprezentovala
Marta Godályová. V kategórii
vedúci pedagogický zamest-
nanec bola ocenená Ľubica Fi-
lová. Čo sa týka voľnočasových
aktivít, cenu si odniesla Viera
Diškancová a Peter Havriľák.
Ocenenie za mimoriadny prí-
nos a celoživotnú angažova-

nosť v oblasti školstva získala
Helena Pénerová a Terézia
Koščová.

Väčšina ocenených sa v
osobnom rozhovore pre Sered-
ské novinky zhodla v tom, že
túto prácu môže vykonávať
iba taký človek, ktorý má k de-
ťom veľmi blízko, vie byť tole-
rantný, ale zároveň si musí
získať aj ich rešpekt a úctu.
Jedným dychom ale dodali, že

byť učiteľom v dnešnej dobe je
veľmi náročné. A práve z tých-
to dôvodov si nesmierne vážia
morálne ocenenie, ktoré im
bolo odovzdané v tento deň na
pôde MsÚ z rúk primátora
mesta a jeho kolektívu. Vní-
mali to ako poďakovanie za
svoju prácu a pre niektorých je
to aj motivácia do ďalších ro-
kov.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Naše mosty v minulosti a prítomnosti
Bezpečný prístup k vode patril
od nepamäti k dôležitým fakto-
rom, ktoré určovali vznik usad-
lostí. Rovnako to platilo aj o
rieke Váh a jej význame pre vy-
budovanie Šintavského hradu.
Prechod cez rieku bol v dobách
dávno minulých možný iba cez
blízky brod. Históriu mostov
začal písať ten, o ktorom prvá
písomná zmienka hovorí v ro-
ku 1252. Jeho neskorším ná-
sledníkom bol drevený most,

ktorého podobu zachycuje do-
bová pohľadnica z roku 1908.
Staviteľským skvostom s ori-
ginálnou konštrukciou bol
most postavený v rokoch 1911 –
1912 inžinierom Bélom Zsig-
mondym. Jeho prvky boli vy-
hotovené v Pešti. 1. apríla 1945
ho ustupujúci nemeckí vojaci
vyhodili do vzduchu. Do otvo-
renia toho dnešného slúžil na
prechod cez Váh provizórny
drevený most, ktorý využíval

časť oceľovej konštrukcie svoj-
ho predchodcu. V roku 1959 k
15. výročiu SNP bol daný do
užívania dnešný most. Aj tento
je z hľadiska konštukcie uni-
kátnym dielom, nakoľko sa

skladá z vopred vyhotovených
prefabrikátov osadených na pi-
lieroch. Pre pokles prvého pi-
liera od Serede bol v roku 1992
rekonštruovaný a v prevádzke
je dodnes. Ľ. VESELICKÝ



Mesačník Cesta
Trnavská arcidiecézna
charita, prostredníctvom
Centra pomoci človeku,
oslovila mesto Sereď so
žiadosťou o povolenie
predaja charitného pou-
ličného mesačníka Cesta
v uliciach mesta. Mesto
Sereď vyhovelo žiadosti,
preto by sme radi tento
kresťanský mesačník pri-
blížili ľuďom, ktorí sa
možno v najbližšej dobe
stretnú s jeho predajom.

Čo môžete v Ceste nájsť?
- Cesta sa zaoberá témami

zo života nás všetkých. Náj-
dete tu témy duchovné, cha-
ritné i odborné. Čitateľ sa
môže zamyslieť nad Svätým
písmom, prečítať si životopi-
sy svätcov, rozhovory s pred-
staviteľmi cirkvi, či s rôzny-
mi odborníkmi z oblasti zá-
vislostí, psychológmi, psy-
chiatrami, sociálnymi pra-
covníkmi. Nechýbajú svedec-
tvá ľudí, ktorí prešli závislos-
ťou a úspešne abstinujú, tiež
osudy týraných žien, detí z
detských domovov a mnoho
ďalších. Charitné témy sa tý-
kajú aj charitných zariadení z
celého Slovenska, prinášajú
informácie o dianí v Sloven-
skej katolíckej charite a die-
céznych charitách, článkami
o konkrétnej pomoci cho-
rým, starým, či núdznym ľu-
ďom. Zaoberá sa závislosťa-
mi, ale i abstinenciou. Bez-
domovectvom, i opätovným
návratom do bežného života.
Prináša príbehy - osudy ľudí,
ktorí spadli, ale podarilo sa
im vstať... Preto veríme, že
práve Cesta dokáže pomôcť
nájsť odpovede na mnohé
otázky a inšpirovať ľudí pri
riešení ich ťažkej životnej si-
tuácie.

Kto môže Cestu predávať?
- Ponúkame možnosť všet-

kým, ktorí sa ocitajú v ťažkej
životnej situácii, v krízovej
situácii, kedy ich príjem ne-
postačuje na pokrytie svojich

výdavkov, možnosť zvýšiť si
svoj príjem predajom časopi-
su v uliciach mesta. Predaj-
com sa tak môže stať ktokoľ-
vek, kto nenachádza iný spô-
sob zvýšenia svojho príjmu,
prejaví záujem o túto prácu a
zaregistruje sa v Centre po-
moci človeku na Garbiarskej
ulici č. 18. Podmienkou nie je
trvalý pobyt v meste Sereď.

Aké sú podmienky
pre predajcu?

- Registráciou sa predajca
nestáva zamestnancom Tr-
navskej arcidiecéznej chari-
ty. Po registrácii dostáva pre-
dajca jednorazovo zdarma
prvých 5 kusov časopisov.
Predajná cena časopisu je
stanovená na 1 euro, čím
predajca získava peniaze na
nákup ďalších časopisov. Tie-
to si môže zakúpiť v Centre
pomoci človeku – 0,50 centov
za jeden časopis a môže tak
pokračovať v predaji.

Každý predajca má stano-
vené tzv. „predajné miesto“ a
na viditeľnom mieste musí
mať pripevnený preukaz
predajcu. Predaj časopisu nie
je limitovaný počtom kusov,
ani nezaväzuje predajcu k
podpisu zmluvy k dlhodobé-
mu predaju. Predajca si sám
určuje čas predaja a záleží len
na jeho šikovnosti a schop-
nosti, koľko kusov predá.

Ako môžete pomôcť?
- Kúpou časopisu podporíte

ľudí, ktorým sa z najrozlič-
nejších dôvodov nedarí za-
mestnať sa, ale nestratili ešte
nádej a snažia sa vlastným
pričinením zabezpečiť si prí-
jem.

Mám záujem stať sa
predajcom Cesty...

- V prípade záujmu stať sa
predajcom Cesty nás môžete
kontaktovať v Centre pomoci
človeku na Garbiarskej ulici
č. 18 v každý pracovný deň v
čase od 9.30 do 14.30 h.

KATARÍNA PAŽÍTKOVÁ
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Členka redakčnej rady
Daniela Vašková Kasáková
Prečo ste prejavili záujem
o prácu v redakčnej rade?

- Patrím medzi aktívnych
prispievateľov do Seredských
noviniek v oblasti prevencie
kriminality MsP Sereď a
chcem prispieť k pozitívne-
mu rozvoju verejnej mienky
aj členstvom v redakčnej ra-
de. Mestská polícia sa snaží
byť stále bližšie k občanom
mesta Sereď a to je jedným z
dôvodov, prečo som o člen-
stvo prejavila záujem. Pri
svojej práci nechcem byť
ovplyvňovaná činnosťou
mestskej polície, ale v prvom
rade chcem pôsobiť v rade
ako nestranná a nezávislá
osoba.

Aká bola, čo je vaša
profesia?

- Po skončení vysokej školy
som začala pracovať v Mest-
skej polícii v Seredi, kde som
po trištvrte roku začala pôso-
biť na oddelení prevencie

kriminality. Popri práci som
si začala zvyšovať vzdelanie
na Akadémii policajného
zboru v Bratislave v študij-
nom odbore Bezpečnostno-
právne vzťahy vo verejnej
správe. Onedlho nastúpim na
materskú dovolenku.

V čom chcete byť prínosom
pre Seredské novinky?

- Zabezpečiť, aby Seredské
novinky boli v prvom rade
objektívne a nestranné, aby
bolo zaručené právo všetkých
zainteresovaných strán vy-
jadriť sa k problému, ktorý sa
ich výhradne týka, a aby sa
prezentácia niektorých osôb
nezvrhla do vybíjania si svo-
jej vlastnej frustrácie na úkor
ostatných.

V prvom rade mi ide o
pravdivé informovanie obča-
nov mesta Sereď o aktuálnom
dianí a riešení aktuálnych
problémov.

Ľ. VESELICKÝ

Rodina a blízki v problematike drogových závislostí
Rodina – najužšia a najdôver-
nejšia skupina ľudí. Ľudí, na
ktorých sa vieme obrátiť, po-
žiadať o pomoc, ktorí nás pod-
poria a veria v naše smerova-
nie. Aspoň takto by to malo v
spoločnosti fungovať. Čo však
v prípade, že do tohto blízkeho
vzťahu zasiahnu drogy? Ako to
funguje potom? Aké sú mož-
nosti a aká budúcnosť pre ob-
novenie rodinných väzieb?

Spolunažívanie s niekým,
kto užíva alebo je závislý od
drog, často znemožňuje nor-
málnu, prirodzenú komuni-
káciu, pružné a zodpovedné
rozhodovanie. Drogy negatív-
ne ovplyvňujú vzťahy v rodine
aj v dobe, keď daný člen rodiny
abstinuje, blokujú riešenie
problémov. Člen rodiny užíva-
júci alebo závislý od drog ne-

dokáže napĺňať základné ro-
dinné funkcie. Rodina a blízki
sa dostávajú do mimoriadne
náročnej pozície. Mnohokrát u
ľudí užívajúcich alebo závis-
lých od drog chýba jeden dôle-
žitý predpoklad pre úspešné
dosiahnutie pomoci – náhľad
na drogy a na nutnosť podpo-
ry. Len tí, ktorí žijú s takýmto
človekom, vedia o nekoneč-
ných pokusoch presvedčiť ho,
motivovať, povzbudzovať a
pod. (Heller, Pecinovská et al.,
1996). Tento stav je veľmi zaťa-
žujúci a vysiľujúci a, bohužiaľ,
mnohokrát končí rozpadom
rodiny a stratou blízkych
vzťahov.

Zapojenie rodiny a blízkych
do pomoci posilňuje jeho
ochotu ďalej pracovať a priaz-
nivo ovplyvňuje celý proces

stabilizácie či uzdravenia.
Druhý významný moment
nastáva v lepšom pochopení
závislosti ako choroby. Taktiež
v ukotvení rodinných rolí, v
nadobudnutí stability a v po-
chopení zmysluplnosti jednot-
livých úloh pomoci (Uhlinger,
Tschui, 2009). Domnievame
sa, že jednou z foriem, akou sa
môže pracovať s rodinou, je aj
rodinné poradenstvo. Naším
cieľom je podporiť aj túto ob-
lasť stabilizácie a zlepšenia si-
tuácie. Práve z tohto dôvodu
otvára Združenie STORM v
programe ZÓNA v meste Sereď
poradenstvo pre rodiny a blíz-
kych ľudí, ktorí prichádzajú do
kontaktu s užívaním drog. Po-
núkame možnosť konzultácií,
poradenstva a sprevádzania v
náročných situáciách týkajú-

cich sa užívania drog a ich do-
padov na život, rodinu, prácu,
zdravie a pod.

Ide o BEZPLATNÉ osobné
alebo e-mailové poradenstvo
každý štvrtok a piatok po indi-
viduálnej dohode. Vždy je však
potrebné si prvé stretnutie
dohodnúť telefonicky na 0908
253 361 alebo na zona.storm@
gmail.com! Veríme, že ponuka
bezplatného poradenstva pre
všetkých, ktorých sa problém
drogových závislostí týka
(užívatelia, rodinní príslušní-
ci, blízke osoby a pod.), pomá-
ha k lepšej orientácii sa v situ-
ácii, k znižovaniu nežiaducich
dopadov a k posilneniu uzdra-
vujúceho procesu.

ANDREA HUGÁŇOVÁ,
koordinátorka

programu ZÓNA

Nie je služba ako služba
Každomesačne sa vám, či-
tateľom, pokúšame priblí-
žiť aktivity programov
Združenia STORM, ktoré
vykonávajú svoju činnosť
v Seredi. Sú to programy
ZÓNA a KROK VPRED za-
oberajúce sa životnými si-
tuáciami tých, ktorí sú ne-
jakým spôsobom spojení
s drogami a sexbiznisom.

Naša skúsenosť poukazuje na
to, že verejnosť citlivo vníma
sociálne problémy ľudí a často
je nápomocná ľuďom, ktorí
pomoc potrebujú. Ak však už
človek so svojimi silami ne-
stačí, prichádzajú na rad od-
borníci. Keď sa povie odbor-
ník, väčšina z nás sa zháči, že
ho nepotrebuje a nedá si „ra-
diť“. Nemáme chuť niekoho
obťažovať, vešať na nos nie-
komu svoje problémy. Tento
postoj vám nechceme meniť,
len by sme radi príspevkom

predstavili poskytované so-
ciálne služby tak, aby ste na-
dobudli jasnú predstavu o
nich a nemali obavy využiť ich
v prípade potreby. V príspevku
sa venujeme len dvom sociál-
nym službám, ktoré považu-
jeme pri práci s ľuďmi za kľú-
čové.

Kontaktná práca – je služba
poskytovaná kontaktným
pracovníkom (špecificky vy-
školený pracovník pre tento
typ práce, orientuje sa v po-
máhajúcich profesiách) za cie-
ľom nadviazania kontaktu s
človekom „tu a teraz“. Výkon
služby si možno predstaviť
ako skutočný úprimný záujem
o človeka. Pracovník sa zaují-
ma (nie preto, že musí, ale pre-
to, že chce), ako sa užívateľ
služby má, ako sa mu darí, čo
ho potešilo či nepotešilo v po-
slednej dobe. Na nadviazanie
kontaktu sa využívajú rozlič-

né kontaktné nástroje napr.
teplý nápoj. Táto služba je v
programoch KROK VPRED a
ZÓNA určená pre užívateľov
drog a osoby pracujúce v sex-
biznise. Dôvodom je to, že
kontaktní pracovníci neraz
umožňujú jediný kontakt s
majoritnou spoločnosťou a sú
akýmsi mostom medzi svet-
mi. Práve prostredníctvom
tejto služby možno ponúkať
ďalšie, ktoré by človek v ná-
ročnej životnej situácii mohol
potrebovať.

Sociálne poradenstvo - je
profesionálna odborná čin-
nosť vykonávaná sociálnym
poradcom. Zákon č. 448/2008 o
sociálnych službách presne
vymedzuje podmienky, ktoré
musí odborník splniť. Pora-
denstvo slúži na odstránenie,
prípadne aspoň zmiernenie
aktuálnych problémov člove-
ka. Najčastejšie má formu

rozhovoru. Pracovníci ponú-
kajú možné cesty na dosia-
hnutie riešenia aktuálnych
problémov s človekom, ktorý
ich pomoc vyhľadal. Sú pri
ňom, sprevádzajú ho v nároč-
nej životnej situácii. Naše
programy sa špecializujú
najmä na poradenstvo v oblas-
ti závislostí, čo ale zahŕňa nie-
len to, ako a kde je možná lieč-
ba, ale aj to, ako mám celú si-
tuáciu zvládať, kde a koho
osloviť ďalej.

Služba je bezplatná. Posky-
tujeme ju osobne (ZÓNA, Gar-
biarska 18, Sereď) alebo mai-
lom každý štvrtok a piatok po
dohode (osobne, na čísle 0908
253 361 alebo na zona.storm
@gmail.com).

Na budúci mesiac sa môžete
dočítať čosi o motivácii a služ-
be, ktorá sa jej venuje, ale aj o
práci s informáciami.

KATARÍNA CHOVANCOVÁ,
ZDRUŽENIE STORM

Stretnutie bývalých učiteľov
Občianskeho združenia Koménium
Občianske združenie Ko-
ménium bolo založené
pred 13 rokmi bývalými
učiteľmi, ktorí sú už v dô-
chodkovom veku. Vzniklo
s myšlienkou, aby sa aj po
skončení pracovného ži-
vota naďalej spolu stretá-
vali a udržiavali osobný
kontakt. Okrem každo-
ročnej stretávky podnika-
jú aj množstvo spoločných
aktivít, ktoré ich opäť spá-
jajú.

V reštauračnom zariadení v
Seredi sa stretli v pondelok 25.
marca pri príležitosti Dňa uči-
teľov. Stretnutie zorganizova-
la štatutárka združenia pani
Elena Paštéková, ale v úvode
zúčastnených privítala vtip-
ným príhovorom jej zástup-
kyňa pani Elena Bučková.

Pravidelne sa schádzajú
každý rok, ale tohtoročná
účasť bola najvyššia za po-
sledné roky. Prišlo až 85 býva-
lých učiteľov, ktorí kedysi pô-

sobili v školských zariade-
niach mesta Sereď. Niektorí z
nich už zmenili aj bydlisko,
ale napriek tomu sa radi vra-
cajú na miesto, kde prežili
učiteľské roky a našli dobrých
priateľov na celý život. Okrem
pravidelnej stretávky organi-
zujú po celý rok rôzne kultúr-

ne či športové akcie.
Členka združenia Mária

Hronská uviedla, že takéto
združenie s týmto zameraním
je jedinečné svojho druhu na
celom Slovensku. „Chceme
osloviť aj učiteľov, ktorí len
teraz odchádzajú do dôchod-
ku, aby sa k nám pridali. Or-

ganizujeme krásne výstavy,
koncerty, spoločné výlety a
chodíme pravidelne plávať do
rôznych kúpeľných zariadení
v našom okolí. Okrem toho, že
sa stretneme si vždy vyme-
níme aj životné skúsenosti,
zaspomíname na učiteľské ča-
sy a je nám spolu jednoducho
dobre,“ dodala pani Hronská.

Členov združenia prišli po-
zdraviť primátor mesta Sereď
Martin Tomčányi, jeho zá-
stupca Ľubomír Veselický, ale
aj vedúca odboru školstva na
MsÚ pani Silvia Kováčová.
Bývalých pedagógov obdaro-
vali červenou ružou, ktorá bo-
la zároveň aj symbolickým
poďakovaním za ich dlhoroč-
nú prácu.

O dobrú náladu sa počas
stretnutia staralo hudobné
zoskupenie Seredskí Zette-pá-
ci. Zahrali známe pesničky,
pri ktorých si bývalí učitelia
mohli zaspomínať na roky
strávené za katedrou.

STANISLAVA JANEGOVÁ



1150. výročie príchodu
solúnskych bratov
Politický, spoločenský i ná-
boženský život a zápasy okolo
organizácie cirkvi na území
Veľkej Moravy predstavovali
dôležitú súčasť života spo-
ločnosti.

Územie Veľkej Moravy bolo
pod vplyvom Franskej ríše a
tvorilo misijnú oblasť pasov-
ského biskupstva. Knieža
Rastislav, ktorý bol vládcom
Veľkej Moravy (846-870), od-
mietol uznať franskú zvrcho-
vanosť a rozhodol sa zbaviť
franskej nadvlády vo všet-
kých oblastiach. Z uvedených
dôvodov v roku 862 Rastislav
poslal byzantskému cisárovi
Michalovi III. (842-867) po-
solstvo so žiadosťou o vysla-
nie učiteľov, ktorí by v reči
zrozumiteľnej jeho ľudu šírili
kresťanskú vieru. Byzantský
cisár vyhovel Rastislavovej
žiadosti a na územie Veľkej
Moravy vyslal v roku 863 vie-
rozvestcov, ktorí ovládali slo-
vanský jazyk.

Bratia Konštantín (narode-
ný v roku 826 alebo 827) a Me-
tod (narodil sa medzi rokmi
813 až 815) pochádzali zo So-
lúna (dnes Thessaloniké v
Grécku), kde sa slovanský ja-
zyk bežne používal. Na misij-
no-vzdelávaciu činnosť na
Veľkej Morave sa vopred pri-
pravili. Konštantín ešte pred
odchodom zostavil prvé slo-
vanské písmo hlaholiku, kto-
rou bolo možné zapisovať aj
bohoslužobné knihy v slo-
vanskom jazyku. Slovania
však dovtedy nemali písme-
ná, abecedu, ktorou by vedeli
zapisovať svoje slovanské
slová. Staroslovenský jazyk
mal totiž mnoho zvláštností,
hlások, ktoré sa vyslovujú s
nosovým prídychom, mal
mäkké a tvrdé hlásky a to
všetko nebolo možné zachytiť
v dovtedy známych abece-
dách. Svojím konaním položi-
li bratia základy slovanského
písomníctva.

Po príchode na Veľkú Mo-
ravu na jeseň v roku 863 Kon-
štantín a Metod založili v síd-
le kniežaťa Rastislava slovan-
ské učilište, v ktorom sa vy-
chovávali a vzdelávali budúci
kňazi, ktorí mali byť nápo-
mocní pri šírení kresťanskej
viery a vzdelanosti. Svojou
činnosťou sa slovanské učiliš-
te zaradilo medzi popredné
európske strediská vzdela-
nosti. Počas svojho trojroč-
ného pôsobenia na Veľkej
Morave šírili vierozvestcovia
nielen kresťanstvo, ale aj
vzdelanie, zákonodarstvo a
písomníctvo.

V roku 867 ukončili bratia
prvú misiu na Veľkej Morave
a vybrali sa späť do Konštan-
tínopolu, ale ich návrat pre-
kazila smrť byzantského cisá-
ra Michala III. Na pozvanie
odišli do Ríma, kde ich priví-
tal pápež Hadrián II., ktorý
schválil a zároveň oprávnil
preklad Svätého písma, ako aj
bohoslužobných textov v do-
vtedy nezvyčajnom jazyku – v
staroslovienčine. Staroslo-
vienčina sa stala liturgickým
jazykom, ktorý bol rovno-
cenný latinskému, gréckemu
a hebrejskému. Konštantín v
Ríme vstúpil do kláštora, kde

prijal rehoľné meno Cyril a v
roku 869 zomrel. Po jeho smr-
ti bol Metod v roku 870 vyme-
novaný pápežom Hadriánom
II. za arcibiskupa obnovené-
ho panónskeho arcibiskup-
stva, ktorého súčasťou bolo aj
územie Veľkej Moravy. Pri je-
ho ceste na Veľkú Moravu bol
zajatý a uväznený bavorský-
mi kňazmi. V roku 873 bol
prepustený na príkaz pápeža
Jána VIII. a vrátil sa naspäť
na Veľkú Moravu, kde prišlo k
zmenám na kniežacom stolci.
Novým vládcom Veľkej Mo-
ravy sa stal od roku 871 Svä-
topluk, ktorý sa chcel zbaviť
závislosti od Východofranskej
ríše a v roku 879 vyslal posol-
stvo do Ríma, kde Metod vy-
vrátil obvinenia bavorských
kňazov z herézy, že „ľud pri-
vádza do bludu“ a zároveň
žiadal pre Svätopluka a jeho
ľud ochranu Svätej stolice.
Pápež Ján VIII. v roku 880
oslobodil Metoda spod obvi-
není, potvrdil ho vo funkcii
arcibiskupa a Svätopluka
uznal za rovnocenného kres-
ťanského panovníka v Euró-
pe. Následne pápež zriadil
moravskú cirkevnú provin-
ciu, ktorú riadil Metod. Prija-
tím pápežskej buly Industriae
tuae (Tvojej usilovnosti) sa
schválilo používanie staros-
lovienčiny ako bohoslužob-
ného jazyka na Veľkej Morave
s tým, aby sa evanjelium
najprv čítalo po latinsky.

Dielo arcibiskupa Metoda
sa zavŕšilo v roku 885, kedy
zomrel a bol pochovaný vo
svojom metropolitnom chrá-
me zasvätenom Panne Márii.
Nájsť hrob sv. Metoda sa do-
posiaľ nepodarilo, ale je zrej-
mé, že ostatky sv. Metoda sa
nachádzajú na území morav-
skej alebo slovenskej krajiny.

Cirkev, ktorá uznala veľ-
kosť diela Konštantína a Me-
toda, vyhlásila oboch slovan-
ských vierozvestcov pápežom
Jánom Pavlom II. v roku 1980
za spolupatrónov Európy. So-
lúnski bratia stáli pri kultúr-
nom a náboženskom zrode
nášho národa. Je preto zrej-
mé, že Ústava Slovenskej re-
publiky sa vo svojej preambu-
le odvoláva na cyrilo-metod-
skú tradíciu ako na kultúrny i
kresťanský klenot našich de-
jín.

LUCIA RICHNÁKOVÁ
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Názory a fakty o mestskej poliklinike
Spokojnosť obyvateľov
ovplyvňuje denne
množstvo rôznych
okolností. Keď má človek
popri všetkých ostatných
problémoch aj zdravotné,
je ešte citlivejší. Je
pochopiteľné, že s poci-
tom bezmocnosti hľadá
príčiny a pôvodcov stavu,
ktorý mu znepríjemňuje
život. Dosť často aj tam,
kde v skutočnosti nie sú.

Ako ventily na vypúšťanie
hnevu a vnútorného napätia
pravidelne sa objavujú kri-
tické vyhlásenia o zhoršení
úrovne zdravotníckych slu-
žieb poskytovaných spoloč-
nosťou ProCare, a.s. (ďalej len
ProCare) v našej poliklinike.
Ako príklad uvádzam pod-
statnú časť mailu, ktorý som
dostal 9. apríla tohto roku:

„Téme poskytovania zdra-
votnej starostlivosti na Ms
Poliklinike v Seredi sa po od-
predaní 100 % obchodného
podielu spoločnosti Pro Care
Bratislava (7.10.2008 hlaso-
vanie č.12), kedy ste aj Vy po-
tvrdili svojím hlasom túto
transakciu, venovalo hodne
priestoru či už v SN, SoL, ale
tiež na stretnutí vedenia
mesta s občanmi. Stručne zo-
sumarizované negatíva: u
odborných lekárov, ktorých
je na tak veľkú spádovú ob-
lasť málo (najmä očný, orto-
péd, neurológ), sa vydáva len
minimum časeniek a zvyšok
sa ordinuje na objednávku,
dlhé čakacie doby (2 až 3
mes.) aj pri objednaní. Nena-
plnili sa tak prognózy a ani
viera v lepšie služby, za ktoré
ste hlasoval. Pýtam sa Vás
preto, čo podniknete v tejto
veci, aby sa tento nedobrý
stav zmenil k lepšiemu?“

Bez reálneho zhodnotenia
stavu a možností zastupiteľ-
stva je každý záver zavádza-
júci. Aká je teda história dnes
tak často kritizovanej zmeny
a aký bol a je zákonom urče-
ný manévrovací priestor,
ktorý dnešný stav ovplyvnil a
stále ho aj určuje?

Dohoda s firmou ProCare
bola v roku 2007 jediným
možným a priechodným rie-
šením. Prečo dnes už nik
nechce vidieť, že trvalo zhru-
ba dva roky, kým sa polikli-
nika pod vtedajším povere-
ným riaditeľom Ing. R. Baga-
rom vyhrabala zo straty? Pre-
čo každý ignoruje skutoč-
nosť, že samotný prevod po-
likliniky ako štátneho zaria-
denia na mestskú k 1. 4. 1996
bol politickým krokom Me-
čiarovej vlády a bol krokom
zlým? Štát sa už vtedy zbavo-
val existujúcich i budúcich
problémov so zdravotníc-
tvom. Dnes nám niektorí ob-
čania dávajú za vinu, že sme
v januári 2007 hlasovali za
uzatvorenie zmluvy s firmou
ProCare. Nik sa nepýta, prečo
vtedajší primátor v rokoch
2002 – 2006 v súlade so záko-
nom tento problém neriešil
do 31. 12. 2006? Pre osvieženie
pamäti citujem z článku
„Ako je to s „privatizáciou “
mestskej polikliniky“ uve-

rejnenom v Seredských no-
vinkách v apríli 2006: „V sú-
časnosti sa spracovávajú
ekonomické prepočty a ďal-
šie analýzy súvisiace so zme-
nou právnej formy, ktorá by
sa mala uskutočniť najne-
skôr do konca roka. Samo-
zrejme tak, aby rozsah a kva-
lita poskytovaných zdravot-
níckych služieb bola zacho-
vaná a ústretová obyvateľom
mesta Sereď a spádového
územia a poliklinika zostala
v majetku mesta.“

Pri dennej návšteve sto-
viek pacientov sa môžu stať
veci, ktoré by sa stať nemali.
No ak vznikne problém, urči-
te nie je riešením čakať týžd-
ne a potom sa vyžalovať tre-
tej osobe. Pani riaditeľka po-
likliniky býva v Seredi v uto-
rok a vo štvrtok. Jej asistent-
ka a hlavná sestra sú tam
denne. Ak je niekto nespo-
kojný, má možnosť riešiť vec
ihneď. Obyčajným oznáme-
ním toho, s čím nie je spo-
kojný. Písanie kritických ná-
zorov v rôznych diskusiách je
zbytočné, obracanie sa na
poslancov neúčinné. Sú prob-
lémy pri určovaní diagnózy?
Akú príčinnú súvislosť majú
so spoločnosťou ProCare? Je
to problém lekára. Nie jeho
kolegov, ani polikliniky.

Dlhé čakanie na vyšetre-
nie? Príčinou je nedostatoč-
ný počet lekárov a vysoký po-
čet pacientov. Dnes je kritika
tohto stavu prednášaná tak,
akoby pred rokom 2007 každý
pacient na poliklinike v Se-
redi bol vyšetrený po 15 mi-
nútach sedenia pred ordiná-
ciou. To, samozrejme, nie je
pravda. K poplatkom za vy-
šetrenie v určenú hodinu.
Nie som ich zástancom. Ten-
to poplatok ale neschválili
poslanci MsZ v Seredi a neza-
viedla ho ani spoločnosť Pro-
Care.

Nedostatok lekárov? Lekár
je slobodné povolanie. Ordi-
nuje obyčajne tam, kde chce.
Nie každý z nich je vždy via-
zaný pracovnou zmluvou.
Obľúbený neštátny diabeto-
lóg a endokrinológ je v Seredi
zavalený prácou. Riaditeľka
polikliniky priviedla na po-
likliniku diabetologičku. Pre
nedostatočný záujem pa-
cientov lekárka odišla. Z po-
likliniky odišiel neurológ. Bo-
lo to jeho rozhodnutie, nie
rozhodnutie riaditeľky poli-
kliniky. Čo mohla reálne v
danej chvíli robiť? Ak by bol
na Slovensku nadbytok oč-
ných lekárov, neurológov či
ortopédov, nebol by zrejme s
vytvorením ich ambulancie
v Seredi problém. S plnou
vážnosťou sa pýtam: Môžu
poslanci mestského zastupi-
teľstva v tejto veci niečo re-
álne podniknúť? Majú mož-
nosť donútiť iného očného
lekára, neurológa alebo orto-
péda, aby prišiel pracovať do
Serede? Má takú moc riadi-
teľka polikliniky?

Celoslovenský rozvrat
zdravotníctva nemajú na
svedomí seredskí poslanci. V
roku 2007 nám v Seredi bolo

zákonom prikázané plávať
iba vo vodách, ktoré nám zá-
konom určili. Rozhodnutie,
aby zdravotnícke služby po-
skytovala spoločnosť ProCa-
re, bolo v tom čase optimál-
ne, pretože druhá alternatíva
- Združenie lekárov polikli-
niky - mohla mať tak dvoj-
trojročnú životnosť. Tvrde-
nie, že sa nenaplnili prognó-
zy a ani viera v lepšie služby
poskytované v seredskej po-
liklinike, je subjektívne a ne-
pravdivé. Ženy zo Serede a
okolia čakali napríklad na
mamografické vyšetrenie v
Galante aj 4 mesiace. Dnes je
mamograf v Seredi. Čakacia
doba? Možno niekoľko dní. V
Mestskej poliklinike Sereď
bolo realizovaných množstvo
investícií, ktoré buď nik ne-
vidí, alebo nechce vidieť. O to
intenzívnejšie však každý za-
svätene hovorí a píše o ne-
kompetentnom rozhodnutí
seredských poslancov v roku
2007 a zhoršenom stave po-
skytovaných služieb. Aby
som neostal iba v polohe
slov, uvediem niekoľko fak-
tov.

Mestská poliklinika Sereď,
s.r.o., v období rokov 2009 -
2010 preinvestovala celkom
581 331,08 eura. Z celkovej
sumy bolo do prístrojového
vybavenia preinvestovaných
395 779,28 eura a do staveb-
ných úprav 185 551,80 eura.
Okrem veľkých investičných
projektov bolo zmodernizo-
vané vybavenie takmer všet-
kých ambulancií a oddelení
mestskej polikliniky. Sta-
vebné investície v celkovom
objeme 185 551,80 eura pred-
stavujú náklady na stavebné
úpravy, opravy a rekonštruk-
cie týchto častí polikliniky:
rekonštrukcia 1. poschodia
Bloku D - ambulancie ŠAS
74 037,77 eura
vybudovanie verejnej le-
kárne, úpravy vstupného
vestibulu 60 089,68 eura
vybudovanie mamografic-
kého pracoviska, zubné
RTG 17 045,32 eura
rekonštrukcia miestnosti
serverovne 12 059,79 eura
rekonštrukcia rtg praco-
viska 22 319,24 eura
Celkové investície do prí-
strojového vybavenia po-
likliniky v sume 395 779,28
eura pozostávajú z desiatok
položiek: od drobných prí-
strojov a zariadení, vyba-
venie ambulancií, cez počí-
tače, nábytok až po ťažkú
zdravotnícku techniku ty-
pu USG a RTG prístrojov.
Nábytok, stoly, skrine, sto-
ličky do ambulancií, odde-
lení a čakární 60 731,32
eura.
Mamografický prístroj
Siemens Mammomat 1000
47 502,06 eura.
Skiagrafický RTG prístroj
DIRA XDD Compact 41
000,26 eura.
Diagnostický USG prístroj
Aloka SSD 4000 CV 38 472,02
eura.
Servery, štruktúrovaná ka-
beláž 37 724,11 eura.
Diagnostický USG prístroj
Aloka SSD 3500 37 511,18
eura.
Nové kartotečné skrine na

zdravotnú dokumentáciu
23 842,39 eura.
Elektroliečebné prístroje:
2xPhyaction, 2xDimap V F2
16 585,74 eura.
Diagnostický USG prístroj
Aloka Prosound 4 12 381,95
eura.
Auto kerato/refraktometer
Canon RK-F1 11 559,66 eur
Elektroliečebné prístroje
BTL 4620 a BTL 4820 9 573,55
eura.
Prístroje na dovybavenie
očnej ambulancie 8 695,28
eura.
Bezkontaktný tonometer
Canon TX-F 8 610,13 eura.
Výpočtová technika, tla-
čiarne, monitory 8 379,82
eura.
Hydrogalvanický kúpeľ
Elektra 6 500,26 eura.
Recepčný pult vo vestibule
6 164,20 eura.
Vyvolávací automat pre
mamografické snímky 5
057,50 eura.
Autokláv Tanda IID, 23 l 3
990,00 eura.
EKG, tlakový holter, tla-
komery 3 469,28 eura.
Kazety na mamografické
snímky 1 380,85 eur
Parafínový kúpeľ TEP Plus
BMV 1 280,44 eura.
Ostatné drobné prístroje,
zariadenia a vybavenie po-
likliniky 5 367,28 eura.

Najvýznamnejšou inves-
tičnou akciou bola rekon-
štrukcia priestorov na prí-
zemí (bývalé chirurgické
pracovisko) a vybudovanie
moderného rehabilitačného
centra s nákladmi 33 000 eur.
Do bloku A bola presťahova-
ná pľúcna ambulanciu a v
obnovených priestoroch bolo
vykonané vymaľovanie, úp-
rava priestorov (vlastnými
pracovníkmi polikliniky) a
výmena podlahovej krytiny
dodávateľsky.

Naozaj sa niekto domnie-
va, že by Združenie lekárov
polikliniky bolo kapitálovo
tak silné, aby zabezpečilo ho-
re uvedené investície? Na-
ozaj je niekto presvedčený,
že by sa samotní lekári zdru-
ženia nedostali do konfliktu
záujmov, keď na jednej stra-
ne by mali záujem o čo naj-
nižší prenájom svojich am-
bulancií a čakární a na strane
druhej ako spoločníci zdru-
ženia prevádzkujúceho polik-
liniku museli vykrývať réžiu
všetkých objektov poliklini-
ky? Skutočne rozhodli mest-
skí poslanci tak zle, keď mali
na výber medzi vznikajúcim
združením seredských leká-
rov a spoločnosťou, ktorá už
v tom čase poskytovala zdra-
votnícke služby v pätnástich
zdravotníckych zariadeniach
na Slovensku?

V mestskej poliklinike je
19 ambulancií spoločnosti
ProCare a 11 neštátnych am-
bulancií. V meste ďalších 25
neštátnych ambulancií. Ak
chce niekto hovoriť o zodpo-
vednosti poslancov MsZ za
zlý výber poskytovateľa zdra-
votnej starostlivosti a jeho
súvislosť s terajším stavom
poskytovaných služieb, mal
by najprv poznať a posúdiť
fakty. ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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Problémy susedských
vzťahov obyvateľov mesta
S mestom Sereď mám
uzatvorenú zmluvu o po-
skytovaní právnych slu-
žieb, v rámci ktorej ako
advokát spolu s mestom
realizujem projekt „Zá-
kladné právne poraden-
stvo pre obyvateľov mes-
ta Sereď“.

V rámci tohto projektu možno
konštatovať, že jeden z okru-
hov problémov obyvateľov
mesta Sereď spadá aj pod tzv.
susedské spory. Ide o spory,
ktoré vznikajú medzi susedmi
či už v bytoch, alebo domoch,
a ich predmetom môžu byť
ako otázky majetkové (vlast-
nícke právo k pozemkom, spo-
luvlastnícke právo k spoloč-
ným bytovým priestorom),
tak aj nemajetkové (občianske
spolunažívanie).

Vzhľadom na problémy, s
ktorými som mal možnosť sa u
obyvateľov mesta Sereď stret-
núť, môžem všetkým obyvate-
ľom mesta Sereď odporučiť
osobitne nasledovné postupy
riešenia niektorých situácií.

Oplotenie pozemku
živým plotom
Vlastník pozemku nemá vše-
obecnú zákonnú povinnosť
oplotiť svoj pozemok. Ak sa
tak ale rozhodne, musí rešpek-
tovať to, že oplotením môže
zasahovať aj do pozemku
svojho suseda. Je tomu tak
napríklad aj v prípade živých
plotov, ktorých koreňová sú-
stava alebo výhonky priamo
zasahujú do pozemku suseda.
V tomto prípade odporúčam,
aby ten, kto zamýšľa obstarať
si živý plot, získal najprv sú-

hlas suseda, teda ešte pred ob-
staraním živého plotu, a to
najlepšie písomnou formou.

Vytýčenie pozemkov
Ide o majetkový spor, ktorého
predmetom je vlastnícke prá-
vo k pozemkom. V praxi sa to-
tiž susedia často môžu hádať o
to, kto je vlastníkom konkrét-
neho pozemku alebo jeho čas-
ti. V prvom rade odporúčam
kontaktovať príslušný kata-
strálny úrad a na ňom skon-
trolovať, ako sú zapísané
vlastnícke alebo iné práva k
spornému pozemku. V prípade
neaktuálnych informácií
možno katastrálny úrad po-
žiadať o zabezpečenie súladu
jeho informácií s reálnym sta-
vom. Možno sa takisto obrátiť
na súd ohľadom súdneho ur-
čenia vlastníka sporného po-
zemku.

Neprimeraný hluk
aj počas dňa
Po 22.00 hodine začína spra-
vidla nočný pokoj a hluk v
tomto čase (spravidla do 06.00
hod. ráno) predstavuje poru-
šenie povinnosti rešpektovať
nočný pokoj (a dobré susedské
vzťahy), správanie, ktoré mô-
že byť sankcionované aj zo
strany mesta, resp. mestskej
alebo inej polície (priestupok
proti verejnému poriadku, po-
rušenie nočného pokoja, po-
kuta do 33 eur). Aj hluk v inom
čase však môže byť za určitých
okolností považovaný za ne-
primeraný vzhľadom na dobré
susedské vzťahy. Môže ísť na-
príklad o púšťanie neprimera-
ne hlučnej hudby. V takomto
prípade odporúčam dohovor

susedovi, ktorý porušuje dob-
ré občianske spolunažívanie, a
ak by sused neprestal so svo-
jím konaním, je možné kon-
taktovať mestskú políciu. Ko-
nanie, ktorým sa sused dopúš-
ťa porušovania dobrých su-
sedských vzťahov, odporúčam
poškodenému susedovi za-
znamenať (napríklad na mo-
bil), nakoľko tento záznam
môže neskôr využiť v prie-
stupkovom alebo inom kona-
ní.

Obdobný postup ako pri ne-
primeranom hluku platí pre
prach, popolček, dym, plyn,
paru, pach, pevný a tekutý
odpad, svetlo, tienenie a vib-
rácie alebo únik chovných
zvierat (priestupok proti ob-
čianskemu spolunažívaniu,
úmyselné narušenie občian-
skeho spolunažívania schvál-
nosťami alebo iným hrubým
správaním, pokuta až do 100
eur).

Vytopenie bytu suseda
V praxi sa stávajú prípady, ke-
dy v dôsledku konania suseda
(alebo jeho nečinnosti) dôjde k
vytopeniu bytu druhého suse-
da. Poškodený by mal v tomto
prípade najprv požiadať „vin-
níka“ o nápravu (navrátenie
do pôvodného stavu alebo pe-
ňažná náhrada spočívajúca v
nákladoch, ktoré sú spojené s
nápravou vzniknutého stavu).
Odporúčam písomnú formu a
presné uvedenie lehoty, v kto-
rej sa má náhrada uskutočniť.
V prípade, ak nedôjde k tejto
náhrade riadne a včas, môže
sa poškodený sused obrátiť aj
na súd so žalobou o náhradu
škody.

Rovnako odporúčam vyhoto-
viť fotodokumentáciu poško-
deného majetku.

V prípade, ak dochádza k po-
škodeniu susedských práv,
prvou inštanciou ochrany je
mesto resp. mestská alebo
štátna polícia. Mesto je opráv-
nené žiadať porušiteľa o ná-
pravu resp. dočasne upraviť
niektoré vzťahy medzi jeho
obyvateľmi a v spolupráci s
mestskou políciou dokáže vy-
riešiť značné množstvo
vzniknutých problémov (na-
pr. nesprávne parkovanie a
niektoré iné dopravné prie-
stupky, hádky a drobné spory,
neodstránenie zvieracích ex-
krementov, nezákonné nakla-
danie s odpadmi). Polícia je
oprávnená sankcionovať prie-
stupky (aj formou pokuty), v
závažných prípadoch dokonca
aj vyšetrovať trestné činy. Na-
príklad pri fyzických alebo
iných útokoch, ublížení na
zdraví, vyhrážkach. V prípade
sporov, ktoré si naozaj vyžadu-
jú dlhotrvajúce riešenie, resp.
ide o odstránenie vážnej prí-
činy poškodzovania sused-
ských vzťahoch a právnej ne-
istoty, sa však poškodený sub-
jekt musí obrátiť s ochranou
svojich práv na súd.

Bez ohľadu na druh a práv-
ny charakter problémov, ku
ktorým dochádza v rámci su-
sedských vzťahov, ako aj na
možnosti ich riešenia a ná-
sledky, ktoré vyvolávajú, vždy
je dobré mať na pamäti nasle-
dovné: práva jedného sa kon-
čia tam, kde začínajú práva
druhého a nerob druhému to,
čo nechceš, aby robil on tebe.

MARTIN HUDÁK

Udalosti zaznamenané hliadkami MsP
Na základe oznámenia občana zadržala
hliadka MsP 22-ročného mladíka, ktorý sa
pokúsil z areálu základnej umeleckej ško-
ly odcudziť dva balíky lepenky, ktoré mala
firma umiestnené na streche budovy. Za-
držaný vrátil odcudzený materiál na
miesto a zaplatil blokovú pokutu.

Kamerový systém zachytil ženu, ktorá
na parkovisku pri Bille vyhodila z osobné-
ho vozidla umelohmotnú fľašu. Priestup-
kyňa bola riešená v blokovom konaní.

Hliadky MsP pomocou kamerového
systému ako aj vlastnou činnosťou zistili
a zaevidovali v hodnotenom období 22
priestupkov znečistenia verejného pries-
transtva, keď osoby po dofajčení cigarety
odhodili ohorok cigarety na zem. Za zne-
čistenie verejného priestranstva boli im
uložené blokové pokuty. Ďalších 20 osôb
nerešpektovalo zákaz fajčenia na auto-
busových nástupištiach. Aj títo priestup-
covia boli riešení v blokovom konaní.

Dňa 9. 3. 2013 bol kamerovým systé-
mom zistený priestupok „neodstránený
exkrement od psa“. Hliadka mužovi „ven-
čiaceho" psa uložila blokovú pokutu 10,-€.

V čase 2.30 h 17. 3. 2013 bola kamero-
vým systémom pozorovaná partia mladí-
kov, z ktorých jeden odhodil plechovku na
zem a snažil sa hádzať neznámy predmet
do presklenej vitríny. Pred príchodom
hliadky sa 18-ročný mladík ešte snažil
schovať pod schodmi. Hliadka menova-
nému uložila blokovú pokutu 20,-€. Dru-

hému mládencovi z partie nestačila skú-
senosť svojho kamaráta a aj ten začal
znečisťovať verejné priestranstvo. Tak-
tiež bol riešený v blokovom konaní.

Dňa 2. 4. 2013 bolo kamerovým systé-
mom spozorované „venčenie" troch psov
na Komenského ul.. Nakoľko osoba ven-
čiaca psy opakovane neodstránila po
psoch exkrementy, bola jej uložená blo-
ková pokuta 20,-€.

Dňa 3. 4. 2013 bola hliadka MsP riadi-
teľkou MŠ Komenského upozornená na
krádež smetnej nádoby, ktorú im nezná-
my páchateľ odcudzil spred budovy MŠ.
Smetná nádoba bola odcudzená aj na-
priek nápisu na nej „ MŠ-nekradnite“.

Dňa 17. 4. opätovne oznámila riaditeľ-
ka MŠ, že nádoba bola spozorovaná na
Ul.8.mája pred domom našich spoluob-
čanov. Školník z MŠ nádobu odviezol späť
do škôlky a hliadka MsP podozrivého z
krádeže rieši v priestupkovom konaní.

V čase 23.23 h 5. 4. 2013 obdržala MsP
telefonický oznam od občana, že po Váž-
skej ulici ide skupina 5 mladíkov, ktorí sú
pod vplyvom alkoholu a robia krik, pričom
ich susede pomočili bránu. Hliadka v blíz-
kosti hrádze spozorovala viacero prázd-
nych fliaš od alkoholu a asi 50 m odtiaľ na
zemi ležal mladík, ktorý bol značne pod
vplyvom alkoholu. Osoba bola prevezená
na útvar MsP, kde bolo zistené, že ide o
15-ročného chlapca. Menovaný nebol
zranený a nepotreboval ošetrenie. U

chlapca bola vykonaná orientačná dy-
chová skúška s výsledkom 1,84 promile!
Keďže ide o mladistvú osobu, boli vo veci
telef. kontaktovaní rodičia , ktorí ale boli
buď mimo mesta, alebo nezastihnuteľní.
Nakoľko chlapca nebolo možné niekam
umiestniť, ostal v budove MsP, odkiaľ si
ho ráno vyzdvihla matka. Keďže ide o
mladistvú osobu, bolo vo veci spísané
oznámenie na mesto a rodičov bude mes-
to riešiť v správnom konaní v zmysle zá-
kona č.219/2006 o ochrane pred alkoho-
lizmom.

V čase 20.59 h 14. 4. 2013 bolo spozoro-
vané na kamerovom systéme pri križo-
vatke ulíc Fándlyho a Cukrovarská, ako
jeden zo skupinky mládencov vyhodil z
kameninového smetného koša vnútornú
plechovú nádobu s odpadom na trávnik.
Vyslaná hliadka MsP zistila, že skutku sa
dopustil 15-ročný Andrej, ktorý odpad
musel upratať, hliadkou bol odvezený
domov a odovzdaný rodičom. Za konanie
mu bola uložená bloková pokuta.

Dňa 15. 4. 2013 vo večerných hodinách
v čase 23.58 hod. bolo kamerovým systé-
mom na Nám.slobody na zastávkach SAD
zaznamenané, ako neznámy mladý spo-
luobčan zapaľuje obsah v dvoch kameni-
nových smetných nádobách. Po zapálení
odišiel smerom na Ul. Novomestská. Na
miesto bola okamžite vyslaná hliadka
MsP, ktorá 17-ročného mladíka začala na-
háňať. Zadržanému bola na mieste ulo-

žená bloková pokuta 20,-€. Následne
hliadka oheň v nádobách uhasila.

Spor v rodine hliadka MsP urovnávala
16. 4. 2013, kedy otec v podnapitom stave
fyzicky opakovane napádal svoju dcéru.
Za schválnosti a hrubé správanie bola
útočníkovi uložená bloková pokuta 20,-€.

V 1.štvrťroku hliadky MsP zistili celkovo
497 priestupkov na úseku dopravy a 97
priestupkov na úseku verejného poriad-
ku. Pri dopravných priestupkoch ide zväč-
ša o nerešpektovanie dopravných značení
parkovanie v zóne zákazu státia, zákaz
zastavenia, parkovanie na chodníkoch a
verejnej zeleni.

Dňa 20. 4. 2013 v čase 9.05 h tel.
oznámil občan mesta, že pri prechádzke
so psom v blízkosti nového ramena na-
šiel v jame väčšie množstvo prasačích
paprčiek, ktoré tam hnijú a už silne zapá-
chajú. Na mieste bolo nájdené väčšie
množstvo bravčových paprčí v štádiu
rozkladu. Podobný prípad v danej lokalite
bol zaznamenaný aj v roku 2012, kedy na
mieste bolo vyhodených niekoľko vriec s
bravčovým mäsom. Mesto objednalo
pracovníkov kafilérie, ktorí materiál od-
stránili.

Mestská polícia prosí občanov, ktorí
môžu pomôcť pri odhalení „šikovného
mäsiara“, aby informácie o pôvodcovi
nahlásili aj anonymne na mestskú po-
líciu.

Mestská polícia Sereď

Jarný futbalový turnaj
Dňa 17. 4. 2013 sa na umelom ihrisku v
areáli ZŠ P. O. Hviezdoslava konal tra-
dičný jarný turnaj v malom futbale žia-
kov primárneho vzdelávania ZŠ. Turnaja
sa zúčastnili chlapci a pár dievčat zo 4
základných seredských škôl.
Výsledky a poradie boli nasledovné:
ZŠ J. A. Komenského – Cirkevná zá-
kladná škola 11 : 0
ZŠ J. Fándlyho – ZŠ P. O. Hviezdoslava
2 : 3
ZŠ J. A. Komenského - ZŠ J. Fándlyho 6 : 3
ZŠ P. O. Hviezdoslava – Cirkevná zá-
kladná škola 8 : 0

ZŠ J. A. Komenského - ZŠ P. O. Hviezdo-
slava 6 : 9
ZŠ J.Fándlyho - Cirkevná základná škola
11 : 0
Poradie: 1. ZŠ P. O. Hviezdoslava
2. ZŠ J. A. Komenského
3. ZŠ J. Fándlyho
4. Cirkevná základná škola sv. Cyrila a
Metoda
Počasie nám prialo, žiaci si schuti za-
hrali a odniesli si diplomy a sladkú od-
menu. Pre víťaza bola pripravená fut-
balová lopta.

RICHARD KAMENSKÝ

Bronz z medzinárodného
turnaja v basketbale
Starší minibasketbalisti MBK
Lokomotíva Sereď sa v príp-
rave na finálový turnaj Maj-
strovstiev Slovenska zúčast-
nili v dňoch 28. – 31. 3. 2013
medzinárodného basketba-
lového turnaja EASTER
TOURNAMENT OSTRAVA
2013. Turnaja sa zúčastnilo vo
všetkých kategóriách celko-
vo 94 družstiev z celej Euró-
py. V kategórii U-12 chlapci
sa zúčastnilo 6 družstiev: Vic-
toria Žilina, Snakes Ostrava,
BS Pardavau Riga (Litva), BU
Chemnitz (Nemecko), MBK
Lokomotíva Sereď, BV Berlin
(Nemecko). Hralo sa systé-
mom každý s každým.

Zápasy MBK Lokomotíva
Sereď:

MBK Lok. Sereď – BV Ber-
lin 31:52 (15:23), Láštic 10,
Paštéka 7, Skubeň 7, Javor 2,
Poboček 2, Šipkovský 2, Kné-
zel 1.

Prvý zápas sme odohrali s
Berlínom. Chlapci dokázali s
Berlínčanmi držať krok iba v
prvom polčase. V druhom
polčase súper zrýchlil hru,
zagresívnil obranu a naši za-
čali poľahky strácať loptu a
prestali premieňať jasné po-
zície.

MBK Lok. Sereď – BU
Chemnitz 55:33 (29:14), Šip-
kovský 16, Paštéka 7, Bobek 6,
Javor 6, Láštic 4, Molnár 4,
Poboček 4, Knézel 3, Skubeň
3, Blaško 2.

V druhom zápase na nás
čakal druhý tím z Nemecka.
Zápas bol od začiatku v našej
réžii a trénerka dala priestor
všetkým hráčom.

MBK Lok. Sereď – MBK
Victoria Žilina 39:42 (22:25),
Skubeň 10, Šipkovský 8, Po-
boček 6, Fidler 4, Láštic 4,
Knézel 3, Bobek 2.

V sobotu na nás čakal veľ-
mi známy súper Žilina. Žilin-
čania začali veľmi dobre a pr-
vú štvrtinu sme prehrali o 10
bodov. Potom sa zápas trošku
zdramatizoval, ale opäť súper
odskočil v tretej štvrtine a
svoj náskok 8-10 bodov si
udržiaval takmer do konca. 2

minúty pred koncom zápasu
tréner Žiliny poslal na ihrisko
hráčov z lavičky a dovolil na-
šim skorigovať výsledok.

MBK Lok. Sereď – Snakes
Ostrava 73:30 (36:20), Šip-
kovský 23, Bobek 12, Javor 9,
Paštéka 8, Skubeň 5, Blaško 4,
Knézel 4, Láštic 3, Poboček 1.

Druhý zápas v sobotu sme
odohrali proti domácej Os-
trave. Výsledky naznačovali,
že by to mal byť jednoznačný
zápas. Lenže prvá štvrtina to
nepreukázala. Naši hráči pri-
stúpili k zápasu veľmi ležér-
ne a prvú štvrtinu vyhrali iba
o 6 bodov. Až v druhom pol-
čase sa chlapci spamätali a
začali hrať svoju hru. Po zá-
pase bolo jasné, že v nedeľu
budeme hrať o 3. miesto s Ri-
gou.

MBK Lok. Sereď – BS Par-
davau Riga 36:28 (20:15),
Bobek 8, Skubeň 8, Šipkovský
8, Knézel 4, Blaško 2, Láštic 2,
Molnár 2, Paštéka 2.

Zápas bol podľa predpokla-
dov vyrovnaný. Opäť nám
nevyšiel začiatok zápasu
(0:6,4:10). Nakoniec sme prvú
štvrtinu doviedli do remízo-
vého stavu (10:10). Od tejto
doby sme súpera nepustili do
vedenia a po celý zápas sme si
udržiavali 3- až 5-bodový ná-
skok, ktorý sme v posledných
2 minútach zápasu zvýšili na
konečných 8 bodov.

Poradie: 1. BV Berlin, 2. MBK
Victoria Žilina, 3. MBK Lo-
komotíva Sereď, 4. BS Parda-
vau Riga, 5. BU Chemnitz, 6.
Snakes Ostrava.

LOKOMOTÍVA: Sebastián
Blaško, Michal Fidler, Matej
Knézel, David Javor, Juraj
Láštic, Jakub Molnár, Matúš
Paštéka, Viktor Poboček, Ma-
túš Skubeň, Oliver Bobek,
Rastislav Šípkovský. Tréner-
ka: Jolana Čomajová.

Najužitočnejším hráčom
družstva sa stal Matej Knézel.
Do All Stars bol vybraný Ma-
túš Skubeň

JAROSLAV ČOMAJ
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Spestrenie výučby
na výtvarnom odbore
Deti zo Zuš sa zoznámili s
novým materiálom. Minu-
lý týždeň sa v umeleckej
škole konali workshopy
zamerané na smalt.

Smaltovanie alebo aj emailo-
vanie je známe skôr nežnej-
šiemu pohlaviu. Dievčatá ho
poznajú už tisícročia vďaka
nádherným farebným lesklým
príveskom, chlapci skôr pre
spôsob práce s ním. Potom, čo
sa pliešok opracuje a nanesie
sa naň vrstva smaltu, ide do
pece, v ktorej je okolo 800
stupňov. Hostia boli odborníci
v danom odbore - Mgr. art.
Michal Kušík a Ing. Stanislav
Kušík. Seminára sa zúčastnilo
24 žiakov, každý si odniesol
domov svoj výrobok. Niektorí
s nadšením, iným sa bude
možno viac dariť nabudúce.

Iniciátorom workshopov bo-
la pani riaditeľka ZUŠ J. Fis-
chera - Kvetoňa Sereď Dagmar
Šajbidorová. Ako nám prezra-
dila pani učiteľka Mgr. Eva
Šmigrovská, v minulosti sa zú-
častnila výtvarného seminára
v Budmericiach, ktorý sa týkal
práve techniky smaltovania.
„Uchvátila všetkých, ktorí sa
ho zučastnili. Videla som a vi-
dím v tejto výtvarnej technike
veľké obohatenie pre výtvarný
odbor ZUŠ. Podporí fantáziu
žiakov pri tvorbe šperku. Preto

som navrhla zakúpenie smal-
tovacej pece, ktorá je základ-
ným a štartovacím zariadením
pre túto techniku. Riaditeľstvo
nám s pochopením vyšlo v ús-
trety, ekonomicky aj organi-
začne.“

Práca s týmto materiálom
má svoje čaro a deti sa s ním
môžu bližšie zoznamovať už
teraz, no svoju oficiálnu pre-
miéru zažije až v budúcom
školskom roku. „Škola má svoj

systém, funguje podľa plánov.
Zariadenie nie je možné zakú-
piť ihneď, treba mu prispôso-
biť prostredie, vybaviť sa ďal-
šími drobnými pomôckami.
Školský rok 2012/2013 nám
prechádza do záverečných me-
siacov, kedy má ZUŠ najviac
aktivít. Od návrhu prebehlo
6-7 mesiacov. Naplno sa začne
technológia smaltovania vo
výtvarnom odbore využívať v
novom školskom roku

2013/2014.“
Na začiatku boli decká tro-

chu tichšie, čakali, čo príde.
Nakoniec neskrývali radosť z
akcie, porovnávali si jednotli-
vé „podarky“ a už teraz riešili,
ako postupovať nabudúce. Ich
výsledkami sa môžete poko-
chať na fotografii.

Hosťom i pedagógom patrí
veľké poďakovanie za pripra-
vené školenie!

MIROSLAVA DUDÁŠOVÁ

Program kina Nova na mesiac máj
1. 5. 2013 (streda) o 20.00 h PRAVIDLÁ

MLČANIA (The Company You Keep).
Robert Redford a Shia LeBouf v drama-
tickom trileri v réžii Roberta Redforda.
USA, 125 min., tit., MP 15, vstupné: 3 €.

2. 5. 2013 (štvrtok) o 19.00 h. MED-
VEDÍK (Teddybear). Originálne poňatý
romantický film s veľmi autentickým a
humorným nadhľadom zobrazuje rôz-
ne podoby lásky. Dánsko, 93 min., tit.,
MP 15, vstupné: členovia FK 2 €, ostatní:
3 €, FILMOVÝ KLUB

2. - 3. 5. 2013 (štvrtok) o 21.00 h – pia-
tok o 20.00 h EVIL DEAD (Evil Dead).
Neľútostný, krvou nasiaknutý remake
legendárneho hororu z roku 1981. USA,
91 min., tit., MP 18, 2D vstupné: 3 €.

4. - 5. 5. 2013 (sobota - nedeľa) o 17.00
h JURSKÝ PARK 3D (Jurassic Park 3D).
Spielbergovo slávne dinosaurie dobro-
družstvo je späť v novom 3D prevedení.
Dobrodružný, USA, 127 min., č. dabing,
MP 12, 3D, vstupné: 5,50 €, DETSKÉ
PREDSTAVENIE

4. - 5. 5. 2013 (sobota - nedeľa) o
20.00 h VEDĽAJŠIE ÚČINKY (Side Ef-
fects). Rooney Mara, Catherine Zeta-
Jones v pôsobivom thrileri Stevena So-
derbergha, ktorý varuje pred tým, čo sa
deje okolo nás a my to ani nevnímame.
USA, 106 min., tit., MP 15, 2D, vstupné: 3
€.

7. - 8. 5. (utorok - streda) o 20.00 h
BEZPEČNÝ PRÍSTAV (Safe Haven). Ro-
manticko-mysteriózny príbeh plachej
Katie, ktorá sa presťahuje do malého
mestečka,kde nikto nič netuší o jej zá-
hadnej minulosti. USA, 115 min., tit., MP
15, 2D vstupné: 4 €.

9. - 10. 5. 2013 (štvrtok - piatok) o 20.00
h SMRTEĽNÉ LŽI (Arbitrage). Richard Ge-
re a Susan Sarandon v dramatickom prí-
behu o moci, peniazoch a rodine. USA, 107
min., tit., MP 12, 2D, vstupné: 4 €.

11. - 12. 5. 2013 (sobota - nedeľa) o 20.00
h. VEĽKÁ SVADBA (The Big Wedding).
Kúzelná romantická komédia, v ktorej sa
počas svadobného víkendu zídu pod jed-
nou strechou štyria držitelia Oscara: Ro-
bert De Niro, Diane Keaton, Susan Saran-
don a Robin Williams. USA, 90 min., tit.,
MP 12, 2D, vstupné: 3 €.

12. 5. 2013 (nedeľa) o 16.30 h ZAMBEZIA
(Zambezia). Mladý sokol Kai sa vydá na
dobrodružnú výpravu do bájneho vtáčie-
ho mesta Zambezia, aby sa stal členom
letky chrániacej mesto pred útokom ne-
priateľov. Animovaný, dobrodružný, JAR,
83 min., slov. dabing, MP, 2D, vstupné:
3€, DETSKÉ PREDSTAVENIE

14. 5. 2013 (utorok) o 17.00 h ŠMEJDI
(Šmejdi). Skryté kamery zachytili drsné
pozadie predvádzacích akcií pre seniorov,
ktorých jediným cieľom je donútiť bez-
branných starých ľudí k nákupu predra-
žených produktov. ČR, 74 min., česká ver-
zia, MP 12, 2D, vstupné: 3€.

14. - 15. 5. 2013 utorok o 20.00 h/streda
o 21.00 h. TEMNÉ NEBO (Dark Skies). Keď
si vás raz vyberú, už im navždy patríte...
Horor, sci-fi, thriler, USA, 97 min., tit., MP
15, 2D, vstupné: 4 €.

15. 5. 2013 (streda) o 19.00 h ABSOL-
VENTI: SLOBODA NIE JE ZADARMO. Ako
absolventi vysokých škôl po strete s reali-
tou na Slovensku prichádzajú o ilúzie...
SR, 83 min., MP 15, 2D, vstupné: členovia 2
€, ostatní 3€ , FILMOVÝ KLUB.

16. - 17. 5. 2013 (štvrtok - piatok) o 20.00
h. PRÁSKAČ (Snitch). Susan Sarandon,
Dwayne Johnson /The Rock/ v príbehu o
tom ako ďaleko je schopný zájsť zúfalý
otec.Thriler natočený podľa skutočného
príbehu. USA, 112 min., tit., MP 15, 2D,
vstupné: 3 €.

18. - 19. 5. 2013 (sobota - nedeľa) o 16.30
h KOVÁČ Z PODLESIA (Kovář z Podlesí),
Rozprávka, v ktorej je všetko tak trochu
inak... Bolek Polívka, klasické bábky a
Drak, ČR, 90 min., česká verzia, MP 12, 2D,
vstupné: 3 , DETSKÉ PREDSTAVENIE.

18. - 19. 5. 2013 (sobota - nedeľa) o 19.30
h IRON MAN 3 (Iron Man 3). Pri ochrane
tých, na ktorých mu záleží, sa musí Ro-
bert Downey Jr. spoľahnúť na vlastnú vy-
naliezavosť a inštinkty... Akčný sci-fi film
v réžii Shane Blacka nadäzujúci na mega-
hit Pomstitelia /The Avengers/. USA, 129
min., tit., MP 12, 3D, vstupné: 5,50 €.

21. - 22. 5. 2013 (utorok - streda) o 20.00
h. NA CUDZÍ ÚČET (Identity Thief). Jason
Bateman sa presvedčí, čo všetko sa vám
môže stať, keď vám niekto ukradne
totožnosť.Komédia, USA, 111 min., tit., MP
12, 2D, vstupné: 3,50 €.

23. - 24. 5. 2013 (štvrtok - piatok) o
20.00 h. ZÁHADA HORY MŔTVYCH (The
Dyatlov Pass Incident). Po stopách ta-
jomnej výpravy a ešte tajomnejších úmr-
tí... Horor, USA/Rusko, 100 min., tit., MP
15, 2D, vstupné: 3 €.

25. - 26. 5. 2013 (sobota - nedeľa) o 16.30
h NEUVERITEĽNÉ DOBRODRUŽSTVÁ
TADA STONESA. Tad túžil byť od malička
archeológom a vďaka náhodnej zámene
sa vydáva na expedíciu plnú neuveriteľ-
ných dobrodružstiev. Animovaná komé-

dia, Španielsko, 90 min., slov. dabing,
MP, 3D, vstupné: 6 €, DETSKÉ PREDSTA-
VENIE.

25. - 26. 5. 2013 (sobota - nedeľa) o
20.00 h. RÝCHLO A ZBESILO 6 (Fast and
Furious 6). Niektoré motory nezadriete, aj
keď jazdíte zásadne s plynovým pedálom
zošliapnutým k podlahe, a preto už po-
šiestykrát bude Vin Diesel a Dwayne
Johnson /The Rock/ vo vytuningovaných
autách jazdiť výhradne rýchlo a zbesilo
pod taktovkou Justina Lina. USA, 100
min., tit., MP 12, 2D, vstupné: 3,50€.

28. - 29. 5. 2013 (utorok - streda) o 20.00
h. AKO ZA STARÝCH ČIAS (Stand Up Gu-
ys). Už to nerobia ako predtým... Al Paci-
no a Alan Arkin v thrileri. USA, 95 min.,
tit., MP 15, 2D, vstupné: 3€.

30. - 31. 5. 2013 (štvrtok - piatok) o 20.00
h. VO ŠTVORICI PO OPICI III (Hangover
III). Bradley Cooper a Jamie Chung v
Grand finále svetoznámej komédie, ktorá
rozosmiala milióny ľudí. USA/Austrália,
100 min., tit., MP 15, 2D, vstupné: 4 €.
______________________________________

Kino NOVA je bezbariérové kino /mož-
nosť vstupu aj na invalidnom vozíku/ s
kapacitou 468 miest. Je vybavené no-
vou 3D DCI technológiou a audiom Dol-
by Digital CP750-7.1. Možnosť ob-
čerstvenia v bufete kina. Predpredaj a
predaj vstupeniek vždy hodinu pred
predstavením na všetky filmy v mesia-
ci. Info a program kina na:
www.vidici.sk/nova, www.sered.sk,
www.facebook.com/nova.sered.

Vedúca: Marta Vácziová,
mobil: 0911/424084,

e-mail: nova.sered@szm.sk
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

MESTSKÉ MÚZEUM -
FÁNDLYHO FARA V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8

Program na mesiac máj 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

Mozaika dejín mesta - potrvá od 16. 5.
2013 – 31. 10. 2013.
PODUJATIA:
18. máj - MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ -
deň otvorených dverí v múzeu – voľný
vstup, program: 10.00 - 16.30 „Sereď 1313
– 2013 – Mozaika z dejín mesta“ - prezen-
tácia výstavy a rozprávanie o 700- ročnej
histórii mesta.
„Šintavský hrad a Česká cesta“ - video-
projekcia
13.00 - 18.00 „Pohľad do reštaurátorskej
dielne“ - ukážky reštaurovania historic-

kých pamiatok, obraz a socha, technika
zlátenia – reštaurátori František a Veroni-
ka Šmigrovskí

17.00 - 18.00 „Historické technológie a
ich použitie pri záchrane pamiatok“ -
prednáša sochár, restaurátor František
Šmigrovský

18.00 - 19.00 „Koncert starej hudby z
obdobia renesancie“ - v podaní súboru
TABULATÚRA, účinkujú: Juraj Korec, Niko-
la Ovčarovičová, Ivan Čermák.

25. mája o 19.00 – ZUZANA KRONERO-
VÁ, divadelné predstavenie v Múzejnej
záhrade „Shirley Valentine“
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)

KULTÚRNE POZVÁNKY

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:
l Vlasta Janská (1927) l Ján Gebrian (1948) l Dušan Šišovič (1951)
l Helena Krivosudská (1924) l Jozefína Čambálová (1928) l Štefan
Chromek (1953) l JUDr. Ján Križan (1952), Dušan Mrázek (1950) l Mária
Okoličányiová (1930) l Alexander Pilka (1966) l Ján Schiffer (1954)
l Milan Vinter (1944)l Ľudovít Štibrany (1946)l Hieronym Brinčík (1938)
l Rudolf Blaho (1945), Eva Horčičáková (1936).

Česť ich pamiatke!

OPUSTILI NÁS

Vítame medzi nami našich najmenších:
l Matteo Bona l Karin Droppová l Natália Horváthová l Vanesa Harper
Horváthová l Miriam Kolbová l Alex Kupec l Patrik Paľko l Adriana Za-
ra Kyselá l Emanuel Lukáčik l Adam Németh l Žofia Pigulová l Hana Po-
jaková l Johana Kollárová.

Rodičom srdečne blahoželáme!

UVÍTALI SME DO ŽIVOTA

Významného životného jubilea sa dožili:
l Helena Bozalková (1921) l Kamila Kukučková (1923) l Zora Miškejová
(1920) l Janka Pulmanová (1920) l Jozefína Richnáková (1922) l Gizela
Strecká (1923).

Srdečne blahoželáme!

JUBILANTI

MANŽELSTVO UZATVORILI
l Vojtech Gálik a Martina Mikéciová l Ľuboš Tripes a Lucia Machová
l Marek Taranda a MUDr. Monika Forrová l Marian Ivančík a Alena
Adamková Marek Šefčík a Andrea Sabová, Ľubomír Ščevík a Karatína Kuče-
ríková l Miroslav Ivanič a Monika Buchtová l Dušan Paldan a Lucia For-
gáčová.

Mladomanželom srdečne blahoželáme!
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Voľné priestory na prenájom

Povinnosti absolventov stredných
a vysokých škôl v sociálnom poistení
Povinnosti absolventov stredných a vy-
sokých škôl po ukončení štúdia voči So-
ciálnej poisťovni závisia od ich konkrét-
neho rozhodnutia.

Ak absolvent zostane nezamestnaný,
nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne po-
vinnosti bez ohľadu nato, či sa zaeviduje
na úrade práce, alebo nie. Nikto za neho
neplatí poistné na sociálne poistenie, ale
súčasne nemá ani nárok na žiadne dávky.
Má ale možnosť prihlásiť sa na dobrovoľ-
né sociálne poistenie (od 16 rokov veku).
Na výber má tri „balíky“ dobrovoľného po-
istenia: komplexné dobrovoľné poistenie
(nemocenské, dôchodkové, poistenie v

nezamestnanosti), samostatné dôchod-
kové poistenie alebo kombináciu nemo-
cenského a dôchodkového poistenia. Pri-
hlási sa v pobočke Sociálnej poisťovne
podľa miesta trvalého pobytu a začne
platiť poistné z vymeriavacieho základu,
ktorý si sám zvolí (v roku 2013 je minimál-
ne poistné mesačne 138,13 eura a maxi-
málne 1 381,39 eura). Ak sa absolvent školy
zaeviduje na úrade práce, má za toto ob-
dobie evidencie možnosť neskôr doda-
točne si doplatiť poistné na dôchodkové
poistenie.

Ak absolvent odíde do zahraničia, tiež
nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne po-
vinnosti, ak nie je v Slovenskej republike

poistencom. Ak je prihlásený na dobro-
voľné sociálne poistenie, odchodom do
zahraničia mimo krajín EÚ mu toto pois-
tenie nezaniká a stále je ho povinný platiť.
Ak je prihlásený na dobrovoľné nemocen-
ské poistenie a/alebo poistenie v neza-
mestnanosti, vznikom povinného poiste-
nia v členských štátoch EÚ, štátoch EHP
alebo Švajčiarska prestáva trvať dobro-
voľné nemocenské poistenie a/alebo po-
istenie v nezamestnanosti v Slovenskej
republike. Dobrovoľné dôchodkové pois-
tenie trvá aj v týchto prípadoch, ak sa z
neho poistenec neodhlási.

Ak absolvent začne podnikať (nado-
budne postavenie SZČO), nevznikajú mu

žiadne oznamovacie resp. prihlasovacie
povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Po-
vinnosť platiť poistné ako SZČO mu
vznikne až k 1. júlu nasledujúceho kalen-
dárneho roka po roku, kedy začal podni-
kať, ak za prvý rok podnikania je jeho prí-
jem vyšší ako 12-násobok minimálneho
vymeriavacieho základu (ak začne podni-
kať v roku 2013, povinnosť platiť poistné
mu vznikne podľa príjmov z daňového
priznania od 1.7.2014). Dovtedy môže vy-
užiť inštitút dobrovoľného poistenia. Ak
sa absolvent zamestná, povinnosti voči
Sociálnej poisťovni za neho plní jeho za-
mestnávateľ.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Historický kalendár -
mesiac máj
l 1. 5. 1625 – V Piešťanoch
umrel palatín, krajinský
hodnostár a protiturecký bo-
jovník STANISLAV TURZO,
majiteľ Šintavského panstva,
ktorý sídlil na Šintavskom
hrade.
l 2. 5. 1950 – V Dolnej Strede
sa narodila akademická ma-
liarka a výtvarná pedagogič-
ka LÝDIA BORÍKOVÁ - JAN-
ČOVIČOVÁ, absolventka
gymnázia v Seredi, ktorá pô-
sobí na ZUŠ v Šali.
l 5. 5. 1921 – V Brezne sa na-
rodil akademický maliar a
výtvarný pedagóg JÚLIUS
BALOGH, asistent na Peda-
gogickom inštitúte v Trnave,
ktorý pôsobil v rokoch
1964-76 aj ako učiteľ výtvar-
nej výchovy na ĽŠU v Seredi
(+2003).
l 5. 6. 1923 - V Seredi sa na-
rodil marxistický historik
ĽUDOVÍT HOLOTÍK, predse-
da Slovenskej historickej spo-
ločnosti a vedúci redaktor
Historického časopisu
(+1985).
l 6. 5. 1949 – V Trnave sa na-
rodil klavirista a hudobný
skladateľ ĽUDOVÍT „Ali“ BE-
LADIČ, člen hudobnej skupi-
ny GATTCH, autor populár-
nych piesní a scénickej hud-
by, ktorý od svojich desiatich
rokov býval v Seredi (+2001).
l 9. 5. 1896 – V Hronci, okres
Banská Bystrica, sa narodil
hudobný skladateľ a pedagóg
JÁN FISCHER - KVETOŇ, kto-
rý v rokoch 1924 - 1941 pôsobil
ako učiteľ v Seredi, kde zalo-
žil a viedol spevokol Zvon.
Jeho meno nesie Základná
umelecká škola v Seredi
(+1963).
l 10. 5. 1748 – V Bratislave
umrel bojovník proti Turkom
a krajinský hodnostár JOZEF
ESTERHÁZY, generál jazdec-
tva, maršal a veliteľ zadunaj-
ských vojsk, ktorý r. 1707 ako
šintavský kapitán zahnal ku-
rucov obliehajúcich Šintav-
ský hrad.
l 13. 5. 1908 – V Lošonci sa
narodil náboženský spisova-
teľ, zodpovedný redaktor Ka-
tolíckych novín a prekladateľ

ROMAN JUSTÍN ŠTIBRANÝ,
ktorý pôsobil ako kňaz aj v
Seredi (+1980).
l 13. 5. 1935 – V Seredi sa na-
rodil básnik, spisovateľ a
stredoškolský učiteľ JÁN NA-
VRÁTIL, autor kníh pre deti a
mládež, rozprávkových roz-
hlasových hier a televíznych
seriálov i hier.
l 17. 5. 1643 – V Liptovských
Matiašovciach sa narodil
uhorský kancelár, biskup a
mecén školstva LADISLAV
MAŤAŠOVSKÝ, ktorý pôsobil
aj v Šintave a v Seredi (+1705).
/370. výročie/
l 24. 5. 1903 – V Seredi sa na-
rodil spisovateľ, novinár,
publicista a úradník ĽUDO-
VÍT TAMÁS (pôvodne Tomá-
šek), ktorý pôsobil v Maďar-
sku, kde aj umrel (+1960).
l 25. 5. 1938 – V Šahách sa
narodil psychológ a odborník
pre liečebnú pedagogiku JÁN
HRUBALA, ktorý umrel v Se-
redi (+1969).
l 30. 5. 1881 – V Seredi sa na-
rodil záhradník VILIAM
KRATOCHVÍLA, organizátor,
zbormajster a predseda muž-
ského speváckeho zboru
ZVON v Seredi (+1949).
l 31. 5. 1797 – V Šaštíne -
Strážach sa narodil r.k. kňaz,
bernolákovec, autor prekladu
učebnice náboženstva z nem-
činy do bernolákovčiny a za-
kladateľ nadácie pre chudob-
ných žiakov ANTON KARD-
HORDÓ, ktorý pôsobil ako
kaplán v Seredi a v rokoch
1825 - 27 ako farár v Šintave
(+1874).

Udalosti
l 9. 5. 1390 - Kráľ ŽIGMUND
LUXEMBURSKÝ prišiel do
Šintavy.
l 10. 5. 1523 – Kráľ ĽUDOVÍT
II. oslobodil obyvateľov Sere-
de, Šintavy a Senca od plate-
nia všetkých mýtnych po-
platkov, vyberaných na úze-
mí Uhorska.
l 14. 5. 1335 – Kráľ KAROL I.
RÓBERT predal Dolnú Stredu
ostrihomskému arcibiskupo-
vi za 200 viedenských hri-
vien.

Mladí reportéri v akcii
Mladí reportéri Alexandra Godályová, Ve-
ronika Moncoľová, Alexandra Lacková,
Ema Tvarožková, Viktória Balogová a Mi-
chal Borák zo ZŠ Juraja Fándlyho si v stredu
10. apríla vyskúšali novinársku prácu v te-
réne. Po krátkej ankete v uliciach mesta
navštívili mestský úrad, oddelenie rozvoja
mesta – referát životného prostredia. V
malej zasadačke ich už čakala p. Miriam
Klottonová a ochotne ich informovala o
realizovaní separovaného zberu v meste,
pričom najviac otázok mali novinári na

zber skla. Tento druh odpadu je v prírode
nerozložiteľný a je vzácnou druhotnou su-
rovinou. Sklo je kvalitný a ekologický obal.
Z mestského úradu to bolo len na skok do
mestského múzea. Tu nám p. Mária Diko-
vá prezradila niečo o najstarších sklených
exponátoch vystavených v múzeu. Získa-
né informácie spracovávame a už čoskoro
o nich napíšeme.

Ďakujeme pani Klottonovej a pani Di-
kovej za čas a ochotu sa nám venovať.

JANA GABRIŠOVÁ
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