Seredský jarmok bol plný
kultúrnych podujatí a zábavy
Seredský hodový jarmok
sa aj v tomto roku niesol
v znamení dobrej zábavy
a pestrých kultúrnych
podujatí.

Návštevníci podujatia si okrem dobrého jedla, množstva
stánkov a kolotočov prišli na
svoje počas troch dní aj čo sa
týka výberu hudobných interpretov. Trhy boli obohatené
rôznymi akciami a sprievodným programom.
Štrnásty ročník Seredského
hodového jarmoku slávnostne
otvoril primátor mesta Martin
Tomčányi, viceprimátor Ľubomír Veselický a riaditeľ
Domu kultúry v Seredi František Čavojský po odznení slávnostnej fanfáry. Kultúrny
program sa v tomto roku niesol v štýle festivalovej ponuky
aj z toho dôvodu, že mesto zároveň oslavuje 700. výročie
prvej písomnej zmienky o Seredi. V rámci kultúrneho programu v piatok vystúpili na pódiu žiaci zo seredských škôl.
Po slávnostnom otvorení ich
na pódiu vystriedala kapela
Frisson Brass – Seredský Big
Band pod taktovkou Laca Banga. O tanečné vystúpenie sa
postarali dievčatá z LY DANCE
UNITED pod vedením Aleny
Krivosudskej. Publikum následne dobre naladila seredská
skupina Kaliber, no a potom
už zábavu rozprúdili brazílske
tanečnice, ktoré vystupujú
pod názvom Brazil Samba
Duo. Kúsok Španielska priniesol do Serede Martin Bies &
Flamenco Clan. Korene tohto
speváka siahajú do južného
Španielska. V Bratislave vyštudoval konzervatórium a
potom založil vlastnú skupinu, s ktorou účinkuje okrem

iného aj na medzinárodných
festivaloch. Hosťoval v Slovenskom národnom divadle v
Bratislave v opere Don Quijotte a účinkoval v balete Carmen
ako flamenco gitarista. Piatkové večerné vystúpenie už
patrilo českej kapele Chinaski,
ktorá vystupovala v Seredi po
prvýkrát. Fanúšikovia sa na
ich koncert prišli pozrieť v
hojnom počte a privítali ich
obrovských potleskom. Spolu
s nimi počas celého koncertu
spievali texty ich piesní a niektorí si aj zatancovali.
V sobotu dopoludnia si prišli
na svoje milovníci dychovky.
Publiku sa predstavila kapela
Hrnčarovanka. V poobedňajších hodinách sa o dobrú zábavu postarala skupina The
Blues Mother in Law. Tvoria ju
veteráni trnavskej bítovej
scény s osudovou slabosťou
pre blues a rock. V ich repertoári sa nachádzajú skladby od J.
Lee Hockera, M. Watersa, E.
Jamesa, J. Wintera a mnohé
iné až po vlastnú tvorbu. Svojskú world music s prímesami

folku, rocku, džezu, či blues
ponúkla návštevníkom trhov
kapela Karpatské horké. Tuzemské ľudové piesne a balady
po ich úprave znejú publiku
oveľa zaujímavejšie a práve v
tom spočíva čaro ich repertoáru. Na večerný koncert skupiny Iné Kafe sa prišlo pozrieť
veľmi veľa fanúšikov. Kapela
síce ohlásila svoj koniec v roku
2006, ale začiatkom roka 2010
sa postavili opäť na nohy, i keď
už v novom zložení. O rok na
to získali zlatú platňu za album Právo na šťastie už v prvom mesiaci predaja, čo bol za
pomerne krátky čas pre skupinu veľký úspech. Líder skupiny Vratko Rohoň sa popri
hudobnej kariére dlhoročne
venuje aj pilotovaniu dopravného lietadla. V rámci toho sa
organizujú pre fanúšikov aj
špeciálne lety, kde si môžu zalietať priamo v oblakoch so
svojím idolom. Týmto koncertom sa ale sobotný večer pre
návštevníkov trhov ani zďaleka nekončil. Kto mal chuť,
mohol sa zabávať aj naďalej. V
kultúrnom dome sa konala
diskotéka pod názvom Hawaii
párty, ktorá trvala až do rána.
Zorganizovali ju členovia OZ
Mladá Sereď. O perfektnú atmosféru a mix tých najlepších
hitov sa postaral DJ Mimo.
Nedeľné dopoludnie už patrilo štvorčlennej seredskej kapele s názvom Mindstorm,
ktorá vznikla pred 5 rokmi.
Kedysi hrávali prevažne cover
verzie známych rockových a
hard rockových skladieb, ale
po príchode nového bubeníka
začali koncertovať v štýle metalcore. Nedeľné popoludnie
sa už nieslo v džezovom štýle.
Na pódiu sa predstavila seredská funky džezová kapela Certainly. Vznikla iba začiatkom

tohto roka, ale fanúšikom tohto žánra napriek tomu poskytla maximálny hudobný zážitok. Nováčikov vystriedali
skúsení muzikanti zo Seredského Dixieland Bandu, ktorí
sú vždy zárukou kvalitnej
hudby a po ich koncerte cítiť
všade neskutočnú energiu. Na
tento hudobný štýl nadviazal
aj posledný účinkujúci Laco
Déczi & Celula New York. Džezová legenda žije už 27 rokov v
Amerike, kde hráva v prestížnych kluboch priamo v New
Yorku, ale vždy raz do roka
príde na turné, ktoré absolvuje
v Čechách a na Slovensku.
Hrali s ním takí džezmani ako
Dave Weckl, Elvin Jones či
Sonny Constanzo. Koncert bol
jednoznačne výborným sústom aj pre najnáročnejšieho
diváka. Hudobníci boli za svoj
výkon aj patrične ohodnotení
publikom.
Neutíchajúci potlesk hovoril za všetko. V rámci jarmoku
sa konali aj rôzne sprievodné
akcie. Rodičia mohli so svojimi deťmi využiť každý deň počas konania jarmoku od 11.00
do 12.00 hod. takzvanú šťastnú
hodinku, kedy bolo vstupné
na kolotoče iba za 50 centov.
Okrem toho v kníhkupectve
Slnečnica bola 10-% zľava na
všetky tituly. No, a čo sa týka
športových aktivít - AŠK Lokomotíva Sereď organizovala
streetballový a STK Mladosť
Sereď jarmočný stolnotenisový turnaj v športovej hale Relax.
Okrem množstva kultúrnych a sprievodných podujatí
Seredskému hodovému jarmoku prialo dokonale aj počasie, ktoré bolo počas troch dní
vyslovene ukážkové a miestami až tropické.
STANISLAVA JANEGOVÁ
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Svetové zlato a
striebro v Seredi
V utorok 25. júna sa primátor mesta Martin
Tomčányi stretol s mladými športovkyňami
Alexandrou Kacvinskou,
Emou Nešťákovou a ich
trénerom Tiborom Nešťákom.

Dôvodom bol ich významný
športový úspech na majstrovstvách sveta v speed
bedmintone, ktoré sa konali
12. - 15. júna v Berlíne. Ema
Nešťáková v kategórii U14
(juniorky do 14 rokov) vybojovala striebornú medailu.
Alexandra Kacvinská v kategórii U18 (juniorky do 18 rokov) v dvojhre porazila všetky súperky a priniesla domov
zlatú medailu.
Svoje kvality Alexandra potvrdila aj v zmiešanej štvorhre, kde spolu s Tomášom
Pavlovským skončili druhí. O
tom, že nedávny triumf v
Berlíne nie je ich prvým
úspechom v tomto športe,
svedčí fakt, že v rebríčku
Medzinárodnej Speedminto-

novej Organizácie ISBO za
rok 2013 je momentálne Ema
Nešťáková na celkovej druhej
priečke a Alexandre patrí vo
svojej kategórii tretie miesto.
Dievčatá týmto úspechom
prispeli nielen k zviditeľneniu tohto pomerne nového
športu v Seredi, ale svoje
mesto a Slovensko úspešne
reprezentovali v zahraničí.
K týmto vynikajúcim výsledkom im primátor mesta
Sereď osobne zablahoželal a
odovzdal
ďakovné listy.
Vďaka patrí aj trénerovi Tiborovi Nešťákovi, ktorý svoj
voľný čas venuje propagácii a
rozvoju speedmintonu u nás
a popri tom sa stíha venovať
aj rozvoju mládeže.
My mu držíme palce a pevne veríme, že podobnými
úspechmi nám jeho zverenkyne a zverenci budú robiť
dobré meno aj v budúcnosti.
Viac informácií o speedmintone nájdete na:
www.speedminton.sk
Odd. školstva, rodiny,
kultúry a športu

Špinavá voda
MsZ na svojom júnovom zasadaní sa zaoberalo, na návrh
poslanca pána Kurbela, problémom špinavej vody. Túto v
Seredi dodáva ZsVS, a. s. Každý, kto je na tento zdroj vody
napojený, sa v posledných
rokoch stretáva s niečím, čo
svojimi fyzikálnymi vlastnosťami zodpovedá síce vode,
ale určite nie pitnej. Napriek
neustálemu uisťovaniu zo
strany zodpovedných pracovníkov, je podľa mňa
vhodná jedine na umývanie
auta, ale určite nie na pranie
bielizne, tobôž nie na pitie.
Zmluvné podmienky, ktoré
ZsVS, a.s., s odberateľmi má,
sú tak nastavené, že prakticky nie je možné uplatňovať
reklamáciu a ani odškodné
na akúkoľvek sťažnosť. O tom
hovorí moja vlastná skúsenosť. Akákoľvek reklamácia
býva spravidla vodárenskou
spoločnosťou zamietnutá. To
priviedlo niekoľko nespokojných občanov k tomu, aby
vytvorili občiansku iniciatívu, ktorá požiadala na zasadaní MsZ dňa 12. 6. 2013 p.
primátora aj poslancov o

podporu a angažovanie sa v
tejto veci. Táto akože voda je
o. i. dodávaná aj do škôlok a
ZŠ, ktorých zriaďovateľom je
mesto Sereď, a kam chodia
deti našich občanov. Preto by
pre vedenie mesta malo byť
samozrejmosťou túto vec
podporiť a vlastne zrejme
iniciovať. Z prítomných poslancov a vedenia mesta petíciu nepodpísali iba p. primátor a viceprimátor. Na zasadaní boli prítomní pätnásti
poslanci. Tí si zrejme uvedomovali zložitosť a vážnosť
dlhodobo pretrvávajúcej situácie a nakoniec prijali k
danej veci aj uznesenie. Jeho
presné znenie bude zverejnené v zápisnici z rokovanie
MsZ. Som toho názoru, že
kroky, ktoré mesto v danej
veci podniklo, nie sú vôbec
zanedbateľné. Jednoznačné
je ale to, že problémy s vodou
pretrvávajú stále. Z vysvetľovania toho, prečo k problémom dochádza, ešte nikomu
čistá voda z potrubia netiekla. Je to problém nás všetkých, občanov.
DANIEL LÖFFLER
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Rokovanie mestského zastupiteľstva
Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Seredi
zvolal primátor na utorok
11.júna 2013. Materiály, ktoré boli predkladané na rokovanie poslancom, si môžete pozrieť na web stránke http://www.mz.sered.sk
/materialy/vo_11_14/2013061
1/index.html. Uznesenia zastupiteľstva, zápisnicu ako
aj hlasovanie poslancov k
jednotlivým bodom rokovania si môžete pozrieť na web
stránke http://www.sered.s
k/mestsky-urad-poskytovanie-informacii.
Predložený návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva bol na návrh poslancov doplnený o zriadenie
vecného bremena na vybudovanie trafostanice pre potreby židovského múzea,
schválenie finančného príspevku vo výške 300 € na akciu „Na vysokom bicykli deťom“ organizovanú pre onkologicky choré deti, prerokovanie problematiky špinavej
vody z vodovodu v meste Sereď, návrh na odmenu pre
hlavnú kontrolórku a poslancov, žiadosť p. Gábriša o povolenie vstupu elektrických
autíčok na Námestie slobody,
iniciovanie stretnutia s drobnými podnikateľmi a inventarizáciu pôdy vo vlastníctve
mesta. Z programu rokovania
bol stiahnutý zámer prevodu
majetku mesta – zámena pozemku s firmou Vramon.
Informatívna správa o činnosti mesta Sereď a mestského úradu od ostatného
rokovania MsZ
Konferencia k 700. výročiu
prvej písomnej zmienky o
Seredi, na ktorej sa zúčastnili mnohí významní historici,
sa uskutočnila v obradnej sieni MsÚ 17. 4. 2013. Oddelenie
školstva zorganizovalo 30.
ročník „Behu pre zdravie“ vo
veľkom parku za účasti všetkých vekových kategórií.
Acie sa 19. 4. 2013 zúčastnilo
90 bežcov. Celomestská jarná
brigáda zameraná na čistenie
mesta sa konala 20. 4. 2013. Na
akcii sa zúčastnilo aj Okresné
koordinačné centrum hnutia
Nová väčšina v Galante a materské centru Mama klub. Rokovanie primátora mesta o
výstavbe Vodného diela SereďHlohovec so zástupcami združenia Vážska vodná cesta so
sídlom v Hlohovci bolo 23. 4.
2013. Analýzu navrhnutého
projektu tenisových kurtov v
parku v areáli bývalého záhradníctva prerokoval primátor
so zástupcami tenisového
klubu 24. 4. 2013. Zástupca
primátora mesta sa s náčelníkom MsP zúčastnil celoslovenského stretnutia prezidenta Policajného zboru SR
so zástupcami samospráv a
obecných polícií v Nitre 25. 4.
2013. Bratislavská kynologická
záchranárska brigáda zorganizovala 27. 4. 2013 pri príležitosti 700. výročia mesta podujatie „Budem záchranárom.
Akcia bola venovaná deťom z
detského domova, klientom
Domova sociálnych služieb
Šoporňa-Štrkovec i širokej verejnosti.
Žiaci základných a stred-

ných škôl nášho mesta sa
30.4.2013 zúčastnili
vedomostnej súťaže „Čo vieš o Seredi?“. Súťaže sa zúčastnilo 42
najlepších žiakov – víťazov
školských kôl zo základných a
stredných škôl.
Mesto Sereď podporilo celomestské podujatia organizované školami, športovcami,
občianskymi združeniami, či
už v rámci osláv 700. výročia
prvej písomnej zmienky o Seredi, alebo v rámci programu
„Sereď – mesto prevencie“. Boli
to akcie:
- 25. 4. 2013 Oblastné majstrovstvá v SUDOKU so ZŠ J.
Fándlyho,
- 25. 4. 2013 Stolnotenisový
turnaj – Cirkevná ZŠ,
- Florbalový, futbalový a
basketbalový turnaj žiakov so
ZŠ J. A. Komenského,
- 7. 5. 2013 Knižné hody s
Obchodnou akadémiou,
- 12. 5. 2013 Oslavy 25.výročia
založenia OZ TJ Rozkvet,
Stredný Čepeň.
- 2. 6. 2013 Sereď maratón s
ŠK CykloTour Sereď,
- 6. 6. 2013 Futbalový turnaj
mladých nádejí s ŠKF Sereď,
- 6. – 8. 6. 2013 turnaj starých
pánov organizovaný OZ Kozmos Camping.
Dňa 30. 4. 2013 sa za účasti
vedenia mesta a hojnej účasti
seniorov uskutočnilo v Dennom centre pre seniorov stavanie mája. Kultúrne podujatie spojené so stavaním mája
sa konalo aj na Námestí slobody. Prvomájové oslavy pokračovali bohatým kultúrnym
programom. Nový športový
stánok Sokolovňa bol otvorený
3. 5. 2013. Následne 11. 5. 2013
sa v ňom konal Deň basketbalu, ktorý organizovalo mesto
Sereď v spolupráci s OZ Zober
loptu nie drogy a OZ BADES
Sereď.
Dňa 7. 5. 2013 sa uskutočnil
akt kladenia vencov pri pamätníku oslobodenia pri príležitosti 68. výročia víťazstva
nad fašizmom a ukončenia
II.svetovej vojny. V tento deň
sa konal aj odborný seminár
na tému „Komplexná obnova
bytových domov“ a vo veľkom parku sa začala montáž
prvkov nového detského ihriska. Za účasti prednostky
Obvodného úradu v Galante a
riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante
sa 9. 5. 2013 konala prezentácia
chránenej dielne – kamerového systému MsP. Primátor
mesta sa 10. 5. 2013 zúčastnil
rokovania predstavenstva Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti Nitra, a.s., ku kvalite vody dodávanej v Seredi.
V sobotu 11. 5. 2013 sa konal
18.ročník veľkých Rybárskych
pretekov na ramene Váhu v
Strednom Čepeni a odhalený
bol pamätník pri príležitosti
20. výročia vyslania prvej
jednotky Armády SR do mierovej misie OSN–UNPROFOR.
Organizátormi akcie boli OZ
UN VETERAN SLOVAKIA, nezisková organizácia PROMEMORIA
VETERANORUM,
mesto Sereď a veliteľ Ženijného práporu Pozemných síl
SR. Akcia sa konala za účasti
podpredsedníčky NR SR a náčelníka Generálneho štábu

SR. V tento deň sa konal aj
6.ročník Festivalu heligonkárov, ktorý organizovalo mesto Sereď, dom kultúry a Klub
heligonkárov. Únia materských centier zorganizovala
ako najväčšiu oslavu Dňa
matiek 10.ročník „Míle pre
mamu“. Podujatie sa konalo v
kine Nova. Dňa 12.5.2013 sa
oslavy Dňa matiek konali v
Dennom centre pre seniorov,
na akcii sa okrem vedenia
mesta zúčastnil aj náčelník
MsP, ktorý ponúkol seniorom
možnosť dohľadu na dodržiavaní poriadku a čistoty v parku na Námestí slobody, zámockom parku a na cyklotrase. Na Obecnom úrade vo Vinohradoch nad Váhom sa
uskutočnilo stretnutie s rodinou Mikulincovcov, ktorá
pomáhala ohrozeným pasažierom vo vrtuľníku, ktorý
spadol v katastri Sereď- Čepeň
3. marca t. r. do rieky Váh, a
taktiež
bolo uskutočnené
stretnutie so zástupcami záchranárskej služby a p. Kráľovičom, ktorí zasahovali pri
havárii vrtuľníka. Toto stretnutie bolo uskutočnené v
spolupráci so starostkou obce
Vinohrady nad Váhom.
OZ Mladá Sereď zorganizovalo 18. 5. 2013 na Námestí
slobody akciu „Zóna bez peňazí“, kde si občania mohli
bezplatne vymeniť a darovať
rôzne predmety. Pri príležitosti Dňa múzeí sa konala
prednáška Mgr. Františka
Šmigrovského o reštaurovaní
historických sôch, obrazov a
budov spojená s ukážkami
reštaurátorských prác, a koncert skupiny na dobových
nástrojoch z čias renesancie.
Dňa 20. 5. 2013 sa konalo v kine
Nova premietanie firmu „Katka“ pre študentov Gymnázia
Vojtech Mihálika. V dňoch 24.
– 26. 5. 2013 zažila Sokolovňa
prvú väčšiu zaťažkávaciu
skúšku. Konali sa tu Majstrovstvá SR starších minibasketbalistov, ktoré usporiadal MBK
Lokomotíva Sereď s podporou
mesta. Družstvo starších minibasketbalistov MBK Lokomotíva Sereď sa umiestnilo na
2.mieste. Stretnutie s podnikateľmi v objektoch Kasární
Váh o spôsobe ochrany objektu od 1.7.2013 sa konalo
29.5.2013 . Konalo sa tiež pracovné stretnutie autorov návrhu Územného plánu s poslancami MsZ ku Konceptu
ÚP mesta Sereď a predstavenie návrhu spoločnosti BELUNA, a.s., Piešťany na výmenu 1380 svietidiel verejného
osvetlenia v meste bez investičných nákladov mesta, s
analýzou súčasného stavu
nákladov na elektrickú energiu a údržbu existujúcich
svietidiel. Náklady na výmenu
by boli uhrádzané z dosianutej
úspory na nižších nákladoch
na spotrebe a údržbe po výmene svietidiel.
V spolupráci s domom kultúry a vedením spoločnosti
Hubert sa 31. 5. 2013 uskutočnilo „Otvorenie kultúrneho
leta“. Stretnutie s HR manažérkou spoločnosti SITA Ing.
Zdeňkou Procházkovou
k
možnostiam
sponzorskej
pomoci pri čistiacich prácach

v Seredi a zhodnotenie pôsobenia nového manažmentu
SITA v Seredi po mesiaci od
uskutočnenej zmeny bolo 5. 6.
2013. O investičnom rozvoji
mestskej polikliniky ( predbežný súhlas k financovaniu
výmeny okien rehabilitačného oddelenia a elektronických dverí pri vstupe na
detské oddelenie) hovoril
primátor mesta 6. 6. 2013 s
výkonným riaditeľom ProCare Ing. Viktorom Földesom a
riaditeľkou polikliniky Ing.
Kornéliou Horváthovou. V
tgen istý deň sa uskutočnilo
pracovné stretnutie k projektu
„Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi“ v múzeu v Seredi.
Z kultúrnych akcií treba
spomenúť aj vystúpenie herečky Zuzany Kronerovej,
ktorá sa v estrádnej sále domu
kultúry dňa 25. 5. 2013 predstavila v hre Shirley Valentine, a vystúpenie džezového
speváka z USA Justina Echolsa
v muzeálnej záhrade, ktoré sa
konalo dňa 7. 6. 2013.
Dňa 7. 6. 2013 sa na mestskom štadióne uskutočnil 10.
ročník Škôlkarskej olympiády,
ktorej sa zúčastnilo 240 detí z
materských škôl zo Serede, Paty, Pustých Sadov, Zemianskych Sadov, Šintavy a Vlčkoviec. Toto podujatie podporilo aj OZ Zober loptu, nie
drogy. Dňa 8. 6. 2013 bolo pri
príležitosti MDD slávnostne
otvorené nové detské ihrisko
v zámockom parku, súčasťou
otvorenia boli aj súťaže pre
deti a o zábavu sa postarali
aj herci z Divadelného centra
v Martine. Primátor vyjadril
poďakovanie za výdatnú pomoc pri organizovaní oboch
akcií Mgr. Silvii Kováčovej,
vedúcej oddelenia školstva, a
jej tímu.
Ďalšie akcie:
- vykonávané sú opravy
miestnych komunikácií – Novomestská, D. Štúra, chodníky
v parku, po ukončení realizácie chodníka v zámockom
parku sa bude pokračovať cyklotrasou popod cestný most
cez rieku Váh a Lúčnou ulicou,
- pokračuje obnova objektu
bývalých verejných WC v zámockom parku,
- obnovované je vodorovné
dopravné značenie,
- vykonávaná je projektová a
administratívna
príprava
schválených investičných akcií,
- pokračuje verejné obstarávanie stavebných akcií a
iných dodávateľských činností,
- údržba verejnej zelene,
výsadba drevín a letničiek v
meste,
- bola zrealizovaná celoplošná deratizácia,
- uskutočnilo sa rokovanie
s Ing. Bezecným vo veci realizácie verejného osvetlenia v
zámockom parku,
- so zástupcom Židovskej
obce p. Korčokom bolo uskutočnené rokovanie týkajúce
sa realizácie výstavby židovského múzea,
- k problematike dodávania
znečistenej vody v našom
meste boli uskutočnené rokovania s generálnym riaditeľom Západoslovenskej vo-

dárenskej spoločnosti, s riaditeľom OZ v Šali, s riaditeľom
zodpovedným za investície, s
výrobnou riaditeľkou, s predsedom predstavenstva ZsVS a
taktiež s vedúcim údržby na
prevádzke Sereď.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi túto informatívnu správu o činnosti zobralo na vedomie.
Správy hlavnej kontrolórky:
MsZ zobralo na vedomie
správu hlavnej kontrolórky z
následnej finančnej kontroly,
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v podmienkach mestskej samosprávy na
mestskom úrade. Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na II.
polrok 2013.
Informácia o súčasnom stave na Mestskej poliklinike v
Seredi.
Správu predložila riaditeľka
polikliniky Ing. Kornélia
Horváthová. Správa obsahovala informácie o rozsahu
zdravotnej starostlivosti, využívaní priestorov na prenájom tretím osobám za účelom poskytovania zdravotnej
starostlivosti alebo poskytovania iných služieb, investíciách a bežných opravách na
prenajatom majetku. Prílohou správy bola aj tabuľka s
prehľadom ordinačných hodín a počtoch pacientov. MsZ
zobralo Správu o činnosti
Mestskej polikliniky, s.r.o., na
vedomie.
Podmienky
poskytovania
jednorazových sociálnych
dávok.
MsZ schválilo Podmienky
poskytovania jednorazových
sociálnych dávok, ktoré boli
vypracované ako smernica s
pripomienkami
poslancov.
Tie sa týkali najmä toho, že
jednotlivé žiadosti o jednorazové sociálne dávky bude naďalej posudzovať Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a
bytová pri MsZ v Seredi a tieto nebudú stanovené pevnou
sumou pre jednotlivé kategórie žiadateľov. Taktiež bola
schválená podmienka, že deti žiadateľov nemôžu mať
žiadne neospravedlnené vyučovacie hodiny 12 mesiacov
pred podaním žiadosti.
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď.
MsZ sa uznieslo na:
- VZN č. 10/2013 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na zrušení
VZN mesta Sereď č. 3/2006 o
podmienkach poskytovania
finančných príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na zrušení
VZN mesta Sereď č. 6/2004 o
podmienkach poskytovania
jednorazových
sociálnych
dávok v znení neskorších nariadení a na zrušení VZN č.
1/2005 Trhový poriadok – o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste – príležitost-

ný trh Seredský hodový jarmok v znení neskorších nariadení s pripomienkami Legislatívno-právnej komisie pri
MsZ v Seredi,
- VZN č. 11/2013 o ďalších
výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v
Seredi a o zrušení VZN mesta
Sereď č. 1/2002 Štatút Mestskej polície v Seredi v znení
neskorších nariadení.
Mestský bytový podnik
Nový konateľ spoločnosti
Ing. Martin Káčer informoval
poslancov o zistených skutočnostiach od svojho nástupu a
o pripravovaných zmenách,
ktoré sa budú týkať chodu
spoločnosti a budúceho smerovania spoločnosti. Poslanci
MsZ zrušili členstvo Miroslava Kucharoviča v Dozornej
rade MsBP a za nového člena
Dozornej rady schválili Ing.
Miroslava Marka.
Nakladanie s majetkom
mesta Sereď
MsZ schválilo:
- nájom časti pozemku na
Námestí slobody vo výmere
69,3 m2 za cenu 0,40 €/
m2/rok, ktorá bude zvýšená o
platnú DPH pred prevádzkovou jednotkou „Železiarstvo“,
- nájom časti parcely na
Krásnej ul. spolu vo výmere 2
897 m2 za cenu 0,10/m2/rok
pre Základnú organizáciu Slovenského
záhradkárskeho
zväzu z dôvodu, že pozemok je
dlhodobo užívaný ako záhradkárska osada,
- zámer prevodu skladu v
areáli „Kasární Váh“ Mestskej
organizácii Slovenského rybárskeho zväzu, Sereď,
- zámer prevodu budovy na
parcele č. 3723/15 v areáli „Kasární Váh“ formou vyhlásenia
obchodnej verejnej súťaže,
- ponechanie časti areálu
bývalých „Kasární Váh“ v majetku mesta a pokračovať v realizácii predložených zámerov
na kultúrne, športové, spoločenské a sociálne využitie pre
občanov mesta,
- prevod bytu vo výmere
57,80 m2 V.Kučerovej za kúpnu cenu 303,43 €,
- prevod bytu vo výmere
59,44 m2 M.Šimekovi za kúpnu cenu 768,78 €,
- prevod bytu vo výmere
59,44 m2 E. a J. Bahúlovcom za
kúpnu cenu 848,17 €,
- prevod bytu vo výmere
57,01 m2 A. a M. Mizerovcom
za kúpnu cenu 382,54 €,
- zverenie majetku mesta,
ktorý bol v správe ZŠ P. O.
Hviezdoslava do správy ZŠ J.
A. Komenského s účinnosťou
od 1. 7. 2013, uložilo spracovať
protokoly o odovzdaní zo
správy a prevzatí majetku do
správy škôl v znení platnej legislatívy a vykonať návrh na
zápis výkonu správy k nehnuteľnému majetku na príslušnej správe katastra,
- bezodplatné zriadenie
vecného bremena na vybudovanie trafostanice pre Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry v Bratislave pre potreby budúceho
židovského múzea v Seredi.
MsZ neschválilo zámer prevodu časti pozemku vo výmere 20 m2 na Poštovej ul.
pokračovanie na strane 3
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Rokovanie mestského zastupiteľstva
pokračovanie zo strany 2
Zmena rozpočtu mesta Sereď
MsZ schválilo III.zmenu
rozpočtu mesta Sereď na rok
2013. Predmetom zmeny rozpočtu sú najmä tieto skutočnosti: zreálnenie rozpočtu s
ohľadom na uzatvorené zmluvy resp. schválené projekty
(grant zo SLSP, vyúčtovanie
dotácie na Nám. slobody, poskytnutie dotácie na havarijný stav miestnych komunikácií), riešenie nevyhnutných
potrieb v oblasti vzdelávania
súvisiacich s opravami a údržbou, zabezpečením kapitálových zdrojov a tiež so zlúčením ZŠ J. A. Komenského a P.
O. Hviezdoslava, zabezpečenie
v rozpočte niektorých nevy-

hnutných potrieb v oblasti civilnej obrany a požiarnej
ochrany, sociálnej starostlivosti, rozšírenie VO, rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému a presun
prostriedkov zo správy jednotlivých rozpočtových programov na základe rozhodnutia
poslancov.
Rôzne
MsZ sa oboznámilo s prezentáciou firmy Beluna týkajúcou sa výmeny verejného
osvetlenia za nový typ – led
technológiu. Poslancov zaujali
najmä ekonomické ukazovatele, pretože náklady na verejné
osvetlenie 1 380 svietidiel by
po zmene technológie klesli
na tretinu.

MsZ schválilo:
- do funkcie preventivára
požiarnej ochrany mesta Sereď Mgr. Miroslava Račáka s
platnosťou od 1.7.2013 na dobu
neurčitú,
- finančný dar 300 € pre občianske združenie „Deťom pre
život“, ktoré v spolupráci s
Cyklistickým klubom AB Sereď a mestom Sereď uskutočnilo medzinárodnú akciu Na
bicykli deťom, finančné prostriedky budú využité na pomoc chorým deťom,
- odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 1 500 € a odmenu poslancom vo výške 500 €.
MsZ zobralo na vedomie:
- žiadosť p. Gábriša o povolenie vstupu detských elek-

trických autíčok na Námestie
slobody,
- iniciovanie stretnutia s
drobnými podnikateľmi, ktoré
sa bude realizovať v septembri
t.r.,
- informáciu o nutnosti vykonať inventarizáciu pôdy v
majetku mesta Sereď.
Posledným bodom rokovania boli problémy obyvateľov
mesta so špinavou vodou dodávanou do verejnej siete Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou. MsZ v Seredi
zobralo na vedomie vystúpenie občanov: p. Jantoškovej, p.
Rybaniča, p. Langovej, p. Majku a p. Lőfflera. Pán M. Majko
v mene občanov žiadal, aby
náklady na právne zastupova-

nie občanov v prípade súdneho sporu znášalo mesto. Žiadal, aby mesto zabezpečilo renomovanú právnickú kanceláriu na podanie hromadnej
žaloby proti Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti. V
prípadnom spore by mesto
nemohlo byť na strane navrhovateľa, ani na strane odporcu, lebo zmluvy na dodávku vody majú s Vodárenskou
spoločnosťou uzatvorené jednotliví občania, nie je úhrada
takýchto nákladov možná
podľa platných rozpočtových
pravidiel a nie je ani v súlade
so zásadami hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta.
MsZ zobralo na vedomie požiadavky p. Rybaniča vypra-

cované v súčinnosti s občianskou iniciatívou. Uznieslo sa
na výzve adresovanej Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, aby vzhľadom na
dodávku zhoršenej kvality vody znížilo cenu vody pre
obyvateľov mesta Sereď na
obdobie 6 mesiacov, a aby v
čo najkratšej lehote vykonala
také technické úpravy, ktoré
by zabránili dodávke zhoršenej kvality vody do mesta
Sereď
Na záver rokovania pozval
primátor mesta prítomných
na Seredský hodový jarmok v
dňoch 21. – 23. 6. 2013 a na Bažant kinematograf na Námestie slobody od 4. 7. do 7. 7. 2013.
Organizačné oddelenie MsÚ

Informácia o postupe
Západoslovenských vodární
Zakalená voda vo verejnej
sieti spôsobila v nedávnom
období problémy mnohým
občanom. Na základe viacerých osobných stretnutí
primátora mesta Ing. Martina Tomčányiho s riadiacimi
pracovníkmi
spoločnosti
prijala Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Nitra opatrenia na personálnom i technickom úseku. Po
osobnom stretnutí s riaditeľkou výroby vody Ing. Zuzanou Trnkovou boli primátorovi mesta mailom zo
7.6.2013 oznámené ďalšie informácie, z ktorých vyberáme:
Voči
službukonajúcemu
strojníkovi, ktorý svojím neprofesionálnym
prístupom

zapríčinil, že do systému pustil veľký objem vody v krátkom čase a pri takejto náhlej
zmene prúdenia došlo k rozvíreniu ako aj strhávaniu jemných častíc zo stien potrubia,
bolo začaté disciplinárne konanie.
14.05.2013 sa uskutočnilo
jednanie na úrovni vedúcich
organizačných jednotiek, kde
bol podrobne analyzovaný
vzniknutý problém a prijaté
boli tieto úlohy :
1. 21. 5. 2013 - stretnutie na
OZ Galanta, kde bol presne
popísaný postup komunikácie
medzi útvarom diaľkovodu a
OZ do doby, kým nebude dobudovaný dispečing.
2. Pripravený bol návrh na
dobudovanie dispečingu na

strane diaľkovodu ako aj závodu na tých objektoch, u ktorých sa vyskytuje zákal.
3. Navrhnuté boli ďalšie
technické riešenia – zakúpenie zákalomerov, uzáverov,
redukčných ventilov a ich
umiestnenie po trase s prepojením na dispečing.
4. Dodávateľsky zabezpečujeme monitoring prívodného
potrubia a vodovodnej siete
kamerou, aby sme zistili, v
akom stave je potrubie.
5. Odobrali sme vzorky vody
z prívodu vody a zo siete na
monitoring Mn, Fe, Ca, Mg,
piesok, atď., výsledky očakávame na budúci týždeň.
6. Do konca mesiaca vykonáme výrez potrubia, aby sme
zistili stav potrubia, inkrustá-

ciu a mohli zabezpečiť analýzu
inkrustov v laboratóriu v Žiline.
7. Do aktualizácie investičného plánu zahŕňame aj projekt modelovania vzniknutej
situácie na sieti, ktorý by nám
v budúcnosti vedel zadefinovať miesta s najväčšími rizikami siete na zákalovú situáciu v meste.
8. Predkladanie záznamov o
pravidelnom odkaľovaní a
preplachovaní zo strany závodu.
Uvedené opatrenia by mali v
budúcnosti pomôcť znížiť počet zákalových situácií v meste a dosiahnuť stabilnejší systém v zásobovaní pitnou vodou.
ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Ad sum - Tu som (Pane)
„Bolo nás viac ako štyridsať
kandidátov, ktorí sme na vyzvanie odpovedali: Ad sum -Tu
som (Pane). Tento slnečný deň
zostáva nezabudnuteľným vrcholom života“. Takto si zaspomínal vo svojej autobiografii na začiatok svojej kňazskej
služby dnes už emeritný pápež, sv. Otec Benedikt XVI.
Sobota 15. júna 2013 sa stala v
živote nášho rodáka Milana
Cehlárika takisto „slnečným
dňom“. Pre neho to bol prelomový deň. Teraz už vdp. Milan Cehlárik prijal v arcibiskupskom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave,
z rúk biskupa Jána Oroscha,
apoštolského administrátora
Trnavskej arcidiecézy, sviatosť kňazstva. Je to v tomto
roku jediný vysvätený novokňaz z Trnavskej arcidiecézy.
Preto sa my Seredčania môžeme právom hrdiť, že novokňaz Milan Cehlárik vzišiel
práve spomedzi nás. S radosťou v srdci a so želaním Božích
milostí sa pripájame k dlhému radu gratulantov. Poďakovanie patrí takisto aj Milanovým rodičom za kresťanskú
výchovu a ich osobnú obetu,
ktorá priviedla ich syna až
pred oltár, odkiaľ bude v ďal-

šom živote prinášať Krista
medzi jeho ľud. Nevšedná
udalosť a slávnosť, ktorá sa
udiala v Trnave, sa preniesla v
nasledujúci deň, t.j. 16.6.2013
aj do farského kostola sv. Jána
Krstiteľa v Seredi. Tam sa konala primičná sv. omša, ktorú
slúžil ako svoju vôbec prvú
novokňaz vdp. Milan Cehlárik. Primičná sv. omša je pre
farnosť vždy udalosť, ktorá sa
koná len raz za niekoľko rokov. Aj v tomto prípade to bola
udalosť, ktorá zaplnila farský
kostol do posledného miesta.
Ako už býva zvykom pri takejto udalosti novokňaz sa, podobne ako ženích pred sobá-

šom, odoberie od svojich rodičov a vydá sa na celoživotnú
dušpastiersku púť, aby sprostredkúval spojenie medzi Bohom a jeho ľudom. Aj primičná (prvá z pohľadu kňaza) sv.
omša je vlastne slávenie
eucharistie a riadi sa ustáleným poriadkom. Výnimočná
je v tom, že sa slávi vo farnosti, z ktorej kňaz pochádza.
Spravidla sa koná za účasti
principála, t.j. kňaza, ktorý
pôsobil vo farnosti počas teologického štúdia novokňaza v
kňazskom seminári. V prípade
vdp. M. Cehlárika to boli počas
jeho šesťročného štúdia na
bohosloveckej fakulte až traja

principála. Vdpp. Mgr. Ján
Búčik, Mgr. Peter Cibira a súčasne pôsobiaci dekan a
správca farnosti vdp. Mgr.
Václav Ďurčo. Slávnostnú
homíliu mal vdp. P. Cibira. Aj
v tomto prípade svojím príhovorom naplnil očakávania svojich bývalých farníkov, na
ktoré sme si počas jeho pomerne krátkeho pôsobenia v
Seredi zvykli. Spolu s principálmi bola na sv. omši prítomná asi tridsiatka ďalších
spolubratov v kňazskom povolaní. Na konci sv. omše bolo
udeľované novokňazské požehnanie najprv rodičom a
blízkym príbuzným, potom
celej širšej rodine, principálom, ktorým sa vdp. Milan poďakoval za ich pomoc a rady
počas štúdia, potom dostali
osobitne novokňazské požehnanie miništranti a nakoniec
ostatní veriaci. Po skončení
celej slávnosti prišiel novokňaz Milan medzi ľudí na malé
agapé, ktoré sa konalo vo farskej záhrade. Možno to vnímať
aj ako prvý krok v jeho kňazskej službe, ktorú charakterizoval slovami: „Požehnanie
tým, s ktorými som bol, s ktorými som a ku ktorým som bol
poslaný.“
IVAN SKLENÁR

Občania majú záujem o
stretnutia s vedením mesta
Obyvatelia mesta si už pomaly začínajú zvykať na otvorenú formu komunikácie prostredníctvom pravidelných
stretnutí vždy v prvý pondelok v mesiaci. Dôkazom toho
bol aj väčší počet ľudí v zasadačke MsÚ ako obvykle. Vedenie mesta nielen informuje o tom, čo sa chystá, ale aj
odpovedá na otázky zúčastnených.
Najviac a najdlhšie sa hovorilo o projektovej dokumentácii časti Komenského
ulice, ktorá vedie od železničnej stanice až po kruhovú
križovatku pri ZŠ P. O. Hviezdoslava. Obyvateľky tejto lokality sa prišli nielen poinformovať, čo mesto zamýšľa,
ale vzniesli aj svoje pripomienky. Nepáči sa im, že
komunikácia bude prebudovaná na chodník a cestu pre
motorové vozidlá. Mesto plánuje po jednej strane vybudovať chodník pre chodcov,
ale ten by sa im viac pozdával
na opačnej strane ako je zakreslený v pôvodnom pláne.
Táto téma zrejme bude mať

ešte svoje pokračovanie a
týmto stretnutím sa ani zďaleka neskončila.
Na zaujímavý fakt upozornila vedenie mesta ďalšia
obyvateľka. V bytovom dome
na M. R. Štefánika majú svoje
prevádzky podnikatelia už
niekoľko rokov, ale vlastné
odpadkové koše údajne nemajú. Z toho vyplýva, že obyvatelia tohto paneláka platia
odvoz komunálneho odpadu
aj za nich. Primátor prisľúbil,
že situáciu dá preveriť a následne ju bude riešiť.
Poslankyňa MsZ Božena
Vydarená žiadala osadiť lavičku pri pieskovisku na Železničnej ulici pre mamičky s
deťmi. Na prvý pohľad jednoduchá vec vôbec taká jednoduchá nie je. O tom, či niekde
bude, alebo nebude lavička,
musia rozhodnúť obyvatelia
bytového domu nadpolovičnou väčšinou. Vedenie mesta
už má s podobnými záležitosťami svoje skúsenosti, a tak
sa chce vyhnúť zbytočným
komplikáciám.
STANISLAVA JANEGOVÁ
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Naše mesto je opäť
o niečo krajšie a čistejšie
Mesto Sereď, spoločnosť
Samsung Electronics
Slovakia Galanta a nadácia Pontis sa spojili aj
v tomto roku, aby podporili projekt Naše mesto.
Ide o 5. ročník a 14. júna
prebiehal súčasne v 11
mestách na Slovensku.
Stovky dobrovoľníkov
skrášlili svoje mesto
rôznymi aktivitami
a Sereď patrila k nim.

Projekt Naše mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Spoločnosť Samsung sa do tejto
akcie aktívne zapája už tretí
rok. Zamestnanci dostali na
tento deň platené voľno. Namiesto bežných pracovných
povinností v Seredi natierali
lavičky na Námestí slobody a
pred Jednotou. Ďalej čistili
hrádzu od odpadkov, hrabali
pokosenú trávu v mestskom
parku a vysádzali dreviny na
Poštovej ulici.
V Materskej škole na Komenského a Podzámskej ulici
v Seredi pracovalo 16 ľudí na
maľovaní starých preliezačiek. Riaditeľka oboch zariadení Bc. Iveta Fraňová pred
časom vypracovala projekt s
názvom Farebné preliezačky,
ktorý bol úspešný. Z toho dôvodu sa jej podarilo získať

grant vo výške 80 eur od nadácie Pontis. Na základe toho
mohli skrášľovacie práce spojiť s projektom Naše mesto.
Okrem brigádnikov zo Samsungu sa na akcii podieľali aj
členky z Hnutia kresťanských
spoločenstiev detí v Seredi a
desať členov zo združenia
Mladá Sereď, ktorí čistili a natierali časť oplotenia pri tejto
MŠ.
Za spoločnosť Samsung koordinoval brigádu v Seredi
Mgr. Marcel Královič, ktorý
dohliadal na to, aby mali dob-

rovoľníci všetko, čo potrebujú.
„V tomto roku organizuje spoločnosť Samsung a nadácia
Pontis brigádu nielen v Seredi,
ale aj v Šali, Galante, Bratislave a ďalších ôsmich obciach.
Celkovo sa malo zapojiť do akcie približne 600 ľudí. Najviac
ich brigádničilo v našom
hlavnom meste a v Galante.
Chceme skrášľovať mestá aj
naďalej, naši zamestnanci sa
pri tom viac spoznajú, a zároveň je to dobrý príklad aj pre
ostatných," dodal Královič.
Organizačný tím mesta Se-

reď pod vedením Ing. Branislava Bíru pripravil pre brigádnikov potrebné náradie,
sadenice, farby, štetce, rukavice a ďalší materiál tak, aby
boli splnené ciele projektu. Na
základe podaného projektu
mesto Sereď získalo na všetky
aktivity grant v hodnote 400
eur.
Dobrovoľníci, ktorí sa na
projekte podieľali, svojím postojom jednoznačne potvrdili,
že im na peknom vzhľade nášho mesta naozaj záleží.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Plánované odstávky kotolní MsBP v júli a auguste
Kotolňa K4 Vonkajší rad
15. 7. - 19. 7. 2013
Kotolňa K9 Fándlyho
22. 7. - 26. 7. 2013
Kotolňa K1 Jesenského
5. 8.- 9. 8. 2013

Kotolňa K2 Komenského
12. 8. - 16. 8. 2013
Kotolňa K3 Pažitná
19. 8. - 23. 8. 2013
Kotolňa K5 Mlynárska
26. 8. - 30. 8. 2013

Enviro-žurnalistky to dokázali!
O úspechu mladých reportérok zo ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi v kampani LITTER LESS
(Menej odpadu) sme asi pred
mesiacom informovali. Nakoľko boli obe dievčatá v deň
oceňovania na výmennom
pobyte našich žiakov v Tišnove, na ceny si museli chvíľu
počkať. V pondelok 17. júna
nás v škole navštívil Mgr. Richard Medal, koordinátor
programu Mladí reportéri pre
životné prostredie, a priniesol
našim úspešným enviro-žurnalistkám ceny.
Veronika Moncoľová a Viktória Balogová zo 6. A triedy
získali za úplne najlepšiu prácu – článok Sklené fľaše v našom meste - minulosť, súčasnosť, aj budúcnosť http://ww
w.mladireporteri.sk/sklene-fl
ase-v-nasom-meste-minulostsucasnost-i-buducnost-yreawards-2013-1-miesto-11-14rokov skvelé ceny. Dievčatá
mali možnosť výberu, a tak si

vybrali notebooky, ktoré ako
novinárky určite využijú. Ich
úspech v súťaži tu ale nekončí.
Článok našich dievčat ocenila
aj medzinárodná porota v súťaži YRE AWARDS krásnym
tretím miestom.
Je aj ich zásluhou, že slovenskí mladí reportéri pre životné prostredie sú druhí najlepší na svete.
Tento úspech nás veľmi teší
a rovnako aj naše reportérky,
ktoré povzbudil v ďalšej práci.
Na jeseň ich čaká 3-denné medzinárodné stretnutie s ďalšími úspešnými súťažiacimi a
organizátormi programu.
O výsledkoch medzinárodného kola si viac prečítate na:
http://www.mladireporteri.
sk/media/ekospravy/slovensk
i-mladi-reporteri-pre-zivotneprostredie-druhi-najlepsi-nasvete
Dievčatá, ešte raz vám
BLAHOŽELÁME!
JANA GABRIŠOVÁ

Streetwork v Seredi
Centrum pomoci človeku
v Seredi začalo počas letných mesiacov s avizovanou sociálnou prácou
priamo v teréne, ktorá
má informatívno – propagačný charakter.

Prostredníctvom
terénnej
práce sociálni pracovníci postupne mapujú miesta v Seredi, kde sa rizikoví jednotlivci alebo skupiny bežne pohybujú. Kontaktujú klientov, na ktorých sa ľudia často
pozerajú ako na skupiny
okrajové, škodlivé, potrebné
izolácie, a pod. Zámerom sociálnych pracovníkov je vyhľadávanie a kontaktovanie
nových klientov, ktorí nevyužívajú služby denného centra a zjavne sa nachádzajú v
situácii bez domova. Sociálni
pracovníci oslovujú klientov
priamo v ich prirodzenom
prostredí, ponúkajú pomoc,
informujú o možnosti využívať sociálne služby nízkoprahového denného centra,
ošetrujú drobné rany, motivujú klientov k riešeniu ich
situácie, ponúkajú pomoc pri
sprevádzaní k lekárovi či do
rôznych inštitúcií. Okrem
konkrétnej pomoci jednotlivcom tak streetwork prispieva k prevencii, informovanosti a skvalitňovaniu poskytovaných sociálnych služieb. V priebehu mesiacov
máj a jún 2013 Centrum pomoci človeku postupne zmapovalo viaceré miesta v Seredi. Sociálni pracovníci skontaktovali viac ako 10 nových
klientov, z ktorých polovica
navštívila denné nízkoprahové centrum a využila možnosť osprchovať sa, vymeniť
svoje šaty za čisté, dať si teplú polievku. Klienti nízkoprahového denného centra
využívajú okrem strediska
osobnej hygieny služby sociálnej poradne a v rámci

pracovnej terapie sú zapájaní
do činností súvisiacich s udržiavaním čistoty a poriadku v
centre i jeho blízkom okolí.
Počas terénnej práce sociálni
pracovníci prišli do kontaktu
i s klientmi, ktorí využívali
nízkoprahovú nocľaháreň,
ale momentálne nevyužívajú
služby denného centra. Cieľom práce je pripomenúť
možnosť využívať sociálne
služby denného centra - sprchu, WC, práčku, teplú polievku. Táto práca pomáha
identifikovať a odstraňovať
bariéry, pre ktoré klienti nenavštevujú
nízkoprahové
denné centrum, a zároveň
zistiť skutočné potreby a
problémy
bezdomovcov.
Streetwork tak pomáha získať čo najviac informácií o
Seredi, jej potrebách a problémoch.
V tejto súvislosti by sme
radi oslovili občanov mesta
Sereď so žiadosťou o spoluprácu:
l Ak viete o osobe, ktorá
je bez strechy nad hlavou,
prespáva na ulici, je v zlom
sociálnom, zdravotnom či
psychickom stave – prosíme,
kontaktujte nás telefonicky
na t. č. 0948 944 449. Sme
ochotní za touto osobou zájsť,
poskytnúť jej nevyhnutné
ošetrenie prípadne sprostredkovanie ďalšej odbornej
pomoci a tiež možnosť využívať naše služby.
l Výzva pre všetkých,
ktorí chcú venovať svoj čas
dobročinnej činnosti: hľadáme dobrovoľníkov pre terénnu prácu, streetwork.
Streetwork je vhodný pre
študentov
pomáhajúcich
profesií či pre kohokoľvek,
komu nie je ľahostajný osud
ľudí na okraji spoločnosti.
Trnavská arcidiecézna
charita, Centru
pomoci človeku Sereď,
Bc. Katarína Pažítková

Sociálna poisťovňa informuje
Ako si živnostníci (SZČO) od 1.7.2013 vypočítajú nové poistné.
Sociálna poisťovňa informuje živnostníkov (SZČO), že poistné na povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie si od 1. júla 2013 vypočítajú z vymeriavacieho základu, ktorý sa odvíja od údajov
z ich daňového priznania za rok 2012.
Za obdobie od 1. júla 2013, resp. 1. októbra 2013 (ak ide o SZČO, ktorá má predĺženú
lehotu na podanie daňového priznania za
rok 2012) sa vymeriavací základ SZČO určí
tak, že čiastkový základ dane, neznížený o
zaplatené poistné na povinné verejné
zdravotné poistenie a poistné na sociálne
poistenie (doteraz sa vymeriavací základ
určoval z čiastkového základu dane, ktorý
bol o toto poistné znížený), si vydelia koeficientom 1,9 a počtom mesiacov podnikania v roku 2012 (t.j. počet mesiacov registrácie na daňovom úrade v roku 2012).
Takto určený vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
Sociálna poisťovňa dáva SZČO do pozornosti aj pomôcku - kalkulačku s návodom na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Povinne nemocensky poistená a
povinne dôchodkovo poistená SZČO platí
poistné na nemocenské poistenie so sadzbou 4,4 % z vymeriavacieho základu, na
starobné poistenie so sadzbou 18 % z vymeriavacieho základu, na invalidné poistenie so sadzbou 6 % z vymeriavacieho základu a do rezervného fondu solidarity so

sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu.
Poistné na invalidné poistenie neplatí
SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená po
priznaní starobného dôchodku alebo
predčasného starobného dôchodku. S
účinnosťou od 1. januára 2013 poistné na
invalidné poistenie neplatí ani SZČO, ktorá
je dôchodkovo poistená a je poberateľom
výsluhového dôchodku podľa osobitného
predpisu po dovŕšení dôchodkového veku.
Za obdobie od 1. januára 2013 predstavuje minimálny vymeriavací základ mesačne sumu 393,00 EUR, a teda „minimálne“ mesačné poistné pre SZČO je 130,27
eur. Maximálny vymeriavací základ mesačne je v sume 3 930,00 EUR a „maximálne“ mesačné poistné pre SZČO je 1 302,79
eur. Minimálny a maximálny vymeriavací
základ sú dolnou a hornou hranicou vymeriavacích základov, rozhodujúcich pre platenie poistného SZČO. Ak má SZČO vymeriavací základ v rozmedzí minimálneho a
maximálneho vymeriavacieho základu,
poistné platí zo svojho skutočného vymeriavacieho základu. V období od januára
do apríla 2013 platilo poistné z minimálneho vymeriavacieho základu do Sociálnej
poisťovne takmer 90 percent (89,90%) SZČO – bolo ich 187 202. Naopak, z maximálneho vymeriavacieho základu platilo len
350 SZČO, čo predstavuje 0,17 % SZČO.
SZČO môže platiť poistné bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v Sociálnej poisťovni.
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Riaditeľka polikliniky odpovedá...
materiálno-technické ako aj
mzdové podmienky zamestnancov, ale nevie a ani nemohla v zmysle legislatívy
nariadiť, aby hneď po prevode obchodného podielu v
marci 2009 dvaja lekári poskytujúci primárnu zdravotnú starostlivosť neukončili
pracovný pomer s poliklinikou. Rovnako v roku 2010 sa
odštátnili lekári špecializovanej ambulantnej starostlivosti – diabetológ, internista
a neurológ. Je nutné podotČo bolo presne obsahom
knúť, že rozsah poskytovania
zmluvy medzi mestom Sezdravotnej starostlivosti sa v
reď a spoločnosťou ProCaSeredi neznížil, ani z pohľadu
re? Mám na mysli počet stanovených ambulancií a výš- poisťovní, nakoľko lekári zostali v sieti zdravotnej staku preinvestovaných
rostlivosti a naďalej poskyfinančných prostriedkov?
- Zmluvou o prevode ob- tujú v Seredi zdravotnú stachodného podielu zo dňa 9. rostlivosť.
12. 2008 - uzatvorenou medzi
ProCare a mestom Sereď, sa Aké ciele má spoločnosť a
riešil prevod obchodného na čo boli financie použité?
podielu, zaplatenie odplaty
- Spoločnosť ProCare je jeza prevádzaný obchodný po- diná sieť moderných poliklidiel. Rovnako sa v zmluve ník na Slovensku s novým
riešila aj investícia spoloč- prístupom k starostlivosti
nosti ProCare do polikliniky, hradenej z verejného zdraktorú spoločnosť ProCare votného poistenia. Zamestsplnila v predstihu, do konca náva kvalitných odborníkov
mája 2013 investovala vyše a disponuje najmodernejším
723 743,00 eur (s DPH), čo je o technickým vybavením. Spo200-tis. eur viac, ako sa v ločnosť ProCare od prevzatia
zmluve s mestom Sereď za- polikliniky od mesta plánoviazala. Rovnako sa spoloč- vala implementáciu karty
nosť ProCare zaviazala v ne- klienta ProCare - systém cehnuteľných priestoroch, kto- loročnej zdravotnej starostliré sú predmetom nájomnej vosti, ktorý by zabezpečil pre
zmluvy, zabezpečiť po dobu klientov nadštandardný ser10 rokov zachovanie mini- vis a zdravotné služby bez
málne súčasného rozsahu čakania, rovnako ako v osposkytovania zdravotnej sta- tatných poliklinikách v sieti
rostlivosti tak, aby bolo za- ProCare na Slovensku. Zo
bezpečené
poskytovanie strany klientov polikliniky
primárnej
ambulantnej nebol záujem o implementázdravotnej starostlivosti, se- ciu hore citovaného systému
kundárnej
ambulantnej celoročnej zdravotnej stazdravotnej starostlivosti, za- rostlivosti, a z tohto dôvodu
riadenia spoločných vyšetro- sa v poliklinike neimplemenvacích a liečebných zložiek, toval nadštandardný servis a
agentúry domácej ošetrova- prevádzka polikliniky je v
teľskej starostlivosti, lekár- štandardnom systéme. Fisku službu prvej pomoci, a to nančné zdroje získava len v
minimálne v počte 19 ambu- rozsahu finančných limitov
lancií. V súčasnosti sa v od poisťovní a dotácie od spopriestoroch polikliniky po- ločnosti ProCare. Mesto Seskytuje zdravotná starostli- reď od predaja obchodného
vosť v 30 ambulanciách, z to- podielu v roku 2008 neinvesho je 19 vlastných ambulan- tovalo žiadne finančné zdroje
cií a 11 ambulancií je v pod- do vlastnej budovy a ani nenájme. Za roky 2009-2012 po- dotovalo prevádzkové náklaliklinika ProCare Sereď reali- dy, ako to bolo v minulosti,
zovala zdravotnú starostli- kedy každoročne mesto dovosť, ktorú zdravotné pois- tovalo polikliniku v priemere
ťovne neuhradili v celkovom ročne 70 855 € . V roku 2012
finančnom objeme 80 599 €. mesto prispelo na činnosť
Napriek neuhradeným vý- ADOS-u čiastkou vo výške
konom spoločnosť pokračo- 2000 eur, nakoľko realizujevala v poskytovaní zdravot- me aj výkony sociálneho
nej starostlivosti v súlade so charakteru, ktoré nám poiszmluvou s mestom Sereď.
ťovňa nehradí. Naša spoločSpoločnosť
ProCare od nosť investovala najmä do
prevzatia
polikliniky od prístrojového vybavenia, ako
mesta postupne skvalitňuje napríklad diagnostický USG
Poslanci mesta Sereď si pozvali na júnové zasadnutie zastupiteľstva riaditeľku Mestskej
polikliniky Kornéliu Horváthovú, aby im odpovedala na
viacero otázok v súvislosti s
fungovaním tohto zariadenia.
Keďže ide o tému, ktorá zaujíma väčšinu obyvateľov mesta a susedných obcí, prinášame vám odpovede, ktoré neodzneli ani na stretnutí poslancov.

prístroj, mamografický prístroj, skiagrafický RTG prístroj, elektroliečebné prístroje na FBLR, ultrazvuk na kardiologickú ambulanciu, Holter systém na kardiologickú
ambulanciu, tlakový Holter
na internú ambulanciu, ergometer s príslušenstvom,
autokláv na zubnú ambulanciu, manipulačné ležadlá na
ortopedickú ambulanciu a
FBLR, defibrilátor na kardiologickú ambulanciu, EKG
prístroj na kardiologickú
ambulanciu, EEG-EMG prístroj na neurologickú ambulanciu. Celkové investičné
náklady na prístrojové vybavenie od roku 2008 po súčasnosť boli vo výške 451 102 eur.
Rovnako sme finančné zdroje čerpali na obnovu zariadenia ambulancií nábytkom a
počítačovou technikou.
Je očividné, že poliklinika
prešla za tie roky, čo je v rukách spoločnosti ProCare,
modernizáciou priestorov.
Čo konkrétne sa na poliklinike zmenilo?

• Medzi investičné projekty v rokoch 2009 – 2012 patria
najmä:
• rekonštrukcia 1. poschodia bloku D – ambulancie
Špeciálnej ambulantnej starostlivosti
• vybudovanie verejnej lekárne, úpravy vstupného
vestibulu
• rekonštrukcia RTG pracovísk, vybudovanie mamografického pracoviska
• rekonštrukcia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
• úprava technológie a merania regulácie plynovej kotolne. Uvedené investičné
projekty dosiahli celkovú
výšku 261 468,53 € (s DPH).
To je všetko fajn, ale obyvatelia sa sťažujú na dlhé čakacie lehoty u lekára. Je to
zrejme aj preto, že niektorí
lekári pracujú na poliklinike
iba dva dni v týždni?

- Spoločnosť ProCare venuje pozornosť rozsahu najmä
poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a zatiaľ realizuje aj
výkony, ktoré poisťovne
nehradia.
Zamestnávame
lekárov
nad rozsah úväzkov schválených zdravotnou poisťovňou, poskytujeme zdravotnú
starostlivosť
nad rozsah
schváleného limitu mesačne
vo výške 3 000 - 4 000 eur.
Spoločnosť opakovane žiada
a rokuje o úpravách limitov s
poisťovňami, zdôvodňuje potrebu zvýšenia finančných

limitov ako aj potrebu navýšenia úväzkov pre lekárov,
pričom svoje požiadavky dokladá podrobnými analýzami. Zdravotné poisťovne
čiastočne upravujú limity,
ale požiadavky klientov každoročne narastajú a finančné
zdroje poisťovní sú obmedzené a úpravy sa realizujú
len postupne podľa výšky
zdrojov v poisťovniach. Mesačne sa v našej poliklinike
vyšetrí cca 13 000 klientov,
pričom počet klientov každoročne narastá, čo jasne preukazuje záujem pacientov o
naše služby. Vo väčšine ambulancií sú čakacie doby minimálne, okrem ambulancií
kardiológa, ortopéda a neurológa, a tieto čakacie lehoty sú
v týchto odbornostiach v
štandardných poliklinikách
rovnaké.
V roku 2011 sme otvorili
novú kardiologickú ambulanciu pre celú spádovú oblasť s úväzkom lekára 0,70,
pričom poisťovňa schválila
úväzok 0,20. Vzhľadom na
skutočnosť, že v minulosti v
tomto regióne bola táto starostlivosť zanedbávaná, je
poskytovaná
komplexná
zdravotná starostlivosť, kde
vykonávame echokardiografické vyšetrenie, EKG vyšetrenie v pokoji, ako aj počas
fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaže s nepretržitou kontrolou, takisto
dlhodobé
monitorovanie
EKG (Holter EKG), nevyhnutná a pacientmi žiadaná.
V apríli 2012 sme kardiologickú ambulanciu vybavili
prístrojovou technikou Ergoselect Ergoline a zdravotnú
starostlivosť sme rozšírili o
ergometrické vyšetrenie.
Rovnalo v neurologickej
ambulancii sme rozšírili
komplexnosť poskytovanej
zdravotnej starostlivosti pre
celú spádovú oblasť. Prístrojovou technikou Truscan
EEG- EMG vykonávame vyšetrenia, ktoré doteraz vykonávala len FN Trnava a okolité nemocnice. Zatiaľ zamestnávame lekára len na 0,20
úväzok, pričom spoločnosť
ProCare vypísala výberové
konanie a aktívne oslovuje
neurológov. Je faktom, že je
nedostatok neurológov, ktorí
ovládajú citované metodiky,
ako sú EEG a EMG vyšetrenia.

zok 0,50. Prijímaním nových
klientov by lekár prekročil
únosné pracovné zaťaženie, a
z tohto dôvodu nevieme v
súčasnosti prijímať nových
klientov.
Z polikliniky pred časom odišiel neurológ a ukončenie
spolupráce oznámila aj očná
lekárka. Z akých dôvodov
lekári odchádzajú z polikliniky?

- Každý občan tejto krajiny
má slobodnú voľbu povolania
a právo si vybrať nielen samotné povolanie, ale aj či má
záujem pracovať ako zamestnanec alebo ako podnikateľ.
Od odchodu neurologičky z
polikliniky v máji 2010, ktorá
si otvorila súkromnú ambulanciu vo vedľajšej budove a
založila si vlastnú spoločnosť, vedenie ProCare rieši
stabilizáciu neurológa a v súčasnosti máme neurológa na
0,20 úväzok. Prijatie nového
oftalmológa bude spoločnosť
riešiť po ukončení pracovnej
zmluvy súčasného oftalmológa.
Pacientom sa nepáči ani
možnosť prednostného vyšetrenia za poplatok v rámci
ordinačných hodín lekára.
Uvítali by, keby bola táto
možnosť v poobedňajších
hodinách. Niektorí to pociťujú ako diskrimináciu pacienta, pretože niekto na
poplatok má a niekto nie.

- Pacienti si musia uvedomiť účel tohto poplatku, ktorý je v súlade so zákonom č.
577/2004 Z.z. Poliklinika zabezpečuje krytie svojich nákladov na mzdy, odvody do
poisťovní, údržbu objektov
zo zdrojov zdravotných poisťovní, z poplatkov od klientov, z príjmov nájmov a z dotácie od spoločnosti ProCare.
Poliklinika nie je dotovaná
prostredníctvom štátneho
rozpočtu, ani nedostáva
príspevok na prevádzku a na
obnovu prístrojov z VÚC alebo z rozpočtu mesta.
Bez dotácie spoločnosti
ProCare by nemohla poskytovať zdravotnú starostlivosť
v súčasnom rozsahu a neposkytovala by zdravotnú
starostlivosť
nad rozsah
zmluvných objemov.

rieši klientov prostredníctvom časeniek a sestry realizujú manažment klienta prostredníctvom telefonického
objednávania na orientačný
čas, zatiaľ bez poplatku. V
priemere sa denne vo všeobecných a odborných ambulanciách ošetrí 30 klientov,
pričom z toho počet platiacich klientov za prednostné
vyšetrenie na presný čas je
denne v priemere 1,7 pacienta. Tento poplatok vo výške
7,00 € za prednostné ošetrenie pacientov bol schválený
Trnavským samosprávnym
krajom dňa 29.9.2011.
Poslancov zaujímalo, či neuvažujete opätovne o sprevádzkovaní LSPP formou
predĺženia pracovnej doby
ambulanciou všeobecného
lekára napríklad do 20.00
hodiny. Bude sa spoločnosť
touto myšlienkou zaoberať?

- S opätovným prevádzkovaním LSPP neuvažujeme,
nakoľko v Seredi nie sú vytvorené podmienky po 15,00
hod., aby lekár mohol pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti postupovať lege artis,
nakoľko sa neprevádzkuje laboratórium a RTG pracovisko, čo je kľúčová požiadavka
v zmysle §4 ods.3 zákona
č.576/2004 Z.z. Poskytovateľ
je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne.
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná správne, ak sa vykonávajú všetky zdravotné
výkony na správne určenie
choroby so zabezpečením
včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo
zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.
Aké zmeny plánuje spoločnosť ProCare v tomto roku?
Budú sa otvárať nové ambulancie alebo chcete pokračovať v ďalšej modernizácii
interiéru?

- Nové ambulancie sa neplánujú, nakoľko naša poliklinika poskytuje komplexnú starostlivosť v primárnej
a sekundárnej ambulantnej
zdravotnej
starostlivosti.
Rovnako prevádzkuje zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a
agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Plánujeme pokračovať v
Na nízky počet vydaných
Momentálne je situácia
časeniek upozornili pred ča- údržbe objektu, v oprave
striech, výmene okien na
v takom štádiu, že ortopéd
som aj niektorí poslanci
FBLR a výmene vchodových
už vôbec neberie nových pa- MsZ. Preverovali ste tento
dverí na detské oddelenie a
cientov. Prečo je to tak?
stav?
- Schválený úväzok lekára
- Naša poliklinika skvalit- postupne riešiť klimatizáciu
poisťovňou je 0,40 a my za- ňuje starostlivosť o klientov, priestorov ambulancií.
mestnávame lekára na úvä- aby v čakárni dlho nečakali,
STANISLAVA JANEGOVÁ

Živnostníci, pozor! Od 1. júla sú zmeny v Sociálnej poisťovni
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že 1. júl 2013
je termín, od ktorého môže živnostníkom
(SZČO) vzniknúť alebo zaniknúť povinnosť
platiť do Sociálnej poisťovne poistné na sociálne poistenie, resp. od ktorého sa mení
výška sumy poistného podľa údajov z daňového priznania za rok 2012.
Povinné nemocenské poistenie a povinné
dôchodkové poistenie vzniká SZČO od 1. júla
kalendárneho roka v závislosti od hrubých
príjmov dosiahnutých z činnosti SZČO v

predchádzajúcom kalendárnom roku. Povinnosť prihlásiť sa a platiť poistné vznikne
od 1. júla 2013 tým SZČO, ktorých celkový
hrubý príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti na daňovom priznaní za rok 2012 prekročil zákonom stanovenú hranicu 4 716 eur.
Dovtedy SZČO žiadnu povinnosť, ani oznamovaciu voči Sociálnej poisťovni nemá.
SZČO, ktorej po prekročení stanovenej
hranice vzniká povinné poistenie po prvýkrát, je povinná prihlásiť sa v Sociálnej pois-

ťovni k 1. júlu 2013 prostredníctvom Registračného listu FO – prihláška SZČO. Registračný list FO je potrebné zaslať poštou alebo
priniesť osobne do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska,
a to do 9. júla 2013.
SZČO, ktorá platí poistné už v súčasnosti
a ktorej príjem presiahol hranicu 4 716 eur
(bez ohľadu na to, koľko mesiacov trvala živnosť), nevzniká žiadna oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni. Takémuto živ-

nostníkovi vzniká len povinnosť za obdobie
od 1. júla 2013 si prepočítať výšku vymeriavacieho základu a z neho plynúcu výšku poistného. Pomôcť mu môže aj kalkulačka s návodom na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa zároveň odporúča SZČO, aby si nastavili, resp. zmenili trvalé príkazy v banke na platenie poistného podľa
nových súm a nezabudli uvádzať správne
identifikačné symboly – variabilný symbol a

špecifický symbol. Poistné za júl 2013 je pritom potrebné zaplatiť najneskôr do 8. augusta 2013.
Ak príjem povinne poistenej SZČO za minulý rok podľa daňového priznania neprekročil hranicu 4 716 eur, povinné poistenie jej
zanikne 30. 6. 2013. V takom prípade má SZČO povinnosť odhlásiť sa z povinného poistenia. Urobí tak prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý vyplní ako odhlášku SZČO a tiež ju zašle poštou alebo prinesie osob-

ne do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne
do ôsmich dní od zániku povinného poistenia, teda do 8. júla 2013.
Pre SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na
podanie daňového priznania za rok 2012, platí možný okamih vzniku poistenia 1.10.2013 a
možný okamih zániku poistenia 30.9.2013.
V máji t.r. evidovala Sociálna poisťovňa
232 616 povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb.

zdroj: Sociálna poisťovňa
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Beseda: Správne držanie tela
V dnešnej modernej
dobe narastajú u detí už
aj v mladšom školskom
veku ochorenia
pohybového aparátu.

Je to spôsobené nesprávnym
držaním tela v dôsledku dlhého vysedávania pred počítačom, televízorom a nedostatočnou pohybovou aktivitou.
Preto v rámci plnenia programu projektu Škola podporujúca zdravie sa aj v tomto roku
uskutočnila na našej škole beseda s MUDr. J. Kayserom,
primárom ortopedického oddelenia NsP v Galante.
Na besede žiakom 2. ročníka
podal vtipne a primerane ich
veku základné informácie o
správnom držaní tela, prevencii ochorenia chrbtice a plochých nôh.
Vysvetlil žiakom, ako treba
správne sedieť, aká obuv je
vhodná, aby u nich nenastali
zdravotné ťažkosti a problémy
pohybového aparátu. Tiež poukázal na dôležitosť správnej

výživy, hygieny a športovania
pre ich zdravý vývoj a zároveň
ich upozornil aj na nebezpečenstvo úrazov pri hrách a
športe.
Žiaci sa do besedy aktívne
zapájali, pánovi primárovi
kládli k téme zaujímavé otázky
a tak sa dozvedeli veľa nových

informácií o dôležitosti správneho držania tela a zásadách
udržania si zdravia. Mnohé zásady bezpečného správania
žiaci už poznali a aby si zdravie
udržali, sľúbili, že sa budú podľa nich aj správať.
Veď zdravie je to najcennejšie, čo máme, a aby sme si ho

udržali, musíme sa k nemu aj
zodpovedne správať.
Zároveň by sme sa chceli
MUDr. Jánovi Kayserovi poďakovať, že už trinásť rokov nezištne spolupracuje pri výchove našich žiakov a vedie ich k
zdravému životnému štýlu.
NATÁLIA CHOVANCOVÁ

Na bicykli deťom
Účastníci charitatívneho projektu s názvom Na bicykli deťom sa v rámci svojej cyklotúry zastavili 14. júna aj na Námestí slobody v Seredi. Podujatie, ktorého zakladateľmi sú
manželia Bílikovci, každoročne organizuje OZ Deťom pre
život. Občianske združenie
vzniklo s cieľom poskytovania
pomoci deťom s onkologickým
ochorením. Štvrtý ročník tejto
fantastickej akcie odštartoval
6. júna v Zlíne. Trasa cyklistického maratónu bola dlhá
942 km a rozdelili ju na viacero
etáp. Počas deviatich dní prešli celkovo 224 miest a obcí a
14. júna maratón ukončili v
Bratislave.
Zapojiť sa mohol každý, kto
rád športuje, ale aj ten, kto
chcel iba symbolicky pomôcť.
Medzi účastníkmi sa nachádzali aj viaceré známe osobnosti, ako napríklad herec
Ivan Vojtek, tanečník Jaro

Bekr či olympionici bratia
Hochschornerovci.
„Ten projekt má obrovskú
silu v tom, že tieto osobnosti
idú vždy do toho hlavne preto,
aby pomohli. Deťom v obciach
rozdávali podpisy, fotili sa s
nimi a sú pre ne jednoznačne
veľkým vzorom. Dávajú celému podujatiu ľudský rozmer a
to je fajn,“ dodal predseda OZ
Deťom pre život Miroslav Bílik.
Na Námestí slobody v Seredi
privítal účastníkov cyklistického maratónu primátor mesta Martin Tomčányi. Na adre-

su združenia, podujatia a ľudí,
ktorí sa doň zapojili vyslovil,
obdivné slová, pretože myšlienka tejto akcie je aj z jeho
pohľadu nádherná. Zároveň
odovzdal Miroslavovi Bílikovi
symbolický šek v hodnote 300
eur, ktoré schválili na tento
účel poslanci MsZ. Do akcie sa
zapojili aj členovia Cyklistického klubu AB Sereď.
Predseda združenia pre Seredské novinky potvrdil, že
počas deviatich dní sa im podarilo vyzbierať sumu 7-tis.
200 eur. Toto číslo ale vôbec
nie je definitívne, pretože

prispieť na dobrú vec sa dalo aj
prostredníctvom
verejnej
zbierky formou sms správ v
hodnote dvoch eur. Očakáva
sa preto, že konečná suma bude oveľa vyššia.
Za vyzbierané finančné
prostriedky bude organizovať
občianske združenie regeneračno-rekondičné pobyty pre
detských onkologických pacientov, ktorí sú už po náročnej liečbe. Finančné dary budú
odovzdané aj na onkologické
oddelenia v Bratislave a Košiciach.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Čítajme si... 2013
Dňa 4. júna 2013 v čase od 9.00
do 15.00 hod. sa zrealizoval už
6. ročník najpočetnejšieho
detského čitateľského maratónu „Čítajme si...“. Do podujatia sa prihlásilo 168 regionálnych a školských knižníc a
škôl z celého Slovenska a čítalo
v ňom 36 321 detí, čím sa prekonal rekord z minulého roka.
Podujatie bolo opätovne cielené na deti od 6 do 15 rokov,
ktoré navštevujú základné
školy a osemročné gymnáziá.
Do tohto podujatia sa opäť
zapojili aj žiaci našej Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi.
Čestným hosťom a zároveň
svedkom nášho školského čitateľského rekordu bola v
tomto školskom roku Mgr.
Ruženka Scherhauferová, pani
spisovateľka z nášho mesta,
ktorá o 9. hodine náš maratón

„odštartovala“ čítaním prvej
strany z knihy Záhada internetového upíra. Okrem tejto
knihy sme čítali ešte Rozprávky o dopravných značkách a
knihu Aj kone sa hrajú.
Všetci sme sa v čitárni našej
školy pri čítaní kníh a počúvaní príbehov cítili veľmi príjemne.

V minulom roku čítalo 175
žiakov našej školy. V tomto
školskom roku sme chceli náš
prvý čitateľský rekord prekonať. Verili sme, že sa nám to
podarí. Po šesťhodinovom čítaní sme sa dozvedeli konečný
počet účastníkov. V našej škole sa vystriedalo pri čítaní 203
žiakov! Svojím čítaním doká-

zali, že knihy sú ešte stále koníčkom mnohých z nich. Veď
čítanie im poskytuje činnosť
vo chvíľach voľna, podporuje
fantáziu a prehlbuje cítenie.
Počet 203 žiakov si budeme
dobre pamätať. Je to náš ďalší
čitateľský rekord, ktorý sa pokúsime na budúci školský rok
prekonať.
JANA VÁLKYOVÁ

Nová suma životného minima
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 1. júla 2013 môže
po splnení ostatných zákonných podmienok priznať
predčasný starobný dôchodok len tým poistencom, u
ktorých suma tohto dôchodku bude predstavovať najmenej 237,80 eura mesačne
(bude vyššia ako 1,2-násobok
sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu), resp. u sporiteľov v II. pilieri dôchodkového sporenia
bude najmenej 118,90 eura
mesačne (0,6-násobok sumy
životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu).
Každoročne od 1. júla sa totiž mení suma životného
minima, ktorá má vplyv na
vznik nároku na predčasný
starobný dôchodok. Podľa
návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky
o úprave súm životného mi-

nima, by výška sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu s účinnosťou od 1. júla 2013 mala byť
198,09 eura mesačne. Návrh
opatrenia však zatiaľ nebol
publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok pritom je,
že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu,
od ktorého poistenec žiada o
jeho priznanie, je vyššia ako
1,2-násobok sumy životného
minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu alebo vyššia
ako 0,6-násobok sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu v prípade, ak je poistenec zároveň sporiteľom a získal najmenej 5 rokov obdobia starobného dôchodkového sporenia.
zdroj: Sociálna poisťovňa

Kino NOVA
bilancuje
Uplynul takmer rok odvtedy,
čo kino NOVA zatvorilo svoje
dvere pred milovníkmi filmového umenia, a pol roka,
čo ich opäť otvorilo, vykročiac tak na cestu svojej novej
– digitálnej existencie.
Slovo neistota je asi najvýstižnejším
synonymom
pre obdobie spred roka. V čase, keď končila distribúcia
filmov na klasických pásoch,
visel nad kinom veľký mrak
plný otáznikov. Ochota mesta prijať rozhodnutie na veľkú investíciu do inovácie, dotácia z Audiovizuálneho fondu a 25-ročná tradícia premietania v Seredi posunuli
naše kino do novej, digitálnej
epochy.
Vo verejnej súťaži na digitalizáciu kina uspela spoločnosť dcinex Česká republika,
s.r.o., ktorá zrealizovala inštaláciu
najmodernejších
audio a video technológií spolu s výmenou plátna.
Dnes sa môžu návštevníci
kina tešiť z najnovších premiér v 2D a 3D formáte v
6-dňovom hracom profile. Po
rokoch sme tiež otvorili Cinema Cafe. Široký výber nealko nápojov, pukance, nachos a výborné talianske presso, ktoré si návštevník môže
zobrať so sebou na premietanie, sa stali samozrejmosťou.
Čitateľov SN iste zaujíma,
ako sa inovácie premietli do
návštevnosti, a teda i tržieb.
Pre úplnosť informácie niekoľko exaktných ukazovateľov. Komparovali sme obdobie február (oficiálne otvorenie kina 14. 2. 2013) až máj
tohto a predchádzajúceho roka. Kým v roku 2012 si v sle-

dovanom období prišlo pozrieť svoj obľúbený film 1667
návštevníkov, o rok neskôr
ich bolo 5680. Prenesené do
tržieb zo vstupného je to
3674,90 € v minulom roku
oproti 16972,70 € v súčasnosti, čo predstavuje nárast o
461%. Seredčanom a verím, že
i návštevníkom z okolia, sa
najviac pozdávali nasledovné
filmové novinky:
Dospelí návštevníci
1. Bedári 381
2. Babovřesky 370
3. Vo štvorici po opici 351
Deti
1. Krúdovci 501
2. Madagaskar 3 476
3. Hurá do Afriky 426
Digitalizácia otvorila nové
možnosti aj v iných sférach.
Kino môžu využiť ako médium podnikatelia a spoločnosti v zmysle propagácie
svojich výrobkov či služieb,
ktoré v statickej podobe alebo
video spote vieme umiestniť
pred ktorýmkoľvek filmom.
Zvýšeniu informovanosti o
filmových novinkách, dianí v
meste, ale tiež v rovine privátneho sektora pomôže plánované osadenie veľkoplošného LED panelu pred budovou kina (komplexnú ponuku reklamných služieb nájdete v letáku). V mesiaci júl
bude kino NOVA zatvorené z
dôvodu čerpania dovoleniek.
Začiatkom mesiaca sme pre
filmových divákov pripravili
ponuku Letný Bažant kinematograf – premietanie filmov na revitalizovanom námestí od 4. do 7. júla 2013
vždy o 21.30 hod. tak, ako v
minulom roku.
FRANTIŠEK ČAVOJSKÝ

Martin Babjak v Seredi
Mestské múzeum pozýva milovníkov operného spevu
na predstavenie Martina Babjaka, ktorý v sprievode
profesora Daniela Buranského (klavír),
a sólistkou Opery Slovenského národného divalda Janou
Bernáthovou vystúpia
v muzejnej záhrade v Seredi 26. júla 2013 o 19.00 h.
Vstupné 4 €.
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Noc v ŠKD

Oceňovanie
najlepších študentov
V priestoroch kina NOVA
v Seredi sa stretli 18. júna
žiaci základných a stredných škôl pri príležitosti
slávnostného aktu
oceňovania najlepších
študentov.

Začiatok podujatia patril tanečníčkam zo skupiny LY
DANCE UNITED zo Serede,
ktoré svojou energiou a nápaditou choreografiou vykúzlili
hneď v úvode vynikajúcu atmosféru v sále. Potom sa už
slova zhostila vedúca oddelenia školstva, kultúry, rodiny a
športu na MsÚ a zároveň mo-

derátorka podujatia Silvia Kováčová.
Na pódiu sa vystriedala približne stovka ocenených, čo
svedčilo o tom, že v našom
meste je stále veľa úspešných
žiakov, ktorí dosahujú fantastické výsledky nielen doma,
ale aj v zahraničí. Ocenenie
získali za úspechy v športe,
umeleckej činnosti, vedomostných súťažiach či olympiádach, ale aj za environmentálne aktivity.
Svoje ratolesti prišli v tento
deň podporiť aj pyšní rodičia,
ktorí boli na úspechy svojich
detí právom hrdí. Podujatie

bolo zároveň spojené aj s oficiálnou rozlúčkou riaditeľov
troch seredských základných
škôl.
Z funkcie odstúpila zo zdravotných dôvodov Slávka Kramárová zo ZŠ J. A. Komenského, Ján Horniak zo ZŠ P. O.
Hviezdoslava a z osobných dôvodov Ivan Kirsch z Cirkevnej
ZŠ sv. Cyrila a Metoda. Zo
strany žiakov a rodičov im bol
adresovaný potlesk ako poďakovanie za ich dlhoročnú prácu v tejto funkcii.
Ocenení žiaci si z krásneho
podujatia domov odnášali nielen peknú spomienku na svoje

úspechy, ale aj pamätný list a
hodnotné knihy, ktoré im budú odteraz navždy pripomínať
tento slávnostný deň.
Ostáva teda len veriť, že sa
im bude dariť aj naďalej pokračovať v tom, čo ich baví a
prináša výsledky. Nehovoriac
o tom, že týmto spôsobom
môžu zároveň motivovať aj ostatných spolužiakov.
Nielen začiatok, ale aj záver
podujatia mala v réžii opäť tanečná skupina LY DANCE
UNITED. Dievčatá si za svoj
výkon vyslúžili od publika zaslúžený potlesk.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Otvorenie detského ihriska a oslava MDD
V sobotu 8.júna patrilo popoludnie v zámockom parku
všetkým deťom. Mesto Sereď
pre nich pripravilo oslavu Medzinárodného dňa detí, ktorej
súčasťou bolo aj slávnostné
otvorenie nového detského ihriska. Hoci sa na Slovensku
MDD oslavuje od roku 1952
vždy 1. júna, tohtoročné počasie nedovolilo, aby oslavy pre-

behli v tomto dátume. Čakať
sa našim najmenším oplatilo,
pretože na rozdiel od oficiálneho dňa osláv bolo počasie v
sobotu vynikajúce. Akcia začala o 14.30 h slávnostným prestrihnutím pásky na novootvorenom detskom ihrisku.
Týmto symbolickým gestom
dal ihrisko deťom do užívania
primátor Martin Tomčányi,

viceprimátor Ľubomír Veselický a prednosta MsÚ Tibor
Krajčovič. Okolo ihriska sa už
vtedy zišlo približne 200 detí,
pre ktoré boli pripravené rôzne súťaže a po ich splnení deti
dostali zaslúženú odmenu.
Pripravené bolo občerstvenie,
sladkosti a drobné ceny. Deti,
ktoré dosúťažili, testovali nové ihrisko alebo si nechali

namaľovať niečo na tvár. O
zábavu sa postarali aj herci z
Divadelného centra v Martine,
ktorí vyčarili deťom na tvárach úsmev svojou pouličnou
šou s názvom „Veľká rodinka“.
Veríme, že nové ihrisko prinesie kopec radosti a bude deťom
slúžiť ešte veľa rokov.

Pri príležitosti MDD sme pre
deti nášho ŠKD pri ZŠ J. A.
Komenského v Seredi pripravili akciu „Noc v ŠKD“. Deti
sa veľmi tešili a nevedeli sa
dočkať, kedy sa „spačka“
uskutoční. V piatok 31. 5. 2013
si ich rodičia vyzdvihli z ŠKD,
aby sa už okolo 18.00 h. vrátili
späť. Prichádzali so spacími
vakmi, karimatkami a baterkami, ktoré sme využili pri
nočných hrách.
Počasie nám prialo a začali
sme s kreslením na asfalt.
Všetky deti sa snažili a vytvorili krásne obrázky. Na večeru p. vychovávateľky spolu s
mamičkami pripravili deťom
obľúbené hot-dogy, ktoré deťom chutili a niektoré prišli
aj na dupľu. Po večeri nás ča-

kal disco tanec a príprava na
nočné hry, hľadanie pokladu
a riešenie zvieracích dvojsmeroviek. Po vyhodnotení a
odovzdaní vecných cien víťazom sme sa vrátili do budovy,
kde nás čakala druhá večera.
Po nej sme sa príjemne unavení začali pripravovať na
sladký spánok.
Ráno, po zobudení, si deti
spolu s p. uč. Porubskou zacvičili v rytme hip-hopu.
Každé dieťa pri odchode domov dostalo sladkú odmenu a
účastnícky list .
Ďakujeme sponzorom - rodičom za pomoc a poskytnutie občerstvenia. Tešíme sa
na ďalšie podobné aktivity v
našom ŠKD.
vychovávateľky v ŠKD

Učenci Cyril a Metod
Pod takýmto názvom usporiadala ZŠ J. A. Komenského v
spolupráci s MO Matice slovenskej v Seredi pod záštitou
Trnavského samosprávneho
kraja súťaž v tvorbe prezentácií a projektov, zameranú
na 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda. Súťaž bola vyhodnotená 29. mája 2013, výstava prác bola v areáli školy
do konca júna. Za organizáciu
a koordináciu veľmi pekne
ďakujem Mgr. A. Boženíkovej

a PaedDr. D. Braunovej. Víťazi boli odmenení cenami, na
ktoré prispeli MS a TTSK.
UMIESTNENIA
Kategória projekty: 1. kolektív 5.B triedy. Kategória jednotlivci: l. Minika Mitasová,
2. Nina Kiradžievová, 3. Nina
Dudonová, 4. Jana Sadleková.
Kategória prezentácie: 1. Nina Kristeková, 2. Andrea Javorová, 3. Adam Kabrhel.
SLÁVKA KRAMÁROVÁ

Oddelenie školstva, rodiny,
kultúry a športu MsÚ Sereď

Skvelý úspech žiakov zo ZŠ J. Fándlyho
Letný Bažant kinematograf Sereď
Vždy o 21.30 h od 4. do 7. júla, Námestie slobody.
Program sa nesie v znamení rozlúčky s filmovým pásom.
Program je kombináciou noviniek a kultových filmov
z minulých rokov. Predfilmy su všetky slovenské,
krátke a zábavné od významných SK tvorcov
a z tzv. Zlatého fondu nám ich zapožičiava
Slovenský filmový ústav,
ktorý v tomto rokuoslavuje 50 rokov od svojho založenia.

V dňoch 14. – 15. 6. 2013 sa v
Hrušove, okr. Veľký Krtíš,
uskutočnili
medzinárodné
majstrovstvá Slovenskej republiky v brannom viacboji
zmiešaných družstiev žiakov
ZŠ. Na tieto M SR postúpili až

dve družstvá zo ZŠ J. Fándlyho: A družstvo v zložení: Filip
Pekarík, Diana Laluščiaková a
Martin Kulišiak a B družstvo v
zložení: Marek Trebatický,
Dominika Kamasová a Lukáš
Mlynár. V konkurencii 16

družstiev, z toho 3 družstvá z
Česka, sa naši žiaci nestratili.
A družstvo obsadilo krásne 2.
miesto a béčko skončilo na 11.
mieste.
O skvelý úspech sa postaral
Martin Kulišiak, ktorý sa stal

majstrom Slovenska v súťaži
jednotlivcov.
Skvelá reprezentácia školy
aj mesta Sereď. Žiakov na súťaž pripravovala pani učiteľka
Čomajová.
JAROSLAV ČOMAJ

Predfilmy: Prišiel k nám Old Shatterhand (r. Dušan Hanák), Huráá! (r. Martin Šulík), Socha (r. Jaroslava Havettová), Pieseň (r. Ivan Popovič), Rebrík (r. Viktor Kubal).
Celovečerné filmy: 4. 7. 2013 U mě dobrý, 5. 7. 2013 Lóve,
6. 7. 2013 Viditeľný svet, 7. 7. 2013 Samotári.
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Nezverejnenie článkov
Redakčná rada rozhodnutím zo
dňa 13. 6. 2013 nesúhlasí s uverejnením celého článku RSDr.
Jozefa Kovaroviča s názvom
„Všetko so všetkým súvisí“. Citujem jeho úvod: Článok v ,,Seredských novinkách” (č.2/2013) pod
názvom ,,Náš neznámy klenot”
možno hodnotiť ako neúplný,
ktorému chýbajú podstatné argumenty.
Autor chce v úvode článku zapôsobiť na čitateľa dojmom, že
Červená armáda, ktorá oslobodila
aj naše mesto od nemeckých fašistov, bola ničiteľkou kaštieľa,
pretože tam ošetrovali ranených
vojakov. Veď koľko škôl, kostolov,
kláštorov... bolo na tento účel využitých z bojujúcich strán v II.
svetovej vojne - to autor neuvádza
(žiaľ).
Tiež sa autor mýli, keď uvádza,
že „Pôvodní majitelia skončili v
koncentračnom tábore...”,veď títo
boli už dávno mŕtvi. Jedine ich
potomkov odvliekli prisluhovači
Tisovho tzv. slovenského štátu
(Hlinkova garda alebo gestapo...).
Samotný autor vtedajších ,,židovských zákonov” na Slovensku
Ferdinand Ďurčanský, ktorý bol
po roku 1945 u nás odsúdený na
trest smrti, predstavte si, utiekol
do zahraničia! Za jeho ,,záslužnú”
činnosť tomuto zločincovi nedávno jeho rodáci v meste Rajec postavili sochu – so súhlasom tamojšieho mestského zastupiteľstva aj primátora. Čudujte sa, občania Serede, že i naše mestské zastupiteľstvo v roku 2012 odsúhlasilo svojím uznesením zlegalizovanie krádeže busty Františka
Kubača z pomníka na Ulici Dionýza Štúra. Busta Františka Kubača,
nášho rodáka, bývalého predsedu
SNR do roku 1958, bude i naďalej,
vďaka určitým členom MsZ (poslancom), pod stolom uväznená
na MsÚ v Seredi... Aj to je prejav
„vďaky”... (po 23 rokoch)! Koniec
citátu.
Stanovisko redakčnej rady: Článok
pána Kovaroviča je vyslovením jeho
osobného názoru. Deklaruje ho ako reakciu na článok zverejnený v marco-

vom čísle SN pod názvom „Náš neznámy klenot“ a píše aj o udalostiach,
ktoré v tomto článku vôbec nie sú. Čitateľ tak nemá možnosť porovnať slová autora s tým, k čomu sa vyjadruje.
Článok pána Kovaroviča bol v plnom
znení uverejnený v elektronických Seredských novinkách 26. 4. 2013 a je
uložený v kategórii História.
Redakčná rada rozhodnutím
zo dňa 13. 6. 2013 nesúhlasí s
uverejnením celého článku Miloša Majka s názvom „Tentokrát
ešte občania na MsZ vystúpiť
mohli, aj keď niektorí poslanci
im to svojím hlasovaním zakázali. Väčšina však rozhodla“.
Citujem jeho úvod: Sereď | Napriek tomu, že včerajšie rokovanie
mestského zastupiteľstva sa konalo o 18.00 hod., zo strany obyvateľov mesta si nezískalo masovejšiu
sledovanosť, ako tie štandardné
konané počas pracovnej doby. Rokovania sa zúčastnili v podstate
traja občania, z toho dvaja sú prítomní takmer vždy. Je to na škodu
veci, pretože obyvatelia mesta
mohli vidieť veľa zaujímavého a
poučného - mohli byť vtiahnutí
priamo do deja a mohli na vlastnej
koži zažiť, aké to je, keď niektorý
občan, obyvateľ mesta, volič chce
verejne vystúpiť a vo svojom príspevku nepovedať nič iné, len navrhnúť niečo, čo by bolo v prospech väčšiny obyvateľov, športovcov, mladých ľudí, detí... Áno,
práve tých detí a práve tých mladých ľudí, o ktorých tak často hovoríme, že fetujú a bezcieľne sa
flákajú v nie zrovna najvhodnejšej
spoločnosti, a áno, práve tých ľudí, z ktorých peňazí je toto mesto
budované, ktorí to tu všetko financujú - teda možno aj práve
Vás. Koniec citátu.
Stanovisko redakčnej rady: Pán
Majko podrobne popisuje svoje pocity
z priebehu procesu hlasovania poslancov MsZ. Ako novinový je tento článok
veľmi rozsiahly. Článok pána Majka
bol v plnom znení uverejnený v elektronických Seredských novinkách 22.
5. 2013 a je uložený v kategórii Samospráva a štátna správa.
ĽUBOMÍR VESELICKÝ

UVÍTALI SME DO ŽIVOTA
l Matúš Šimášek l Patrícia Barošová l Lukáš Šmátrala l Tamara Ťažká l Martin
Baša l Bianka Paldanová l Barbora Pisárová l Bibiana Pisárová l Adam Valenčík
l Amira Kudriová l Gabriel Dupierris Urcikán l Ema Kňažíková l Samuel Žilka
l Ema Tomašovičová .
Rodičom srdečne blahoželáme!

OPUSTILI NÁS
Slávnostné otvorenie Seredského kultúrneho leta
Seredské kultúrne leto bolo slávnostne otvorené 31. mája. Organizátorom podujatia
bolo mesto Sereď v spolupráci so spoločnosťou Hubert. Publiku sa predstavil na pódiu spevácky zbor Gaudette, Seredský Dixieland Band a skupina Fragile.
Pôvodne sa malo podujatie konať v areáli
spoločnosti Hubert, ale počasie to zariadilo
tak, že sa program presunul do estrádnej sály domu kultúry. Návštevníci dostali hneď
po príchode na privítanie pohár sektu a potom už iba očakávali príchod prvých účinkujúcich. Hneď v úvode sa predstavil chrámový spevácky zbor Gaudette zo Serede. Jeho
repertoár tvoria zborové skladby starších i
novších autorov, afro-americké spirituály, či
úpravy ľudových piesní. Po nich sa objavil na
pódiu Seredský Dixieland Band, ktorý je

vždy zárukou kvalitnej hudby. Muzikanti
hrávajú dlhé roky v klasickej zostave, ale
tentoraz ich kapelu doplnil vynikajúci hudobník Michal Balla, ktorý tak nahradil ich
bývalého člena Jozefa Poláka. Po výbornom
predstavení privítal publikum primátor
mesta Martin Tomčányi spolu s konateľmi
spoločnosti Hubert Petrom Krupom a Miroslavom Tkáčom. V tomto momente bol k
slávnostnému otvoreniu Seredského kultúrneho leta prizvaný aj líder skupiny Fragile
Braňo Kostka. Po tradičnom prípitku už nasledoval koncert tejto slovenskej hudobnej
skupiny. Zložená je z populárnych osobností, ktoré poznáme zo známych televíznych
seriálov alebo divadla. Bez použitia hudobných nástrojov interpretujú známe hity slovenských či svetových umelcov. Ich pred-

l Anna Leličová (1932) l Gabriel Bedeč (1952) l Mária Vondrová (1929)
l Katarína Kušnierová (1944) l Mária Vondrová (1929) l Jozef Poláček (1954)
l Katarína Labošová (1917) l Vojtech Karmažín (1932) l Elena Navrátilová
(1945) l Antonia Bires (1928) l František Hošták (1946) l Bohuš Rosival (1955)
l Ľudovít Kamenický (1939) l Pavol Šesták (1945) l Rudolf Macka (1956), Zuzana Jakabová (1928) l Dušan Blaho (1944) l Dominik Kočnár (1926) l Jozef Gréč
(1952)
Česť ich pamiatke!

JUBILANTI
l Helena Kramáriková l Margita Petrášová l Anna Záhradníková
Srdečne blahoželáme!

stavenie bolo nielen spojením výbornej
hudby, ale aj skvelého humoru, ktorým sú
známi. Návštevníci ich za skvelý výkon odmenili poriadnym potleskom. Kultúrne leto
bude pokračovať už v piatok 7. júna džezovým koncertom, kedy sa v Múzejnej záhrade

MANŽELSTVO UZATVORILI

v Seredi predstaví publiku černošský spevák
z Oklahomy Justin Echols. Predstavenie by
ste si určite nemali nechať ujsť, pretože
spevák vystúpi iba v dvoch mestách na Slovensku, z toho jedným je Sereď.

l Ing. Dušan Hrubša a Ing. Petra Černá l Franciois Claude Alain Decoeur a Marta
Javorová l Lukáš Bojko a Zuzana Józsová l Ing. Peter Gálet a Katarína Szalayová
l Bc. Michal Klokner a Hana Čáková l Lukáš Hupka a Jana Křížová l Alojz Žigmund a Martina Betíková l Jaroslav Snop a Denisa Dobišová.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Mladomanželom srdečne blahoželáme!

SEREDSKÉ NOVINKY. l Vydáva Správa majetku Sereď, spol. s r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, telefón: 031/78 92 094, ISSN 1338-869X. l Registrované na MK, evidenčné číslo: 3405/09.
l Ročník XI, č. 6, júl 2013, vychádza v náklade 8 500 ks. l Pripravil Petit Press, a.s. Zodpovedný redaktor Dušan Tarko. Kontakt redakcia: tel./fax 037/655 11 55, recepcia.nitra@petitpress.sk. grafický dizajn: Petit Press, a.s.
Články v tomto vydaní sú zverejnené v elektronickej forme Seredských noviniek na webovej stránke mesta Sereď. O ich ich zverejnení v tlačenej podobe rozhoduje redakčná rada.
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Vďaka deťom základných škôl je svet
okolo nás zasa o niečo krajší
V mesiaci jún tohto roka, pri
príležitosti Svetového dňa životného prostredia, bola
Mestskou políciou Sereď a spoločnosťou SITA Slovensko,
a.s., vyhlásená súťaž s environmentálnym zameraním
pod názvom Nech je svet okolo
nás krajší. Súťaž bola určená
žiakom druhého stupňa základných škôl, do ktorej sa
mohli zapojiť školské kolektívy, jednotlivci a menšie skupiny žiakov so svojim výrobkom - objektom vytvoreným z
odpadového materiálu.
Do súťaže sa zapojili deti ZŠ
J. A. Komenského, ZŠ P. O.
Hviezdoslava, deti ZŠ J. Fándlyho a žiaci ZUŠ J. FischeraKvetoňa, ktoré prihlásili cel-

kovo 27 svojich diel a objektov
vytvorených z odpadového
materiálu. Už z ich názvov bolo zrejmé, ako veľmi kreatívne, inovatívne dokážu deti k
materiálu určenému na vyhodenie a dokážu mu vdýchnuť
nový šat pre ďalšie využitie.
Vyhodnotenie súťaže sa konalo 20. 6. 2013 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského
úradu Sereď za prítomnosti
zástupcov Mestskej polície,
spoločnosti SITA Slovensko,
a.s., a mesta Sereď, ktorí boli
súčasne členmi hodnotiacej
komisie s neľahkou úlohou
výberu.
Z veľmi krásnych a esteticky
hodnotných prác žiakov základnej umeleckej školy sa ví-

ťaznými súťažnými dielami
stali:
1. miesto: Ivana Eliášová so
svojím Modelom šiat
2. miesto: Silvia Križanová s
objektom - Figúra
3. miesto: Simona Božiková s
objektom Vták z rozprávky
V kategórii detí základných
škôl veľmi pozitívne hodnotíme nápaditosť riešení a kreatívny prístup žiakov, keď niektoré zotrvali v téme vyhlasovateľa súťaže, iné pri tvorbe
dbali na výber a spracovanie
rôznorodého odpadového materiálu a iné k nej pristúpili s
cieľom recyklácie a ďalšej využiteľnosti svojho produktu.
Víťazmi sa stali:
1. miesto: Jana Očenášová zo

ZŠ J. A. Komenského s dielom s názvom Plesová sezóna 2213 (model šiat)
2. miesto: kolektív autoriek Jana Očenášová, Zuzana Cillingová, Simona Vilhanová,
Hana Ščevíková, Veronika
Lastovková zo ZŠ J. A. Komenského s objektom Policajné auto
3. miesto: Natália Balážová
so svojou Sklenou nádobou s
malým prekvapením.
A keďže nás zaujal aj prístup
žiakov ZŠ P. O. Hviezdoslava,
ktorí poňali tému s prihliadnutím na ďalšiu využiteľnosť
odpadového materiálu, udelili
sme aj jedno mimoriadne ocenenie. Jeho nositeľom sa stal
Frederik Kotlár so svojím rie-

šením Podložky pod hrniec.
Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným deťom, ktoré dokázali zmobilizovať svoje sily a
potenciál a svoj projekt dotiahli do úspešnej realizácie v
krátkom čase od vyhlásenia
súťaže po termín odovzdania a
vyhodnotenia.
Poďakovať by sme sa chceli
tiež partnerovi súťaže Nech je
svet okolo nás krajší - spoločnosti SITA Slovensko, a.s., ktorá do súťaže poskytla ceny pre
víťazov a darčeky pre zúčastnených autorov súťažných
diel. Čo dodať na záver? Už teraz sa tešíme na budúci ročník
súťaže.
MSP Sereď

K problematike výskytu komárov na území SR
Úrady verejného zdravotníctva sa problematikou sledovania zvýšeného výskytu komárov zaoberali nad rámec bežných zákonom stanovených
kompetencií len v súvislosti s
monitorovaním situácie v
územiach postihnutých povodňami, pričom odborné po-

radenstvo pre týchto pracovníkov zabezpečoval entomológ RNDr. Brestovský.
V územiach, ktoré neboli
povodňovou situáciou postihnuté úrady verejného zdravotníctva nesledujú, pričom v
zmysle platných ustanovení
zákona č. 355/2007 Z. z. o

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ani nemajú
kompetenciu nariaďovať vykonanie opatrení na elimináciu výskytu komárov.
Je preto možné odporúčať
obciam, aby v prípade zvýšeného výskytu komárov na ich
území zabezpečili potrebné
2 izb. byt

42 500.-€

opatrenia v nadväznosti na
kompetencie samosprávy obce definované zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vždy po konzultácii s
odborníkmi zaoberajúcimi sa
touto problematikou a prostredníctvom odborne spôso-

2 izb. byt

42 500.-€

3 izb. byt

bilých osôb.
Podľa našich informácií sa
problematikou monitorovania
výskytu komárov a nimi prenášaných ochorení na Slovensku zaoberá doc. RNDr. Nasir
Jalili, Csc. z Mikrobiologického ústavu LF UK v Bratislave,
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava,
48 500.-€

5 izb. RD

tel.: 02 / 5935 7385, email:
nasir.jalili@fmed.uniba.sk. A
RNDr. Jozef Brestovský, Štefánikova trieda 80/I, 949 01
Nitra, tel.: 0903 702 528, email: biodeconta@gmail.com.

175 000.-€

MICHAL JAJCAJ,
Úrad VZ SR,
Odbor hygieny ŽP

5 izb. RD

76 900.-€

realitná kancelária
Sereď, D.Štúra
Rozloha 57 m2,
poschodie 6/7. Byt je
voľný k okamžitému
nasťahovaniu.

2 izb. byt

Diskrétny a bezpečný predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností

www.wingsreality.eu

0905 605 088

35 500.-€

Sereď, Legionárska
Byt o celkovej rozlohe
51m2 s presklenou
loggiu, je po čiastočnej
rekonštrukcii.

Sereď, A.Hlinku
Podlahová plocha bytu
je 48m2, pivnice 2m2.
Nachádza sa na 3.
poschodí z 3.

2 izb. byt

43 000.-€

Sereď, A.Hlinku
Podlahová plocha je
56m2, pivnice 8m2.
Nachádza sa na 3.
poschodí z 3.

Sereď, Tehelná
Sereď, Pažitná
Samostatne stojaci 5 izb.
Vyhľadávaná lokalita,4
poschodie s obytnou plo‐ RD s primeraným pozem‐
kom o rozmere 800m2.
chou 74m2. Byt je úplne
Má dve garáže.
vyprataný.

3 izb. byt

113 000.-€

Sereď, Nám.Slobody
Celková výmera podk‐
rovného bytu je 122m2.
Všetky IS sú zavedené
v byte.

4 izb. RD

105 000.-€

Váhovce
Pozemok 784m2, podla‐
hová plocha je 250m2 ,
zastavaná plocha 125m2

Sereď, Topoľova
2 poschodový 5 izbový
RD. Rodinný dom je v
pôvodnom stave ale sta‐
rostlivo udržiavaný.

RD

43 000.-€

Sereď, Jesenského
Nedokončená stavba
RD je na pozemku o
rozmeroch 500m2. IS sú
v dostupnosti pozemku
TP33010099
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Raketová cyklodráha dráha
Mnohí z Vás si istotne všimli
cyklo dráhu pri ceste do kempingu. Tento víkend sme započali práce na našej dráhe.
Rysuje sa nám nová pasáž
dráhy, v ktorej sa budú nachádzať menšie prekážky, tzv.
vlnky. Dráha bude určená pre
začiatočníkov, aj pre pokročilých.
V nedeľu nás na dráhe navštívila vzácna návšteva - trialová legenda Michal Pokorný,
ktorého umenie ste mohli napríklad vidieť v sobotnom Bratislavskom podujatí Bratislava
City Downhill.
Prišiel, aby nám poradil, podelil sa so svojimi skúsenosťami a pomohol nám v zlepšovaní našej dráhy. Na dráhe
pribudla aj informačná tabula,
na ktorej sú uvedené pravidlá
a bezpečnostné pokyny. Týmto by som chcel zdôrazniť aby
každý kto na dráhu príde, mal

na hlave prilbu a dodržiaval
bezpečnostné pokyny. Tiež sa
v poslednej dobe stalo, že na
dráhu zablúdilo pár motocyklistov. Dráhu sme pracne vybudovávali vo voľnom čase. Je
za tým veľa driny a manuálnej
práce, preto prosíme všetkých
motocyklistov, aby po dráhe
nejazdili. Na opačnom brehu
Váhu, na vinohradoch, sa nachádza dráha k tomu určená.
Náš projekt je nezisková záležitosť. Snažíme sa vybudovať
niečo, kde môžeme rozvíjať
naše schopnosti, kde sa môžeme stretávať s kamarátmi a
trénovať. Dráha je určená pre
verejnosť, ale treba myslieť na
určité bezpečnostné pravidlá,
aby človek chránil seba aj ostatných!
Ak sa Vám náš projekt páči
podporte nás! >https://www.f
acebook.com/Bicrossraketova
draha.
PETER OLEJÁR

Život neobyčajne obyčajnej
V kníhkupectve Slnečnica v
dome kultúry Sereď a predajni
Pluto Pettinger na Ulici M. R.
Štefánika je v predaji malá
knižka, cena jedného výtlačku
je 5 eur, od Mirky Čmaradovej
„Život neobyčajne obyčajnej.“
Viacerí máme ešte v pamäti
mobilizáciu obyvateľov Serede
pri finančnej zbierke na zabezpečenie jej liečenia. Úvodné
slovo knižky si vzala mama Evka. „Táto kniha je venovaná na
pamiatku našej dcéry Mirky,
ktorá ochorela v mladučkom
veku. Napriek ťažkostiam, ktoré ju počas liečby sprevádzali,
našla si občas chvíle, kedy si
sadla k PC a písala. V tejto knihe sú jej myšlienky, ktoré vložila do veršov, ale sú tu aj úvahy
o živote. Jej úvahy. Mala veľké
plány, žiaľ, nenaplnili sa. Niektoré príbehy zostali nedokončené. Niektoré som uviedla aj
tu. Jednu úvahu som si dovolila
dokončiť. V knihe sme použili
fotografie z jej albumov. Niektoré sama fotila a niektoré sú
jej obľúbené.“
(R)

Úryvok z básne JAR:
Ťuki-ťuki na okienko,
Ťuki-ťuki na dvere.
Behá po skle zlaté pierko,
Trúsi zlaté pápiere.
Meduška si pretrie oči,
Div jej srdce nevyskočí.
Je to tak,
Klopká u nej zlatý vták.

Pre ďalšie skvalitnenie života seniorov v dennom centre
Mesto Sereď v záujme rozširovania poznatkov seniorov a zvýšenia ich počítačovej gramotnosti chce
rozšíriť ponuku aktivít v
dennom centre o počítačový kútik s pripojením na
internet, aby seniori mali
možnosť prezerať si inter-

netové stránky, napísať
mail alebo napísať a vytlačiť si jednoduché žiadosti
či oznámenia a vedeli
elektronicky komunikovať.
Preto sa v rámci projektu
mesta Sereď s názvom „Pre
ďalšie skvalitnenie života

seniorov v dennom centre“ začína od 1. 7. 2013 realizovať prvá fáza projektu
počítačových zručností.
Projekt je určený pre seniorov z denného centra,
ktorí sa budú môcť pod
dohľadom lektorov zdokonaliť v ovládaní počítača a

internetu.
V ďalšej fáze projektu je
plánovaný nákup počítačovej techniky a inštalácia
internetu v budove denného centra.
Tento projekt bol schválený a podporený Trnavským samosprávnym kra-

jom finančnou dotáciou
vo výške 350,- EUR a na jeho realizácii sa výrazne
podieľajú
zamestnanci
mesta Sereď a externí lektori.
Celkové ukončenie projektu je naplánované na
mesiac september 2013.

Po ukončení projektu
budú mať seniori možnosť
ďalej sa zdokonaľovať v
počítačových
zručnostiach. Denné centrum bude vybavené neobmedzeným prístupom na internet.
BRANISLAV BÍRO
projektový manažér

Člen redakčnej rady
Branislav Koričanský
aby tieto informácie mali svoje
stále miesto v novinách (naprí- Od malička pôsobím v Seredi, klad program kina, akcie domu
v súčasnosti som zamestnancom kultúry, atď.) Zároveň by som rád
Mesta Sereď a mám na starosti čo najviac zachoval informatívverejné obstarávanie a aktualizáciu webových stránok, medzi
nimi aj tú Seredských noviniek.
V minulosti som pracoval na oddelení životného prostredia,
spolupracujem trvalo s informatikom mestského úradu a prípadne ho zastupujem v jeho neprítomnosti. Mám vyštudované
prírodné vedy odbor informatika
a počas zamestnania som získal
odborné spôsobilosti v odpadovom hospodárstve a verejnom
obstarávaní.

Kde pôsobíte a aká je Vaša profesia?

ny charakter novín, aby tam občania vždy našli čo, kde a kedy sa
v našom meste udeje alebo udialo, a aby aj tí, čo nepoužívajú internet, vedeli čo sa u nás deje.

NOVOSTAVBA NA PREDAJ

Prečo ste prejavili záujem
o prácu v RR?

- Keďže denne pracujem so
zverejňovanými informáciami
mesta, domu kultúry, kina,
Správy majetku Sereď a MsP a
zverejňujem všetky články v
elektronickej verzii Seredských
noviniek pripadalo mi logické,
aby bolo vytvorené živé prepojenie internetu s tlačenou formou
média a aby toto prepojenie bolo
na osoh obidvom verziám SN.
V čom chcete byť prínosom
pre SN?

- Ako som už uviedol budem
sa snažiť, aby bolo vytvorené
prepojenie internetovej verzie s
tlačenou verziou, rovnako o to
aby nám neutiekli informácie od
subjektov ktoré patria mestu a



Stav nehnuteľnosti:
novostavba



Plocha obytnej
časti cca 120 m2:
4-izbový dom
s príslušenstvom,
pozemok cca 1,2 a

Kontakt:
0905 259 946

Momentálne prebieha výstavba rodinnej zástavby v
obci Gáň, na fotkách sú prvé
dva domy radovej zástavby,
ktoré sú v štádiu hrubá stavba
+ elektrika a voda + vnútorné
omietky a zateplenie.

TP33010095

TP33010098
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TOTO JE
PRIESTOR
PRE VAŠU
PREZENTÁCIU
viac informácií na :

www.mynoviny.sk
pokosia
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Kuchynské drezy,
zmiešavacie batérie,
košové systémy
a kuchynské drviče

AKCIA

SR]ÞYDPHYÂV
GRQÂ{KR6KRZURRPX
QD%UDWLVODYVNHMFHVWH

Stomatológia
Čeľustná ortopédia
x neurologické vyšetrenia

Gynekológia

x vyšetrenia ultrazvukom

Očné

x lokálne obstreky
x konzultácie

Nový odbor: NEUROLÓGIA

ANCOR Slovakia, s.r.o.,
Bratislavská cesta 4385/10,
926 01 Sereď

tel.: 031 - 701 5021-2,
fax 031-789 7204,
ancor@ancor.sk,
www.blanco.sk

Ušno-nosno-krčné

x poradenstvo

pripravujeme: urológia a cievna chirurgia

Akcia: dojčenské mlieko Nutrilon: 12,90 s DPH
Možnosť donášky liekov až k vám domov!
Lieky a zdravotnícky materiál pre celú rodinu.
Kontakt: 031-7899716

Lekáreň
OTVORENÁ

12%
TP33010096

KUPÓN
na z¾avu

DNLGHRQHKQXWHĐQRVĢ]DYRODMWHQiP

Directreal Norea realitná kancelária
1-izb.

2-izb.

2-izb.

37.500 EUR

rod. d.

36.500 EUR

35.500 EUR

Katarína Halabrínová
0918 116 810
rod. d.

75.000 EUR

0904 207 889

ID226513

2-izb.

4-izb.

0905 100 675

ID227384

3-izb.

98.000 EUR
35('$-6HUHĈ1LNORYipriemyselný objekt s rozlohou
1140 m2YKRGQêSUHYêUREQpVNODGRYpDDGPLQ~þHO\

51.500 EUR

0918 116 810

ID124608

na rekreáciu. Pozemok 228m2.

0904 207 889

0904 207 889

ID227374

65.000 EUR
35('$-3DWD+ORKRYHFNiL]EGYRMSRGODåQêNXFK\
QHNUiVQHYHĐNpL]E\JDUiåSLYQLFDSR]HPRNi

0944 370 188

ID126404

rod. d.

59.900 EUR

0905 100 675

ID228017

0918 116 810

ID227821

3-izb.

3-izb.

99.000 EUR

PREDAJ - Dvorníky

rod. d.

ID126779

105.000 EUR
35('$-6HUHĈRD, 3-izb. kompl. krásna rekonštrukcia.
Pozemok 501m2RNDPåLWHYRĐQê

2 balkóny, komora, pôvodné jadro a okná.

0918 116 810

ID127790

ID226032

0905 100 675

ID221393

0918 116 810

ID127849

3-izb.

2-izb.

podn.

2-izb.

0904 207 889

ID126688
TOP PONUKA

46.500 EUR

45.500 EUR

okrasnou záhradou a pyramídou zdravia.

0918 116 810

0918 116 810

rod. d.

3-izb., 64m , osobné vlast., krásne kompletne

ID226929

ID427633

TOP PONUKA

34.000 EUR

2

0918 116 810

0918 116 810

rod. d.

49.990 EUR

55.000 EUR

PREDAJ - Pata

ID126747

2-izb.

3-izb.

2-izb., OV, 55m2, 3/3 posch. Krásna komplet

chata

54.900 EUR

ID226374

rod. d.

55.000 EUR
4-izb.82 m2, 4/6, OV, pôvod. okná, pláv.podl.,

0944 370 188

$GDP.XFKDURYLþ
0904 207 889

TOP PONUKA

34.500 EUR

elektrika, voda, plyn, kanaliz. Plast. okná a dvere.

ID227000

/HQNDâþDVQi
0944 370 188

podn.

Plast. okná, pôv. jadro, balkón, 49 m2, 12/12,

0905 100 675

Dušan Javor
0905 100 675

9HUtPHåHUR]KRGQXWLH

VSROXSUDFRYDĢVQDPL
40.500 EUR

89.000 EUR

52.500 EUR

44.000 EUR

1.600 EUR

3-izb., 74m , 12/12, plast. okná, mur. jadro, pláv.

2-izb, 54 m , 3/3, plastové okná, balkón, drev.

2

2

0904 207 889

ID127522

0905 100 675

ID227293

05ãWHIiQLND6HUHĈ

EXGHWHSRYDåRYDĢ]DVSUiYQXYRĐEX
DEXGHSUH9iVSUtMHPQRX
VN~VHQRVĢRX

0918 116 810

ID427644

0918 116 810

ID227086

0905 100 675

KÚPA  PREDAJ 35(1É-201(+187(Đ1267Ì

7tP'LUHFWUHDO1RUHD

ID227232

www.directreal.sk/norea, norea@directreal.sk

