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Dar od Samsungu
Uplynulé dva roky spolupra-
coval pri akcii Naše mesto so
Sereďou aj najväčší zamest-
návateľ nášho regiónu spo-
ločnosť Samsung Electronics
Slovakia a Nadácia Pontis.
Vzájomná spolupráca mala
svoje ďalšie pokračovanie.
Mesto bolo obdarované kom-
binovanými chladničkami.

Dobré vzťahy s regiónom, v
ktorom pôsobí, potvrdila táto
kórejská firma 15. januára
2014, keď prezident spoloč-
nosti odovzdal zástupcom
verejných inštitúcií, nemoc-
níc, domovov sociálnych slu-
žieb, ale aj miest Trnavského
a Nitrianskeho samospráv-
neho kraja sto nových mo-
derných chladničiek.

Poslanec mestského zastu-
piteľstva Mgr. Marcel Kráľo-
vič bol v uplynulých dvoch
rokoch hlavným organizáto-
rom spoločných aktivít so
Samsungom. Spolu s primá-
torom mesta Ing. Martinom
Tomčányim má zásluhu na
veľmi dobrých vzťahoch s
touto spoločnosťou. Aj vďaka

nemu pribudli do majetku
Serede štyri kombinované
chladničky s mrazničkami.
Mesto ich využije pri moder-
nizácii priestorov domu kul-
túry, v ktorom plánuje zlep-
šiť úroveň poskytovaných
služieb pri spoločenských ak-
ciách.

Prezident spoločnosti Sam-
sung prepojenosť s okolitými
mestami krátko, ale výstižne
charakterizoval slovami, že
ich firma rastie spolu s lokál-
nou komunitou. Vecný dar
vnímajú predstavitelia Sere-
de ako ocenenie doterajších
aktivít a vyjadrenie vôle mať
dobré vzájomné vzťahy aj v
budúcnosti.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Cyklistický klub AB hodnotí
V hodnotení našej minuloroč-
nej sezóny nám nedá, aby sme
sa nepodelili o radosť, ktorú
máme aj z nášho „ábečkárske-
ho“ tandemu (nevidiaci prete-
kár Marián Tóth a jeho vodič
Juraj Dóka), ktorý v sezóne
2013 úspešne reprezentoval
náš klub a mesto nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí.

Tým najväčším úspechom
bolo určite 2. miesto v Európ-
skom pohári v Beograde
(28.9.2013), ale nie menej vzác-
nym aj 10. miesto v Európskom
pohári vo Vrátnej (júl 2013), či
3. miesto v Českom pohári tan-
demov (Pardubice 2013).

Veľké uznanie patrí Marošovi
za jeho statočnosť, s ktorou
zvláda nielen svoje zdravotné
postihnutie, ale aj ďalšie špor-
tové disciplíny. V dňoch 4. – 5.
mája 2013 sa stal majstrom Slo-
venska v kolkoch pre nevidia-
cich a o pár dní neskôr na maj-

strovstvách Európy v srbskom
Apatine si vybojoval 6. miesto.
V novembri k svojim úspechom
pridal aj bronzovú medailu z
Medzinárodného kolkového
turnaja v Rumunsku (Tirgumu-
res) a svoju kolkársku sezónu
ukončil 6. miestom vo Veľkom

slovinskom kolkovom turnaji
(Kranie). Ďalšou športovou dis-
ciplínou, s ktorou sa Maroš po-
riadne popasoval, je veslovanie.
Jeho veslársky dvojskif je dobre
známy nielen v šintavských
vodách a na Slovensku, ale aj v
maďarskom Mosonmagyaróvá-

ri (obsadil 3. miesto) či v Česku
(Břeclav – 2. miesto).

Maroško i Juraj, ďakujeme za
peknú reprezentáciu a prajeme
v novej sezóne veľa zdravia a
pridanie ďalších skvelých úspe-
chov.

MÁRIA FAČKOVCOVÁ

Zasadnutie mestského
zastupiteľstva
Posledné zasadnutie poslancov
Mestského zastupiteľstva v Se-
redi v roku 2013 sa uskutočnilo
10. decembra 2013. Prinášame
vám výber najdôležitejších bo-
dov rokovania. Kompletnú in-
formatívnu správu o činnosti
úradu, ako aj uznesenia a zá-
pisnicu z rokovania, účasť po-
slancov na rokovaní a ich hla-
sovanie k jednotlivým bodom
rokovania si môžete pozrieť na
internetovej stránke mesta: ht
tp://www.sered.sk/mestsky-ur
ad-poskytovanie-informacii.
Program rokovania a materiály
na rokovanie, ktoré sú zverej-
nené na stránke: http://www.
mz.sered.sk/materialy/vo_11_1
4/20131210/index.html boli u-
pravené tak, že z rokovania bol
stiahnutý bod 10E/ – Informá-
cia o zániku daňových nedo-
platkov.
Informatívna správa o čin-
nosti mesta Sereď a Mestské-
ho úradu v Seredi od ostat-
ného rokovania MsZ.
Pred druhým kolom volieb do
VÚC bolo uskutočnené rokova-
nie so starostami obcí zo spá-
dového územia vo veci zabez-
pečenia informovanosti obyva-
teľov o týchto voľbách. Voľby
do VÚC v meste Sereď boli bez
problémov.

Konalo sa pracovné stretnu-
tie s projektantmi k výstavbe
cyklotrasy smerom na Dolnú
Stredu, ktorá by mala byť reali-
zovaná v spolupráci s dotknu-

tými obcami.
Primátor rokoval so zástup-

cami Západoslovenskej vodá-
renskej spoločnosti.

Primátor mesta sa stretol so
zástupcom cirkvi vo veci vý-
stavby materskej školy a odkú-
penia pozemku na vybudova-
nie parkoviska pred gymná-
ziom.

Uskutočnilo sa rokovanie so
zástupcami spoločnosti Rebod
a ďalšími investormi, ktorí ma-
jú záujem o realizáciu inves-
tičných akcií v okolí mesta Se-
reď.

V obradnej sále mesta Sereď
sa 23.11.2013 konal Hudobný
večer, na ktorom sa členovia
Zboru pre občianske záležitosti
rozhodli ukázať svojim rodin-
ným príslušníkom, priateľom a
známym kus svojho hudobné-
ho a speváckeho umenia.

V dome kultúry sa 25.11.2013
uskutočnila druhá charitatív-
na akcia „Rebrík k Tvojmu srd-
cu“. Zúčastnili sa klienti z ôs-
mich domovov sociálnych slu-
žieb zo Serede a blízkeho oko-
lia, ktorí sa predstavili publiku
aj so svojím kultúrnym prog-
ramom.

Na pôde mestského úradu 27.
11. 2013 zorganizovalo vedenie
mesta stretnutie s podnika-
teľmi a živnostníkmi. Predsta-
vený im bol koncept územného
plánu mesta, dozvedeli sa o in-
vestičných akciách mesta a
stretli sa s riaditeľmi Úradu

práce, sociálnych vecí a rodiny
Galanta a Sociálnej poisťovne
Galanta. Riaditelia informova-
li prítomných o aktuálnych
zmenách podnikateľskej agen-
dy.

Stretnutie s občanmi sa
uskutočnilo 2. 12. 2013.

Oslava 65. výročia založenia
Základnej umeleckej školy J. F.
Kvetoňa v Seredi sa konala 2.
12. 2013 v dome kultúry.

V spolupráci s domom kultú-
ry organizovalo mesto 7. 12. 2
013 „Džezový memoriál Jaro-
slava Červenku“.

Pokračuje výstavba II. etapy
nájomných bytov na Dolnoma-
jerskej ulici, umelého trávnika
na štadióne (SMS, s.r.o.) a vý-
mena okien na budove bývalej
ZŠ P. O. Hviezdoslava.

Realizovaná bola obnova vo-
dorovného dopravného zna-
čenia - parkoviská v centre,
miestne komunikácie Priemy-
selná, Jesenského, Športová
(pred štadiónom).

Pokračuje čistenie mesta,
orez stromov, údržba zelene,
príprava vianočných stromov.

V interpeláciách sa Ing. Ka-
linai pýtal, aké výsledky z ro-
kovania so zástupcom cirkvi vo
veci výstavby materskej školy
a odkúpenia pozemku boli do-
siahnuté. Do konania zastupi-
teľstva stanovisko v predmet-
nej veci nebolo mestu doruče-
né.

Ing. arch. Kráľ sa v mene ob-

čanov mesta poďakoval za
osvetlenie Námestia slobody,
ktoré dodáva pozitívnu ener-
giu.

Mestské zastupiteľstvo v Se-
redi zobralo informatívnu
správu o činnosti mestského
úradu a mesta Sereď od ostat-
ného rokovania MsZ na vedo-
mie.
Správy hlavnej kontrolórky
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
zobralo na vedomie správu o
kontrole plnenia uznesení a
schválilo plán kontrolnej čin-
nosti hlavnej kontrolórky na I.
polrok 2014.
Informatívna správa o príp-
rave projektov
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
zobralo na vedomie informa-
tívnu správu o príprave projek-
tov s pripomienkou – po spra-
covaní projektovej dokumen-
tácie na amfiteáter a ujasnení
financovania tohto projektu
predložiť na rokovanie MsZ.
Ing. Bíro informoval poslancov
MsZ o spracovaní monitorova-
cích správ za projekty Zateple-
nie ZŠ J. A. Komenského Sereď
a Dobudovanie infraštruktúry
odpadového hospodárstva. Pro-
jekt Umenie bez hraníc bol po-
daný. Ďalej boli podané nové
projekty Obnova klasicistické-
ho kaštieľa v Seredi a Prevencia
kriminality na mestských síd-
liskách. Projekt ekologický
chodník bod dobudovaný.

pokračovanie na strane 2

Nový čierný pás
v seredskom taekwonde
Taekwon-Do klub Hong Ry-
ong Sereď sa môže pochváliť
novým úspechom. Najús-
pešnejšia cvičenka za po-
sledné roky Veronika Miku-
lincová (19) dosiahla ďalší vý-
znamný míľnik na svojej ces-
te bojovým umením taek-
wondo, keď získala majstrov-
ský stupeň I. dan.

Veronika Mikulincová,
ktorá sa taekwondu venuje
už sedem rokov, je dvojná-
sobnou víťazkou európskeho
pohára zo španielskej Barce-
lony z roku 2013. Okrem toho
má na svojom konte viacero
ďalších úspechov. Spomenúť
treba najmä dvojnásobný ti-
tul majsterky Slovenska za
rok 2009 a trojnásobný titul
majsterky Slovenska za rok
2010. Významná bola taktiež
zlatá medaila z vysoko kva-
litnej medzinárodnej súťaže
v Prešove v roku 2009 a se-
dem zlatých medailí z me-
dzinárodnej súťaže Znojmo
Open v rokoch 2008 až 2013.
Na súťaži v Znojme, ktorá je v
súčasnosti svojou kvalitou
považovaná za jednu z naj-
lepších v Európe, získala Ve-
ronika tiež ocenenie najlep-
šej juniorky súťaže v rokoch
2010 a 2012 a ocenenie najlep-
šej seniorky v roku 2013. Me-
dailových umiestnení má

však z rôznych súťaží ešte
omnoho viac. Veronika Mi-
kulincová zároveň v posled-
ných rokoch pôsobí v klube
ako asistentka trénera, pri-
čom pomáha s výchovou no-
vých talentov a seredský klub
zastupuje na súťažiach aj ako
rozhodkyňa.

Spomínané české mesto
Znojmo bolo aj miestom, kde
Veronika získala svoj čierny
pás. Podarilo sa jej to v sobotu
11. januára 2014 po celoden-
nom tréningovom maratóne,
keď napokon úspešne zložila
skúšky pod vedením majstra
Trevora Nichollsa, VIII. dan z
Londýna. Ďalším vrcholom,
ktorý na Veroniku čaká, budú
tohtoročné majstrovstvá sve-
ta v Ríme, ktoré sa uskutoč-
nia v dňoch 23. až 27. júla
2014. Všetci jej budeme držať
palce a veríme, že aj v špič-
kovej svetovej konkurencii sa
dokáže presadiť.

JURAJ ĎURAČKA

NA 5. a 6. STRANE NÁJDETE
DOTAZNÍK O SEREDSKÝCH NOVINKÁCH
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Zasadnutie mestského zastupiteľstva
pokračovanie zo strany 1
Územný plán mesta Sereď
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
prerokovalo proces obstaráva-
nia a schvaľovania územno-
plánovacej dokumentácie obce
Územný plán mesta Sereď a
oboznámilo sa s podmienkami
poskytnutia dotácie podľa zá-
kona č. 226/2011 Z.z. o poskyto-
vaní dotácií na spracovanie
územnoplánovacej dokumen-
tácie obcí a súhlasilo so záväz-
kom mesta, že proces obstará-
vania a schvaľovania územno-
plánovacej dokumentácie obce
Územný plán mesta Sereď po-
trvá najviac tri roky od uzatvo-
renia zmluvy o poskytnutí do-
tácie.
Zmena rozpočtu na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
schválilo zmenu rozpočtu na
rok 2013 Materskej školy Ko-
menského ul., Materskej školy
Ul. D. Štúra, Základnej školy J.
Fándlyho, Základnej školy J. A.
Komenského, Základnej školy
P. O. Hviezdoslava a Základnej
umeleckej školy J. Fischera-
Kvetoňa a uložilo riaditeľom
škôl zapracovať schválené
zmeny do rozpočtu školy. MsZ

v Seredi schválilo VI. zmenu
rozpočtu mesta Sereď, ktorá sa
týkala najmä aktualizácie roz-
počtu s prihliadnutím na sku-
točné plnenie rozpočtu, zapra-
covanie výsledkov dohadova-
cieho konania na úseku finan-
covania prenesených kompe-
tencií na úseku vzdelávania,
aktualizácie rozpočtu s pri-
hliadnutím na dotáciu poskyt-
nutú ministerstvom financií
na 5-% zvýšenie miezd v škol-
stve, zreálnenie rozpočtových
položiek nielen v mestskom
rozpočte, ale aj v rozpočtoch
organizácií zriadených mes-
tom (školy, dom kultúry). MsZ
v Seredi schválilo procedurálny
návrh poslanca MsZ na vypla-
tenie odmeny hlavnej kontro-
lórke za II. polrok 2013 vo výške
2 000 € a procedurálny návrh
poslanca MsZ na vyplatenie
mimoriadnych odmien pre po-
slancov MsZ za II. polrok 2013
vo výške 450 €.
Návrh viacročného rozpočtu
na roky 2014 – 2016
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
schválilo rozpočet Domu kul-
túry Sereď na rok 2014, rozpo-
čet MŠ Komenského ul. na rok

2014, rozpočet MŠ D. Štúra na
rok 2014, rozpočet ZŠ J. A. Ko-
menského na rok 2014, rozpo-
čet ZŠ J. Fándlyho na rok 2014,
rozpočet ZUŠ J. Fischera-Kve-
toňa na rok 2014. MsZ zobralo
na vedomie viacročný rozpočet
Domu kultúry Sereď a škôl na
roky 2014-2016 a zobralo na ve-
domie návrh rozpočtu Mest-
ského bytového podniku, s.r.o.
Sereď, na rok 2014, návrh roz-
počtu spoločnosti Naša domo-
vá správa, s.r.o., na rok 2014 a
návrh rozpočtu spoločnosti
Správa majetku Sereď, s.r.o., na
rok 2014.

MsZ v Seredi schválilo úpra-
vu zmluvnej mzdy zamestnan-
cov Mestskej polície v Seredi o
5-% s účinnosťou od 1.1.2014. V
zmysle poriadku odmeňovania
príslušníkov MsP upraví za-
mestnávateľ zmluvnú mzdu o
výšku percenta schváleného
mestským zastupiteľstvom.

MsZ v Seredi schválilo prog-
ramový rozpočet mesta Sereď
na rok 2014. Rozpočet je uve-
rejnený na stránke: http://ego
v.sered.sk/default.aspx?Navig
ationState=440:0:. MsZ zobralo
na vedomie viacročný rozpo-

čet mesta Sereď na roky 2014 –
2016, návrh viacročného roz-
počtu mesta Sereď na roky 2014
– 2016 bol zverejnený spôso-
bom obvyklým 15 dní pred
schvaľovaním, t. j. od 25. 11.
2013.
Nakladanie s majetkom mes-
ta
MsZ v Seredi schválilo:
• nájom pozemku o výmere 360
m2 na Trnavskej ul. za cenu
0,10 €/m2/rok na dobu neurči-
tú Ondrejovi Plaštiakovi a
manželke Emílii,

• nájom nebytových priesto-
rov o výmere 300 m2 na Legio-
nárskej ul. za cenu 10 000
€/rok na dobu určitú od 1. 1.
2014 do 31. 12. 2014 Mestskému
bytovému podniku, s.r.o., z dô-
vodu zabezpečovania výroby a
rozvodu tepla a teplej úžitkovej
vody a ďalších činností pre ob-
čanov mesta Sereď,

• prevod pozemku vo výmere
68 m2 na Trnavskej ul. za cenu
20 €/m2, ktorá bude zvýšená o
platnú DPH Ondrejovi Plaštia-
kovi a manželke Emílii.

Na základe odporučenia
JUDr. Irsáka bol materiál – zá-
mer prevodu majetku mesta –

pozemok na Mierovej ul. stia-
hnutý z rokovania. Celá prob-
lematika usporiadania pozem-
kov na Mierovej ul. bude
predmetom rokovaní s občan-
mi a následne bude predložená
do MsZ.
Predaj časti majetku - Mest-
ský bytový podnik, s.r.o.
Ing. Káčer, konateľ spoločnosti
MsBP Sereď uviedol, že na zá-
klade uznesenia MsZ bolo
schválené založenie s.r.o. Naša
domová správa, ktorá má za-
bezpečovať správu bytov a ne-
bytových priestorov. Bolo po-
trebné odčlenenie časti majet-
ku do samostatnej spoločnosti,
z toho dôvodu bol predložený
návrh zmluvy o predaji časti
podniku. Zmluva o predaji čas-
ti podniku bola spracovaná ne-
závislou advokátskou kancelá-
riou. MsZ v Seredi schválilo
zmluvu o predaji časti podniku
medzi Mestským bytovým
podnikom Sereď, spol. s r.o.,
ako predávajúcim a spoločnos-
ťou Naša domová správa, s.r.o.,
so sídlom na Legionárskej ul.
1127 Sereď ako kupujúcim bez
pripomienok.
Všeobecne záväzné nariade-

nia
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
sa uznieslo na Všeobecne zá-
väznom nariadení mesta Sereď
č. 13/2013, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN mesta Sereď č.
5/2013 o financovaní základnej
umeleckej školy, materských
škôl a školských zariadení na
rok 2013 a o zrušení niektorých
VZN mesta Sereď so schvále-
nými pripomienkami.

MsZ v Seredi sa uznieslo na
Všeobecne záväznom nariade-
ní mesta Sereď č. 14/2013, kto-
rým sa mení VZN mesta Sereď
č. 7/2011 o určení výšky prís-
pevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých je mesto
Sereď zriaďovateľom, v znení
neskorších nariadení so schvá-
lenými pripomienkami.
Rôzne
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
schválilo Koncepciu rozvoja
kultúry v meste Sereď do roku
2018 a harmonogram zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Se-
redi na rok 2014: 18. 2. 2014, 15.
4. 2014, 17. 6. 2014, 9. 9. 2014, 11.
11. 2014, 9. 12. 2014.

Organizačné oddelenie MsÚ

Činnosť MsP Sereď v roku 2013
Činnosť mestskej polície
ako poriadkového útvaru
vychádza zo zákona NR SR
č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších
predpisov.

Mestská polícia v roku 2013
zaznamenala a zaevidovala
2120 vecí, z ktorých bolo 2102
priestupkov, 12 iných správ-
nych deliktov a 6 trestných
činov. V blokovom konaní
udelili policajti 1834 pokút v
celkovej výške 24 473 €. Od
občanov prijala celkom 1530
oznamov, ktoré sa týkali rôz-
nych podnetov protiprávne-
ho konania, občianskeho spo-
lunažívania a rôznych podoz-
rení. Podľa služobnej doku-
mentácie hliadky počas roka
vykonali celkovo 6221 ciele-
ných kontrol.

V roku 2013 bolo dokončené
rozšírenie kamerového sys-
tému mesta, po ktorom zosta-
lo v meste nainštalovaných
36 statických a 20 otočných
kamier. Kamerovým systé-
mom operačná služba za-
znamenala a zdokumentovala
celkom 1451 priestupkov, čo z
celkového počtu zistených
priestupkov predstavuje
68,48 %. Po ročnom pôsobení
je možné konštatovať, že vy-
tvorením chránenej dielne a
sústavným monitorovaním
verejných priestranstiev oso-
bami ZŤP sa významnou mie-
rou zvýšila efektívnosť kame-
rového systému. Okrem prí-
padov, kedy záznamy z kame-
rového systému využíva
mestská polícia, sa záznamy
nepretržite poskytujú orgá-
nom činných v trestnom ko-
naní.

Napriek tomu ale musíme
konštatovať, že najväčia efek-
tívnosť a opodstatnenosť ka-
merového systému bude, ak
občania pochopia, že kame-

rový systém je tu pre občanov
a len s ich pomocou a spolu-
prácou sa dá docieliť, že na
kamerovom zázname môže
byť nahraté to, čo sa okolo
kamier deje. Ak si predstaví-
me, že kamera zaberá cca 50°
uhol, tak 310° uhol okolo ka-
mery nie je zaberaný! Preto je
potrebné a nutné, aby každý,
kto spozoruje niečo podozri-
vé, nahlásil skutočnosť na tel.
č. 159 a vtedy je možné kame-
ru nastaviť tam, kde treba.

Počas roka 2013 bolo mest-
skou políciou na úseku verej-
ného poriadku zistených a
zaevidovaných celkom 397
vecí, z ktorých bolo 379 prie-
stupkov, 6 trestných činov a
12 iných správnych deliktov
(požívanie alkoholických ná-
pojov osobami mladšími ako
18 rokov, nedodržanie pre-
vádzkových časov, verejné
zbierky ...).

Medzi najčastejšie ozna-
mované veci na úseku verej-
ného poriadku patrili prie-
stupky proti majetku podľa §
50 zákona o priestupkoch (61
prípadov).

Išlo o priestupky, ktoré boli
mestskej polícii oznamované
z predajní potravín (11 ozna-
mov), kde išlo jednalo o drob-
né krádeže tovaru a tiež rôzne
krádeže predmetov druhot-
ných surovín (farebné kovy),
ktorými si páchatelia zabez-
pečovali prísun finančných
prostriedkov potrebných na
živobytie, alkohol a iné návy-
kové látky, ale aj priestupky,
pri ktorých dochádzalo ku
škodám na majetku mesta
poškodzovaním alebo kráde-
žou smetných nádob. Na úse-
ku verejného poriadku bolo
kamerovým systémom za-
znamenaných 86 prípadov
znečistenia VP odhodením
nedopalku cigarety. Napriek
tomu, že priestupok znečis-

tenia VP exkrementmi od
psov je ťažko preukázateľný,
policajtom sa vďaka kamier
podarilo v 27 prípadoch dorie-
šiť majiteľa psa. Policajti v 59
prípadoch riešili aj nerešpek-
tovanie zákazu fajčenia na za-
stávke SAD. V 16 prípadoch
boli riešení pouliční predaj-
covia rôzneho spotrebného
tovaru. Požívaním alkoholu
na verejnosti sa hliadky za-
oberali v 24 prípadoch. V rám-
ci verejného poriadku sa poli-
cajti denne snažili riešiť ne-
prístojné správanie bezdo-
movcov nachádzajúcich sa v
centre mesta. Všeobecne je
veľký problém s migráciou
týchto osôb, lebo po vykázaní
z jedného miesta presúvajú sa
na iné miesto. Väčšinou išlo o
bezdomovcov, ktorí nemajú
žiadnu ochotu pracovať a od-
mietajú cudziu pomoc napr.
pri zimnom ubytovaní.

Na úseku dopravy zazna-
menala a zaevidovala mest-
ská polícia celkom 1723 prípa-
dov porušenia dopravných
značení. Z uvedeného počtu
bolo v blokovom konaní do-
riešených 1628 priestupkov.
Za uložené blokové pokuty
vybrali policajti celkom 22 115
€.

Z pohľadu početnosti kaž-
dých 24 hodín bolo zistených
približne päť priestupkov.
Najčastejšie riešenými prie-
stupkami na úseku cestnej
premávky boli priestupky
spáchané neuposlúchnutím
zákazu, ktorý vyplýva z do-
pravných značení: IP24a-
B33–zóna s dopr.obmedzením
– 363 prípadov, B34 – zákaz za-
stavenia – 337 prípadov, C7-
kruhový objazd – 242 prípadov
a porušenie §25 zákona o
cestnej premávke parkovanie
na tráve a chodníku - 105 prí-
padov. Podľa ulíc bolo najviac
priestupkov na úseku cestnej

premávky zistených na Nám.
slobody-545, Komenského -
386, SNP - 136, Cukrovarská -
90, Šulekovská - 31. V súvis-
losti s riešením predmetných
priestupkov použili policajti
MsP v 201 prípadoch technic-
ké zariadenie na zabránenie
odjazdu motorového vozidla
(tzv. papuča).

Mestská polícia spolupracu-
je pri odchyte túlavých psov
so Slobodou zvierat Bratisla-
va na základe Rámcovej
zmluvy o poskytovaní veteri-
nárnych služieb a OZ Tulák.
V priebehu sledovaného ob-
dobia bol občanmi mesta Se-
reď a policajnými hliadkami
celkovo nájdený túlavý pes v
40 prípadoch. Z toho sa u 21
psov našiel skutočný majiteľ.
V 4 prípadoch si psíka pone-
chal nálezca a v 11 prípadoch
sa o nájdených psíkov posta-
ralo OZ Tulák, ktoré im našlo
dočasný domov, a v troch prí-
padoch bol pes umiestnený v
Slobode zvierat Bratislava.

Pri objasňovaní protipráv-
nej činnosti v meste Sereď po-
licajti MsP úzko spolupracujú
s Policajným zborom OO PZ
Sereď, kde si navzájom vy-
mieňajú poznatky a pomáha-
jú si pri služobných zákro-
koch, spoločných akciách, pri
predvádzaní zadržaných
osôb. Príkladom je zadržanie
páchateľov vykrádania ro-
dinného domu alebo zadrža-
nie unikajúceho páchateľa
krádeže odevných zvrškov.

V roku 2013 bola dobrá spo-
lupráca aj s OR PZ, ODI Galan-
ta a odborom kriminálnej po-
lície pri hľadaní osôb, pri pát-
raní a predvádzaní podozri-
vých osôb a tiež pri poskyto-
vaní dokumentácie proti-
právnej činnosti zachytenej
kamerovým systémom.

JUDr. JÁN MIZERÍK
náčelník MsP

Na Vianoce
o krok bližšie
V atmosfére blížiacich sa
vianočných sviatkov, tak tro-
chu slávnostnej, tak trochu
uponáhľanej, presýtenej vô-
ňou medovníkov, škorice a
pozlátenej zovšadiaľ blikajú-
cimi svetlami a svetielkami
uskutočnilo sa na Základnej
škole Jana Amosa Komen-
ského v Seredi vianočné po-
sedenie súčasných i bývalých
zamestnancov školy.

Toto tradičné stretnutie
však predsa len nebolo úplne
tradičné, tohtoročné bolo
oveľa početnejšie a pestrejšie.
Stretli sa tu totiž učitelia,
ktorí vedľa seba dlhé roky
pracovali na dvoch základ-
ných školách, pričom dnes sú
zásluhou zlúčenia oboch
týchto škôl súčasťou histórie
už len jednej z nich. Posede-
nie otvorila pani riaditeľka
Zuzana Súdinová slávnost-
ným príhovorom. Privítala
prítomných, zhodnotila
uplynulý kalendárny rok a
zaželala všetkým úspechy,
šťastie a pokoj v novom ka-
lendárnom roku. Žiaci školy
pod vedením pani učiteľky
Heleny Eliášovej pripravili
krátky kultúrny program, v
ktorom nechýbali najzná-

mejšie vianočné piesne i tra-
dičné slovenské vinše. Pri
vianočnej kapustnici a vo
sviatočnej atmosfére strávili
pedagógovia niekoľko vzác-
nych okamihov s ľuďmi, s
ktorými ich spájajú nielen
spoločné spomienky, ale i
blízke priateľstvá. Súčasní
zamestnanci mali príležitosť
v neformálnej mimopracov-
nej nálade spoznať svojich
kolegov a stmeliť novovytvo-
rený pedagogický kolektív.

Aspoň v posledný pracovný
deň roka mali prítomní príle-
žitosť zastaviť sa, zaspomí-
nať, pozrieť sa na celý kalen-
dárny rok optikou zjemne-
nou blížiacimi sa sviatkami a
uvedomiť si, že hoci čas
možno hodnotiť z rôznych
hľadísk, ten, ktorý ľudia trá-
via spolu v práci, patrí k tým
najzmysluplnejšie využitým.
Aby patril aj k tým najkraj-
ším, nie je otázkou pohľadu
do minulosti a odstupu ro-
kov, ale naplno žitou súčas-
nosťou, v ktorej každý môže
prispieť svojím dielom a uro-
biť pre ľudí okolo seba kúsok
viac. Možno stačí nosiť si kú-
sok Vianoc v srdci po celý rok.

DARIA BRAUNOVÁ



Každá minca má dve strany
Vlani schválené zvýšenie po-
platku rodičov za dieťa umiest-
nené v materskej škole o 125 %,
ktoré je platné od 1.1.2013, si
spájajú niektorí občania s údaj-
ným zlým hospodárením mes-
ta. Objavili sa dokonca názory,
že potreba zvýšenia prevádzko-
vých nákladov MŠ bola týmto
spôsobom prenesená iba na ro-
dičov detí. Na to, ako je to v sku-
točnosti s financovaním mater-
ských škôl, a či má naozaj každá
minca dve strany som sa opýta-
la zástupcu primátora mesta
Sereď Ľubomíra Veselického.

- Je pravda, že poplatky rodičov
na dieťa umiestnené v materskej
škole boli zvýšené. Percento na-
výšenia poplatku rodiča je z po-
hľadu matematiky presné, ale zá-
roveň veľmi zavádzajúce. V sku-
točnosti vôbec nič nehovorí o
množstve peňazí potrebných na
prevádzku materských škôl. Hor-
šie je, že spolu s opakovaním iba
samotných percent zvýšenia po-
platku rodiča sú oznamované
úplné klamstvá o prázdnej mest-
skej kase a zlom hospodárení s

majetkom mesta. Pritom na kon-
ci roka 2013 bol na účtoch mesta 1
810 296,61 € disponibilných fi-
nančných prostriedkov. Rozpočet
mesta na rok 2013 bol rozpracova-
ný v čiastke 9 236 223 €. Príspevok
mesta na chod materských škôl v
roku 2013 v čiastke 754 676 € tvoril
necelú desatinu všetkých výdav-
kov mesta. Požiadavky na úhradu
nákladov súvisiacich so životom
Serede tvoria desiatky ďalších
činností a služieb, ktoré sú pre
obyvateľov rovnako dôležité a po-
trebné ako funkčnosť materských
škôl.
Koniec roka 2013 máme za se-
bou. Môžete teda povedať, aká
je štruktúra príjmov, ktoré
umožňujú prevádzku ôsmich
elokovaných pracovísk mater-
ských škôl v Seredi?

- Veľmi rád, pretože spomína-
nému vytváraniu nepravdivého
obrazu narábania s peniazmi ob-
čanov možno čeliť iba podaním
overiteľných čísiel z rozpočtov
materských škôl. Medzi príjmy
patrí aj normatívny príspevok MŠ
SR na výchovu a vzdelávanie a

niekoľko ďalších položiek. Tie ale
nie sú predmetom nášho porov-
návania. Na zobrazenie vývoja
štruktúry vybraných príjmov MŠ
z rozpočtu mesta a poplatkov ro-
dičov stačí porovnať niekoľko čí-
siel z rokov 2012 a 2013, teda dvoch
období, v ktorých došlo k zvýšeniu
mesačných poplatkov za dieťa v
MŠ z 12 na 25 €. Výsledky sú také-
to:

MŠ Komenského, rok 2012:
priemerný počet detí denne 202,
poplatky rodičov 18 735 eur, dotá-
cia mesta 413 902 eur (2 049 eur na
dieťa na rok), dotácia na dieťa me-
sačne 170, 41 (93,42 %), poplatok
rodičov na jedno dieťa mesačne 12
eur (6,58 %, ročne 144 eur).

MŠ Komenského, rok 2013:
priemerný počet detí denne 173,
poplatky rodičov 41 806 eur, dotá-
cia mesta 394 212 eur (2 279 eur na
dieťa na rok), dotácia na jedno die-
ťa mesačne 189,89 (88,37 %), po-
platok rodiča na jedno dieťa me-
sačne 25 eur (11,63 %, 300 eur roč-
ne).

MŠ Dionýza Štúra, rok 2012:
priemerný počet detí denne 164,

poplatky rodičov 15 686 eur, dotá-
cia mesta 356 392 eur (2 173 eur na
dieťa na rok), dotácia na jedno die-
ťa mesačne 138,20 eura (92,01 %),
poplatok rodiča na jedno dieťa
mesačne 12 eur (7,99 %, 144 eur
ročne).

MŠ Dionýza Štúra, rok 2013:
priemerný počet detí denne 160,
poplatky rodičov 40 900 eur, dotá-
cia mesta 360 464 eur (2 253 eur na
dieťa na rok), dotácia na jedno die-
ťa mesačne 287,74 eura (84,29 %),
poplatok rodičov na jedno dieťa
mesačne 25 eur (11,22 %, 300 eur
ročne)

Porovnanie dotácie mesta s po-
platkami rodičov v rokoch 2012 a
2013 hovorí, že mesto bolo a na-
priek zvýšeniu poplatkov rodičov
ostáva tým rozhodujúcim subjek-
tom, ktorý finančne zabezpečuje
chod materských škôl.
Mesačný poplatok rodičov ale
nie je jediným poplatkom, kto-
rý rodičia platia. Okrem neho
prispievajú aj peniazmi z fondu
rodičovského združenia či ná-
kupom hračiek a spotrebného
materiálu...

- To je pravda a bolo by veľmi
nekorektné nespomenúť peniaze,
ktoré rodičia dávajú dobrovoľne,
hoci ich k tomu nezaväzuje žiad-
ny predpis alebo povinnosť. V
uplynulom období súčty finanč-
ných prostriedkov vo fonde rodi-
čovských združení na elokova-
ných pracoviskách predstavujú
tisíce eur, ktoré boli použité na
vybavenie škôlok. Rodičia zbiera-
jú papier, za ktorý výmenou do-
stáva materská škola napríklad
toaletný papier. Mnohí rodičia sa
vkladom svojej práce a nákupom
materiálu podieľali na opravách
poškodených zariadení. Ďalším
zdrojom sú cielene získané 2 per-
centá z daní. Nemôžem preto tvr-
diť, že mesačný poplatok 25 € je
jediným finančným nákladom
rodiča a poslanci MsZ si túto sku-
točnosť uvedomujú. Zvýšením
mesačného poplatku na dieťa v
MŠ na rok 2013 rozhodovací pro-
ces zastupiteľstva v časti príjmov
a výdavkov MŠ preto nezačal ani
neskončil. Efektívne hospodáre-
nie s finančnými prostriedkami
mesta a uskutočnené zmeny roz-

počtu nám v roku 2013 umožnili v
materských školách vykonať fi-
nančne náročné, no pre prevádz-
ku týchto zariadení veľmi prínos-
né investície v celkovej hodnote
72 172 €.
Predpokladám, že vami uvede-
né čísla sú dostatočne jasné.
Prečo sa teda podľa vás na rôz-
nych úrovniach objavujú názo-
ry, ktoré, ak nie zlomyseľne,
tak minimálne veľmi povrchne
komentujú prácu primátora a
poslancov vo vzťahu k pre-
vádzke materských škôl?

- Všetky nepravdy a neobjek-
tívne vyslovené závery môžu mať
iba dve príčiny. Alebo je to vedo-
mý nezáujem zistiť, ako sa veci
majú, alebo je to nechuť niečo po-
znať a len tak rozprávať do vetra.
Na obidve príčiny existuje liek.
Stačí sa pýtať toho, kto je o veci
informovaný a žiadať odpoveď.
Vyjadrovanie zlomyseľných
úsudkov na rôznych portáloch je
potvrdením, že tí, ktorí tak robia,
v skutočnosti pravdivú informá-
ciu ani odpoveď nechcú.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Investície mesta Sereď
do školských zariadení
Zvyšujúci sa vek obyvate-
ľov Serede a menší príras-
tok nových občanov. Tak-
to stručne by sa dal cha-
rakterizovať demografic-
ký vývoj v Seredi. Na mies-
te je preto otázka, ako sa
funkcionári mesta starajú
o to, aby mladá generácia
mala pre svoj rast a vývoj
dobré podmienky.

Kritické pripomienky niekto-
rých občanov nedávno hodno-
tili starostlivosť funkcioná-
rov mesta o školské zariade-
nia ako nedostatočnú. Opak je
však pravda. Ak do výpočtu
investícií nezahrnieme zatep-
lenie Základnej školy J. A.
Komenského, Sereď v hodno-
te 992 345,68 € a rekonštruk-
ciu a modernizáciu ZŠ Fánd-
lyho, Sereď v hodnote 864
595,64 €, ktoré boli vykonané
po výzvach z roku 2008 a 2009
a financované z vonkajších
zdrojov, môžeme konštatovať,
že do školských zariadení ne-
bolo nikdy predtým vložených
toľko finančných prostriedkov
ako v rokoch 2012 a 2013.

Vlani sme do materských
škôl a základných škôl inves-
tovali v rozpočte kapitálových
výdavkov 27 500 €, ktoré boli
použité na nákup šatňových
skriniek a interaktívnych ta-
búľ na ZŠ P. O. Hviezdoslava,
hudobných nástrojov (key-
board, akordeón) a keramickej
pece do ZUŠ J. Fischera – Kve-
toňa a nákup sporáka do škol-
skej jedálne MŠ D. Štúra. Ne-
vyhnutné bolo odstrániť hava-
rijný stav strechy kotolne ZŠ
Juraja Fándlyho - 1 700 €. Z
bežných výdavkov bolo použi-
tých skoro 5 000 € na opravu
havárie kotla v kotolni ZŠ Ju-
raja Fándlyho a 1 700 € na re-
konštrukciu osvetlenia v telo-

cvični ZŠ Jana Amosa Komen-
ského. Z rozpočtu MŠ VVaŠ SR
bola realizovaná oprava stre-
chy ZŠ Pavla Országha Hviez-
doslava v celkovej hodnote 12
400 €.

V tomto roku sme vyriešili
niekoľkoročný problém poru-
chy kanalizácie a zlého tech-
nického stavu hygienických
zariadení v dvoch pavilónoch
MŠ Murgašova (10 749 €). Ne-
dostatočný počet hygienic-
kých zariadení v MŠ Podzám-
ska a nevyhovujúce technické
zázemie boli vyriešené prí-
stavbou a ziskom 35 m 2 za-
stavanej plochy (31 500 €). Tre-
ťou významnou zmenou bolo
zníženie stropu na MŠ Cukro-
varská (4 923,37 €) a nové elek-
trické rozvody a svietidlá v
piatich elokovaných pracovis-
kách materských škôl. Na vy-
konanie týchto prác bolo plá-
novaných celkom 25 000 €.

Intenzívne boli kritizované
staré ležadlá a nerovný povrch
chodníkov v priestoroch MŠ.
Skúsme teda trochu uvažovať.
Čo urobí dobrý hospodár, ak
má iba určitý balík peňazí a
potrebuje riešiť porušenú ka-
nalizáciu, popraskané umý-
vadlá, kvapkajúce batérie, sta-
rý nábytok a poškodené chod-
níky v záhrade? Vždy sú veci
dôležité a veci dôležitejšie.
Máme materské školy a zá-
kladné školy, ktoré sú staré a
staršie. Limitovaní sme mož-
nosťami rozpočtu a povinnos-
ťou zabezpečiť čo najlepší
chod materských a základ-
ných škôl. Na druhej strane
ich právna subjektivita a mi-
morozpočtové zdroje im tiež
umožňujú plniť niektoré po-
treby. Komenského MŠ mala
vlani ešte starý nábytok. V
tomto roku má nový. Mesto v
minulom roku zakúpilo ležad-

lá na MŠ Pažitná a stoly a sto-
ličky na MŠ Komenského v
celkovej hodnote 3 800 €. V
tomto roku v rámci plánova-
ných investičných akcií zakú-
pilo mesto osem interaktív-
nych tabúľ pre každé praco-
visko MŠ v hodnote 17 550 €.

Odstránený bol aj havarijný
stav sociálnych zariadení a
kanalizácie na ZŠ Jana Amosa
Komenského. Z celej výšky 25
000 € preinvestovaných pros-
triedkov sa mestu podarilo
získať finančné prostriedky vo
výške 21 000 € z MŠVVaŠ SR.

V tomto roku boli rekon-
štruované aj sociálne zariade-
nia na ZŠ Juraja Fándlyho v
hodnote 91 000 €. V záujme
efektívneho vykurovania boli
v telocvični ZŠ Jana Amosa
Komenského nainštalované
infražiariče. Hodnota materiá-
lu a súvisiacich prác predsta-
vuje 31 500 €. V záujme šetre-
nia nákladov na vykurovanie
bola v bývalej ZŠ P. O. Hviez-
doslava a CZŠ sv. Cyrila a Me-
toda uskutočnená výmena
časti okien a dverí za 158 800
€. 78 800 € bolo uhradených z
rozpočtu mesta, zvyšok z pros-
triedkov MŠVVaŠ SR.

V ZUŠ Jána Fischera-Kveto-
ňa sme v tomto roku opravili
zatekajúcu strechu nákladom
11 500 € a za necelých 14 000 €
upravili areál a vybudovali 7
parkovacích miest, ktoré pris-
peli k zníženiu zaťaženia par-
koviska na Komenského ulici.
V rámci bežných opráv a údrž-
by boli opravené zatekajúce
strešné svetlíky na budove bý-
valej ZŠ P. O. Hviezdoslava,
zatekajúca strecha kotolne a
vykonaná bola montáž auto-
matického ovládania kotla v
kotolni ZŠ P. O. Hviezdoslava.
S ďalšími vykonanými opra-
vami bola hodnota prác 32 100

€. V hodnote 9 273 € boli do ZŠ
J. A. Komenského dodané no-
vé šatňové skrinky. V ZŠ J.
Fándlyho boli do 18. 12. 2013
vykonané práce na podlahách
štyroch špeciálnych učební za
4 900 €.

Zhrnuté a podčiarknuté:
Rok 2012 – 106 499 €. Rok
2013 – 467 609 €.

Pre objektívne posúdenie
uvedených faktov je dôležité
uvedomiť si skutočnosť, že už
v čase vzniku samosprávy
(1990) boli budovy školských
zariadení po stránke údržby a
potrieb ich modernizácie za-
nedbané, vnútorné zariadenia
nielen morálne, ale aj tech-
nicky staré a opotrebované.
Vzniknutým havarijným sta-
vom mohla v minulosti za-
brániť včasná a finančne me-
nej nákladná údržba. Žiaľ, ne-
stalo sa.

S terajším stavom školských
zariadení nie sme spokojní.
Vieme, že zatekajúce strechy,
staré vykurovacie systémy bez
termostatických ventilov, kot-
ly s nízkou účinnosťou, zane-
sené rúrky kúrenia a upchaté
radiátory, zodrané podlahové
krytiny, nedostatočné osvet-
lenie, zanesené rozvody vody,
dožívajúce vybavenie škol-
ských kuchýň a ďalšie tech-
nické „detaily“ budú potrebo-
vať ďalšie finančné náklady a
na odstránenie zjavných i
skrytých nedostatkov bude
potrebných ešte niekoľko ro-
kov.

Pokiaľ však pôjdeme cestou
nastúpenou v roku 2011, mô-
žeme už dnes záväzne pove-
dať, že našim nástupcom odo-
vzdáme budovy materských a
základných škôl v oveľa lep-
šom stave, než v akom sme ich
prevzali.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Poslanci MsZ deťom a občanom
zobrali a seba odmenili
Na decembrovom rokovaní
MsZ si v bode „Zmena rozpoč-
tu“ poslanci MsZ nadelili
odmeny. Podľa slov primáto-
ra mesta Ing. Martina Tom-
čányiho boli na účty poslan-
cov vyplatené už na druhý
deň. Štedrú odmenu vo výš-
ke 2000 eur pred Vianocami
dostala aj hlavná kontrolórka
JUDr. Zuzana Horváthová.
Treba pripomenúť, že návrhy
poslancov Kyselého a Kali-
naia neboli nijako odôvodne-
né ani pred a ani na samot-
nom rokovaní zastupiteľstva.
Tento krok poslancov sa po-
chopiteľne nepáči mnohým
občanom. Požadujú jasné vy-
svetlenie za čo poslanci od-
meny dostali a v prípade
hlavnej kontrolórky aj čo nad
rámec pracovných povin-
ností pre mesto urobila. Vy-

svetlenia napriek viacerým
e-mailovým a tiež verejným
žiadostiam adresovaným
poslancom MsZ a hlavnej
kontrolórke, sa však občania
doteraz (21.01.2014) nedočka-
li. Iniciatívy zorganizovať
diskusiu sa síce ujal poslanec
Sidor, no ani tá sa dodnes ne-
uskutočnila.

Pripomíname, že poslanci
MsZ s odvolávaním sa na zlú
finančnú situáciu iba nedáv-
no schválili zvýšenie daní z
nehnuteľností a minulý rok
tiež navýšenie poplatkov za
materské školy o viac ako 100
%. Je zarážajúce, že v situ-
ácii, kedy vidia v rozpočte
málo peňazí pre naše deti, na
svoje vlastné vianočné od-
meny z rozpočtu mesta (teda
nás všetkých) peniaze našli.

MILOŠ MAJKO

Mierna zima zatiaľ šetrí financie
Mestá a obce si každoročne
vyčlenia v rozpočte financie
určené na zimnú údržbu. No
keďže zima sa ešte neprejavi-
la v plnej paráde, prichádza k
výraznému šetreniu financií.

Zimná údržba začína kaž-
doročne 15. novembra a končí
15. marca. To však nezname-
ná, že po tomto termíne sa o
komunikácie samospráva ne-
stará. V Seredi si na zimnú
údržbu vyčlenili v rozpočte
sumu 75-tis. eur. Minuloroč-
né zimné počasie, sneh a veľ-
ká poľadovica si vyžiadali
niekoľko zásahov, a tak len za
mesiace november a decem-
ber 2012 zaplatilo mesto za
údržbu chodníkov a komuni-
kácií sumu 28-tis. eur. V po-
dobnom finančnom tempe to
prebiehalo aj v prvých troch
mesiacoch v roku 2013. Po-
sledný sneh napadol dokonca
ešte aj koncom marca. Od 15.
novembra minulého roka až
do januára 2014 mesto na ten
istý účel vďaka priaznivému
počasiu minulo čiastku 8-tis.

eur. V podobných číslach sa
pohybujú aj mestá Galanta a
Šaľa. Z kôpky ušetrených fi-
nancií si preto v Seredi zakú-
pili dodatočne 24 ton vlastnej
posypovej soli, ktorá vyšla
mesto na 3-tis. eur.

„Možno by si mohol niekto
položiť otázku, prečo sme
minuli túto sumu, keď vôbec
nesnežilo a nebola ani poľa-
dovica. V tejto čiastke je za-
počítaný výkon služieb ľudí,
ktorí majú doma pohotovosť
a sú k dispozícii 24 hodín
denne. V prípade, že by začalo
snežiť, nastúpia do práce v
ktorúkoľvek dennú či nočnú
hodinu," uviedol zástupca
primátora mesta Sereď Ľu-
bomír Veselický. I keď má
mesto časovo ušetrené finan-
cie na zimnej údržbe, prav-
dou je, že zima sa ani zďaleka
neskončila a môže nás ešte
pekne potrápiť. Či sa nako-
niec podarí nejaké eurá ušet-
riť, dozvieme sa až po skon-
čení zimnej sezóny.

STANISLAVA JANEGOVÁ



SEREDSKÉNOVINKY4

Racionalizácia škôl z pohľadu riaditeľky
V minulom roku prišlo k zlú-
čeniu dvoch základných škôl v
Seredi, a to P. O. Hviezdoslava
a J. A. Komenského do jedné-
ho celku. Poslanci tento krok
podporili na základe dôkladne
vypracovanej analýzy, ktorú
im predložil Ľubomír Kyselý.
Racionalizácia škôl mala pri-
niesť hlavne úsporu finanč-
ných prostriedkov vo viace-
rých oblastiach. Je pravda, že
školský rok nezačal ružovo, no
výsledky je podľa slov riaditeľ-
ky školy Zuzany Súdinovej vi-
dieť už po niekoľkých mesia-
coch.

Keď sa začalo ešte v minu-
lom roku živo diskutovať o
pripravovanom návrhu zlú-
čenia oboch škôl do jedného
celku, vtedy ste pôsobili
vo funkcii zástupcu riaditeľa
na ZŠ POH. Ako ste sa na
plánovanú zmenu pozerali
vtedy a teraz s odstupom
času, keď ste už riaditeľkou
ZŠ J.A. Komenského?

- Musím konštatovať, že v
období, kedy sa diskutovalo o
zlúčení škôl P. O. Hviezdosla-
va a J. A. Komenského, som
nebola za takú rýchlu raciona-
lizáciu a vyradenie P. O.
Hviezdoslava zo siete škôl a
ponechaním J. A. Komenské-
ho. No bolo to potrebné z dô-
vodu monitorovania tejto ško-
ly zo strany ministerstva vý-
stavby po dobu 3 rokov – čer-
panie finančných prostried-
kov z fondov EÚ, ktoré boli
použité na zateplenie budovy,
výmenu okien, dverí a rekon-
štrukciu kúrenia. Zlúčenie
škôl bolo krokom k vyššej
ekonomickej efektívnosti a
hospodárnejšiemu využitiu
prideľovaných finančných
prostriedkov. Skutočnosť, že
je už len jeden právny subjekt
ZŠ J. A. Komenského, musím
ako riaditeľka brať v plnej
miere do úvahy a zabezpečiť
rozvoj tejto školy po všetkých
stránkach, či už po pedagogic-
kej, materiálnej alebo ekono-
mickej stránke. Zlúčenie
dvoch škôl prinieslo za krátke
obdobie šiestich mesiacov cel-
kom pekné výsledky. Zvýšenie
hmotnej zainteresovanosti
zamestnancov, efektívnejšie
využívanie jednotlivých ob-
jektov, optimalizáciu počtov
žiakov v triedach, optimalizá-
ciu ostatných nákladov. Vý-
menou okien na budove B (bý-
valá POH) sa znížila energe-
tická náročnosť, čiže úspora
nákladov na energie, čo sa
ukáže po vykurovacom obdo-
bí.

Hlavným cieľom zlúčenia

škôl bol aj finančný prínos
pre pedagógov. Do akej
miery bol naplnený?

- Zlúčenie škôl malo byť fi-
nančným prínosom pre peda-
gógov, čo si myslím, že sa aj za
ten krátky čas potvrdilo. Všetci
zamestnanci školy, nielen pe-
dagogickí, boli v závere roka
2013 finančne ohodnotení na
základe svojich činností, akti-
vít, ktoré uskutočňovali pre
rozvoj školy, prispeli pre zdar-
ný priebeh racionalizácie, sa-
mozrejme podľa podielu na vý-
sledkoch práce. Približne bolo
rozdelených 27 000 €. Finanč-
ný prínos 120-tis. € za rok, aký
sa spomínal v analýze pred
zlúčením škôl, a ako aj očaká-
vali mnohí zamestnanci, sa
teda začal prejavovať a myslím
si, sa do konca školského roka
2013/2014 naplní, samozrejme,
u tých, ktorí sa budú aktívne
podieľať na rozvoji školy a šíriť
jej dobré meno.

Dve samostatné budovy
oboch škôl, ŠKD, dve telo-
cvične, kotolňa, školský
areál. V akom technickom
stave sa tento majetok na-
chádzal pred zlúčením a aký
je dnes?

- Budova školy A (JAK) bola
zateplená, vymenené okná,
dvere, rekonštrukcia kúrenia,
ale z vnútra bolo potrebných
viacero opráv. Bývalá roky ne-
používaná stará kotolňa bola
veľmi zanedbaná. Bol v nej
zložený odpad z rekonštrukcie
školy. Drevo, podlahové kry-
tiny, železné konštrukcie a
všetko možné nahádzané na
hromadu nasiaknuté vodou.
Toto všetko podliehalo hnilo-
be, plesni a šírilo nepríjemný
zápach po celej budove. Bolo
to potrebné neodkladne riešiť,
pretože hrozilo zatvorenie ško-
ly zo strany hygieny. Problé-
mom je aj osvetlenie vo všet-
kých priestoroch školy, na-
koľko je veľmi zastarané, ne-
dostatočné. To máme v pláne v
tomto roku, no všetko sa bude,
samozrejme, odvíjať podľa fi-
nančných možností. Ďalej
sme museli riešiť vykurovanie
v telocvični, kde sa robil prí-
vod plynu a pridávali sa infra-
žiariče, ale aj samostatný ko-
tol (júl, august 2013). Musela
sa robiť oprava strechy na te-
locvični (november 2013).
Školský areál bol neudržiava-
ný, nachádzalo sa tu veľa zo-
schnutých stromov, poškode-
ných a nežiaducich krovín, čo
ohrozovalo bezpečnosť detí.
Potrebný bol výrez stromov a
krovín.

Kotolňa si tiež vyžiadala
opravu strechy a kotlov pred

vykurovacím obdobím. Na
budove B (POH) bola urobená
výmena okien a dverí (júl –
november 2013). Ešte nie je
ukončená, na prácach sa bude
pokračovať aj v tomto roku.
Toto všetko sa riešilo v spolu-
práci so zriaďovateľom, lebo
škola na to nemala dostatočné
finančné prostriedky. Bez
pomoci mesta by sme ťažko
toto všetko zrealizovali. Bude
potrebná rekonštrukcia so-
ciálnych zariadení, zateplenie
celého objektu B a chceme
vymaľovať všetky priestory
budovy. Je to však otázka fi-
nancií.

Začiatok školského roka bol
veľkou skúškou teórie a
praxe. Hovorí sa, že papier
znesie všetko. Tak ako to
vyzeralo po spustení škol-
skej prevádzky? Mám na
mysli organizačnú štruktú-
ru školy, rozvrh hodín, in-
ventarizáciu majetku. Kde
boli najväčšie problémy
a ako ste to zvládli?

- Začiatok školského roka
bol veľmi hektický a náročný.
Výmena okien na budove B
(POH) nebola dokončená, žiaci
2. stupňa nemali pripravené
triedy na vyučovanie, napriek
tomu sme školský rok museli
začať. Prvý týždeň sme riešili
účelovým cvičením a hrami v
prírode, preto sme nemohli
odskúšať rozvrh hodín, a tak
sa stalo, že sme museli rozvrh
hodín upravovať aj v priebehu
septembra. Bolo to hlavne pre-
to, že sa zmenili počty žiakov v
skupinách na etickú a nábo-
ženskú výchovu (prisťahovaní
žiaci). Vyučovanie prebiehalo
v mesiacoch september – ok-
tóber v tejto budove tak, že
žiaci sa skoro denne sťahovali
z triedy do triedy. Bolo to veľ-
mi náročné pre žiakov aj pre
učiteľov, rodičov, za čo si za-

slúžia uznanie, že mali trpez-
livosť a pochopenie pre danú
situáciu. Myslím si, že najťaž-
šie to mali upratovačky, ktoré
museli upratovať jednotlivé
triedy niekoľkokrát, robili nie-
len cez týždeň, ale aj cez ví-
kendy. Aj v tomto prípade
nám bolo mesto ako zriaďova-
teľ školy veľmi nápomocné,
lebo nám na vykonávanie
množstva prác poskytlo svo-
jich pracovníkov. Keďže neboli
priestory v tejto budove dosta-
točne voľné, nemohli sme
preniesť všetky učebné po-
môcky z jednotlivých kabine-
tov. Zlúčenie kabinetov bu-
deme realizovať v priebehu 2.
polroka, kedy prebehne aj cel-
ková inventarizácia a presun
pomôcok sa uskutoční do kon-
ca školského roka, t.j. 30. 6.
2014. Najväčšie problémy boli
medzi kolegami, ktorí ťažko
znášali presun do nej budovy,
do iných priestorov, zvykali si
na iné spôsoby a pravidlá. Ale,
ako sa hovorí, všetko sa časom
vyrieši, tak si myslím, že aj tu
nastane určité ustálenie a
každý zamestnanec si uvedo-
mí, že sa musí s danou situ-
áciou zmieriť, ak chceme, aby
škola napredovala.

V škole pribudla nová funk-
cia správcu. Bola vôbec po-
trebná? Čo je jeho hlavnou
náplňou práce?

- Máte pravdu, od septem-
bra pribudla v škole funkcia
správcu budov. Či bola po-
trebná? Myslím si, že áno. V
čase výmeny okien (IX. –XI.)
na budove B bolo nutné zabez-
pečovať čistenie priestorov a
odvoz starých okien, nakoľko
vyučovanie v týchto priesto-
roch už prebiehalo, situácia si
vyžadovala dohľad z hľadiska
bezpečnosti, koordinácie čin-
ností pri úprave. Okrem toho
prebiehali práce na zabezpe-

čení vykurovania v telocvični,
rekonštrukcia jej strechy, úp-
rava bývalej kotolne v budove
A, zabezpečenie opravy a
údržby kotlov pred vykurova-
cím obdobím, v neposlednom
rade aj údržba celého areálu
školy, sťahovanie školského
nábytku či učebných pomô-
cok, aby mohlo vyučovanie
nerušene prebiehať. Ja som
bola v tomto čase poverená
riaditeľka, zároveň aj zástup-
kyňa v jednej osobe a musela
som zabezpečovať v prvom ra-
de výchovno-vzdelávací pro-
ces. Je iné, keď riaditeľ školy,
ktorá je pod jednou strechou s
plným a funkčným vybave-
ním, riadi celý proces, má do-
statočný a zodpovedný perso-
nál okolo seba, môže s plným
nasadením realizovať celý ria-
diaci proces a nie riešiť denne
problémy v kolektíve zamest-
nancov, žiakov, rodičov a v
materiálnom vybavení. Nič sa
nedá zmeniť zo dňa na deň,
akoby šibnutím čarovného
prútika, všetko si vyžaduje
svoj čas. Úlohou správcu je
monitorovať stav budov – bu-
dova A, budova B, telocvičňa
A, ŠKD a CVČ, kotolňa, ŠJ a ce-
lý priľahlý areál školy. Okrem
toho usmerňuje v práci pre-
vádzkových zamestnancov a
dobrovoľných pracovníkov
pridelených z úradu práce. Za-
bezpečuje presun učebných
pomôcok a sťahovanie majet-
ku z budovy do budovy, čiste-
nie priestorov, koordináciu
činností pri úprave priestorov
školy a podobne. Nakoľko ra-
cionalizácia škôl nie je ešte
ukončená (presťahovanie ma-
jetku, výmena okien na budo-
ve B, rekonštrukcia sociálnych
zariadení, zateplenie budovy
B, rekonštrukcia osvetlenia v
budove A ...), správca budov vo
svojej funkcii pokračuje. Táto
funkcia je dočasná.

V mesiaci december sa táto
racionalizácia prejavila v
nemalej finančnej položke,
ktorá pribudla na účet školy.
O akú sumu išlo a čo ste za
pridelené financie nakúpili?

- Skutočne, racionalizácia sa
prejavila i v tomto smere,
mohli sme si dovoliť zakúpiť
viaceré pomôcky potrebné na
vyučovací proces, materiál na
úpravu a údržbu priestorov
školy v približnej sume 25 000
€. Čo sa týka učebných pomô-
cok nakúpilo sa 5 ks interak-
tívnych tabúľ s ultrakrátkymi
dataprojektormi, CD prehrá-
vače 10 ks, odrazová doska na
skok do diaľky, vozík na lopty,
kompresor na fúkanie lôpt,
oceľové gule, florbalové lop-

tičky, bebmintonové košíky,
dresy (futbalisti), mapy, drob-
né pomôcky na vyučovanie,
tonery do tlačiarní a kopírok,
televízor a DVD prehrávač
(ŠKD). Do cvičného bytu sa
dokúpil ohrievač, práčka, ob-
rusy (30 ks), poháre (100 ks),
šálky (100 ks), varné kanvice (2
ks), naparovacie žehličky (2
ks), sušiak na bielizeň (2 ks).
Do školskej jedálne pribudla
práčka a terminál na prihlaso-
vanie či odhlasovanie stravní-
kov. Do počítačových učební
sme nakúpili nadstaviteľné
stoličky (60 ks), monitory k
PC(20 ks), vizualizér (2 ks),
multifunkčné tlačiarne (2 ks) a
jednu čiernobielu tlačiareň.
Vykonala sa repasácia PC, do-
kúpili sme náhradné diely a
máme aj elektronickú eviden-
ciu dochádzky. Na údržbu are-
álu sme zakúpili motorový
krovinorez a motorovú pílu.
Za ďalšie financie boli zakúpe-
né zámky (fab) do kabinetov,
materiál na maľovanie či iné
potrebné náradie.

Aké plány máte v tomto ro-
ku? Čo škola ešte potrebuje?
A aké máte priority?

- Od januára chceme spra-
covávať ekonomiku, účtovníc-
tvo, mzdovú a personálnu
agendu komplexne vo vlastnej
réžii, dúfam, že sa nám to po-
darí a aj na tomto úseku bu-
deme môcť realizovať úsporné
opatrenia. V tomto roku by
som chcela zabezpečiť rekon-
štrukciu osvetlenia v budove
A, rekonštrukciu sociálnych
zariadení v budove B, vymaľo-
vanie priestorov budovy B, za-
teplenie budovy B a ďalšie úp-
ravy v areáli školy – samo-
zrejme v spolupráci so zriaďo-
vateľom. Naďalej by som chce-
la zabezpečiť modernizáciu vo
výchovno-vzdelávacom pro-
cese, vybavenie tried a odbor-
ných učební pomôckami,
zlepšiť pracovné podmienky
učiteľov aj žiakov. V máji
chceme uskutočniť oslavu pri
príležitosti 50. výročia otvore-
nia školy. Keďže obe školy,
ktoré sa zlúčili, oslavujú v
tomto roku svoje 50. výročie
svojho založenia a otvorenia
(JAK – február, POH – august),
preto volíme termín v máji,
aby boli obe školy, oba kolek-
tívy pedagogických pracovní-
kov vyzdvihnuté za svoju dl-
horočnú činnosť a prácu na
výchove a vzdelávaní mladej
generácie. Viem, že je toho ve-
ľa, čo by som chcela uskutoč-
niť, ale budem spokojná, ak sa
nám podarí celému kolektívu
splniť plány aspoň na polovi-
cu. STANISLAVA JANEGOVÁ

Stav priebežného zvozu a lik-
vidácie odpadov bol po zvýše-
ných a opakovaných kontro-
lách výkonu zmluvného part-
nera mesta Sereď firmy SITA
Slovensko, a.s., prerokovaný
17. januára 2014 s povereným
pracovníkom spoločnosti Já-
nom Oravcom. K akým záve-
rom sa dopracovali, na to som
sa spýtala zástupcu primátora
Ľubomíra Veselického.

- Veľmi stručný záver je
tento. Disciplínu v práci mu-
sia zvýšiť zamestnanci firmy
Sita, ale aj občania mesta. Spo-
ločnosť Sita Slovensko, a.s.,
má v článku 6 v bode 1 zmluvy
povinnosť vyčistiť priame
okolie zberných kontajnerov
od všetkých drobných odpad-
kov. Moje zistenia zo 17. 1. 2014
hovoria, že nie každé stanoviš-
te kontajnerov bolo vyčistené.

Na strane druhej je zasa in-
formácia od občana mesta,
ktorý mi potvrdil, že obyvateľ
ich bytového domu stojac asi
meter pred ohrádkou vhodil
medzi smetné kontajnery
vrecko s odpadkami, namiesto
toho, aby sa „unúval“ otvoriť
kontajner a odpad vložiť do
neho.

Predpokladám, že vaše zis-

tenie a konštatovanie stavu
nebolo tým jediným záve-
rom.

- V rozhovore s pánom Orav-
com sme, samozrejme, hľadali
možnosti riešenia tohto, ale aj
ďalších problémov. Zhodli sme
sa na tom, že čím disciplino-
vanejší budú občania pri vy-
nášaní odpadu, tým rýchlejšie
budú môcť pracovníci spoloč-
nosti naložiť a vyčistiť stano-

vištia. Ak bude ale každá
ohrádka zavalená odpadkami
medzi kontajnermi, tak obsah
88 stanovíšť za deň v priebehu
12 až 16 hodín nie je možné vy-
viezť. Preto je veľmi dôležitá
spomínaná disciplína obyva-
teľov pri vykladaní odpadu.

Podľa mojich informácií je
tu aj iný problém, ktorý si
vyžaduje riešenie...

- Ďalším vážnym problé-
mom je narastajúci počet krá-
deží 110-l odpadových nádob
od rodinných domov. Tento
budeme riešiť najprv osádza-
ním fotopascí a pripravené
máme ešte jedno opatrenie, o
ktorom budú vlastníci rodin-
ných domov onedlho infor-
movaní. Zatiaľ je v štádiu príp-
ravy.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Pravda je niekde uprostred
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Projekt Mesto prevencie
putuje do Galanty
Uplynulý rok 2013 nebol
pre Sereď len rokom, kedy
sme si pripomínali 700.
výročie prvej písomnej
zmienky o meste, v uply-
nulom roku sme boli aj
hostiteľmi štafetového
projektu „Mesto preven-
cie“.

V stredu 22. januára 2014 sa v
malej zasadačke uskutočnilo
slávnostné ukončenie projek-
tu. Prítomných privítal zá-
stupca primátora Bc. Ľubomír
Veselický a všetkým poďako-
val za ich pomoc a spoluprácu
pri realizácii projektu.

Stretnutia sa zúčastnil aj
gestor a zároveň autor myš-
lienky celého projektu, ktorý
úspešne prebieha po obciach a
mestách celého Slovenska od
roku 1996, MUDr. Ľubomír
Gábriš. Jeho cieľom pri genéze
projektu bolo vtiahnutie sa-
mosprávy do problematiky a

uvedomenie si jej nevyhnut-
nosti spolupráce a iniciatívy v
prevencii závislostí. Koordi-
nátori projektov Mestskej po-
lície v Seredi, základných a
stredných škôl zhodnotili rea-
lizáciu aktivít. Vymieňali si
skúsenosti z práce s deťmi a
mládežou, riešili sa praktické
problémy a diskutovali o pre-
vencii pred látkovými závis-
losťami, ale aj prevencii šika-
novania, o súčasnom problé-
me kyberšikanovania. Všetci
poďakovali Mgr. Miroslave
Vaškovej, riaditeľke Centra
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Ga-
lante a všetkým jeho zamest-
nancom za vynikajúcu spolu-
prácu.

So svojimi skúsenosťami z
implementácie projektu v Šali
sa podelili koordinátori pro-
jektu Šaľa – Mesto prevencie
Mgr. Marián Šperka a RSDr.
Peter Gomboš.

Na záver bol projekt sláv-
nostne odovzdaný novým po-
kračovateľom štafety – zá-
stupcom mesta Galanta, ktoré
bude realizátorom Mesta pre-
vencie v roku 2014. Symbolic-
ký štafetový kolík prebral vi-
ceprimátor mesta Galanta Ing.
Ladislav Fekete.

Aktivity zamerané na pre-
venciu sa organizujú už veľa
rokov, tentoraz však boli pr-
výkrát sumarizované a orga-
nizované podľa určitej sché-
my, čím sa vytvoril priestor na
zosúladenie aktivít medzi jed-
notlivými subjektmi, na spo-
luprácu v budúcnosti. V tomto
ohľade projekt svoj zámer spl-
nil a napriek tomu, že v roku
2014 už nie sme držiteľmi šta-
fety, budeme v podporovaní,
organizovaní a realizovaní
preventívnych aktivít pokra-
čovať aj naďalej.

Odd. školstva, rodiny,
kultúry a športu

Výzva pre malé zdroje
znečisťovania ovzdušia
Mesto Sereď upozorňuje
právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podni-
kanie, ktoré prevádzkujú
malé zdroje znečisťovania
ovzdušia na území mesta
Sereď, aby najneskôr do 15.
februára 2014 oznámili na
MsÚ v Seredi, oddelení roz-
voja mesta, údaje potrebné
pre výpočet poplatku za
znečisťovanie ovzdušia na
rok 2014 podľa skutočnosti
roku 2013.

Splnenie tejto oznamova-
cej povinnosti vyplýva zo
zákona č. 401/1998 Z. z. o po-
platkoch za znečisťovanie
ovzdušia v platnom znení a
Všeobecne záväzného na-
riadenia mesta Sereď č.
12/2012 o ochrane ovzdušia a
poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia na
území mesta Sereď.

Oznámenie podávajú
právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podni-
kanie za každý malý zdroj
znečisťovania ovzdušia oso-
bitne.

Za malý zdroj znečisťo-
vania ovzdušia sa v pod-
mienkach mesta Sereď po-

važujú prevádzky s kotol-
ňami na pevné, kvapalné a
plynné palivo so súhrn-
ným tepelným príkonom
do 0,3 MW (300 kW) a os-
tatné technologické celky
nepatriace do kategórie
veľkých a stredných zdro-
jov znečisťovania ovzdu-
šia, ako sú skládky palív,
surovín, produktov, od-
padov, zariadenia a čin-
nosti znečisťujúce ovzdu-
šie, ak nie sú súčasťou
veľkého alebo stredného
zdroja znečisťovania ov-
zdušia.

Nesplnenie tejto oznamo-
vacej povinnosti podlieha
podľa § 8 zákona č. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečis-
ťovanie ovzdušia v znení ne-
skorších zmien a doplnkov
pokute do výšky 663,87 €.

Tlačivo „Oznámenie úda-
jov potrebných pre určenie
výšky poplatku za znečisťo-
vanie ovzdušia“ je možné
vyzdvihnúť si na oddelení
rozvoja mesta MsÚ v Seredi
alebo v elektronickej podobe
na internetovej stránke
mesta www.sered.sk v sek-
cii „TLAČIVÁ, ŽIADOSTI“.

Oddelenie rozvoja mesta

Právne poradenstvo v roku 2014
Bezplatné právne pora-
denstvo pre obyvateľov
mesta Sereď bude pokra-
čovať na MsÚ aj v tomto
roku. Už od februára ho
bude opäť poskytovať
JUDr. Martin Hudák.

Služba bude k dispozícii iba
občanom mesta Sereď, a to
dvakrát do mesiaca vždy v
pondelok v presne stanove-
nom termíne. Základné práv-
ne poradenstvo nezahŕňa spi-

sovanie právnych úkonov, a
ani zastupovanie na súdnom
pojednávaní. Martin Hudák
vám však poskytne vzácne od-
borné rady a nasmeruje vás
tam, odkiaľ by mohla prísť
pomoc alebo riešenie vašich
problémov.

Na právne poradenstvo sú
vyčlenené vždy dva pondelky
v mesiaci v čase od 9.00 do
10.00 hodiny. A na záver dobrá
rada. Aby ste sa vyhli prípad-
ným problémov a súdnym

sporom, vždy si pozorne prečí-
tajte každú zmluvu, ktorú
podpisujete. Najmä to, čo je
napísané doslova miniatúr-
nym písmom.

Pred začatím akéhokoľvek
sporu sa najprv poraďte s
právnikom a až potom konaj-
te.

Termíny právneho pora-
denstva sú nasledovné: 10. a
24. február 2014, 10. a 24. ma-
rec 2014, 7. a 21. apríl 2014.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Vianočný benefičný
koncert Pomocníček
Občianske združenie Pomoc-
níček zorganizovalo aj tento
rok v Kultúrnom dome v Sere-
di v poradí už druhý Vianočný
benefičný koncert, počas kto-
rého bolo obdarovaných šesť
detí. Okrem tejto pomoci sa
všetci spoločne dobre zabávali
s pozvanými účinkujúcimi.

Občianske združenie Po-
mocníček bolo založené v ok-
tóbri 2012 a vzniklo s cieľom
pomôcť rodinám so zdravotne
postihnutým dieťaťom z dô-
vodu vývojového poškodenia
mozgu, ale aj rodinám s onko-
logicky chorým dieťaťom vo
veku do 15 rokov. Rodičom
týchto detí združenie pomáha
finančne, materiálne alebo
emocionálne. Financie získa-
vajú z rôznych podujatí a pro-
jektov a tie následne rozdeľujú
na základe žiadostí tým, ktorí
to potrebujú. Zakladateľkami
združenia sú tri mamičky zo
Serede, a to Daniela Matuško-
vá, Michaela Miškolciová a
Ľubomíra Poláková.

Aj tento rok združenie zor-
ganizovalo benefičný koncert,
ktorý moderovala Adriana Po-

láková. Pozvanie na charita-
tívne podujatie prijala aj sku-
pina Spektrum, speváčka Na-
tália Baloghová, Sima Martau-
sová, Thomas Puskailer, spe-
vák Rakby, ale aj tanečníci z
HIP HOP fakulty, tanečnej
skupiny CLISS a LY Dance Uni-
ted. Všetci spoločne sa posta-
rali o vynikajúcu atmosféru
tohto večera.

Okrem dobrej zábavy sa
pomáhalo finančne aj deťom,
ktoré to veľmi potrebujú. Pri-
mátor mesta Sereď Martin
Tomčányi venoval OZ Pomoc-
níček poukaz v hodnote 300
eur. Pani Ľubica Kolláriková

darovala finančné poukazy v
hodnote 400 eur na rehabili-
tačnú liečbu Vanesske Stodo-
lovej a Sebastiánovi Sabolovi.
Ďalšia darkyňa Simona Súke-
níková odovzdala finančný
poukaz v hodnote 500 eur
Vladkovi Lazebníkovi. Čiastka
bude použitá na pokrytie ži-
votných potrieb. Rodina sa
ocitla z dôvodu závažného
ochorenia syna a neskôr aj ot-
ca rodiny vo veľmi ťažkej situ-
ácii.

Vecný dar v podobe biolam-
py v hodnote 300 eur dostal od
OZ Pomocníček Martin Kupec.
Finančné dary na rehabilitač-

nú liečbu v hodnote 400 eur si
z tohto podujatia odnášali
Lucka Čurgalyová a Šimon
Henček. Terapie v hodnote 280
eur každému zasponzorovala
majiteľka zariadenia Hedviga
Szelleová a ubytovanie vo výš-
ke 120 eur im zafinancovalo
OZ Pomocníček.

Ľudia s veľkým srdcom sa do
tejto akcie mohli zapojiť via-
cerými spôsobmi, ale najmä
kúpou kalendára, ktorý s ďal-
šími deťmi nafotila jedna zo
zakladateliek združenia Dan-
ka Matušková. V tomto roku sa
podarilo organizátorkám na
vstupnom vyzbierať sumu 510
eur a za predaj kalendára zís-
kali 603 eur. Práve táto čiastka
bude rozdelená detičkám, kto-
ré sú jeho súčasťou.

Veľké poďakovanie za nád-
herný večer plný emócií, lás-
ky, porozumenia a dobrej ná-
lady patrí, samozrejme, orga-
nizátorkám podujatia, ale
najmä všetkým tým, ktorí
prišli a pomohli deťom, ktoré
to naozaj nemajú v živote jed-
noduché.

STANISLAVA JANEGOVÁ









Zóna bez peňazí
Celoslovenská akcia s názvom
Zóna bez peňazí sa konala pod
záštitou Projektu Život. V našom
meste ju zorganizovalo už po
druhýkrát Občianske združenie
Mladá Sereď. Zapojiť sa mohol
každý a prebiehalo to úplne jed-
noducho. Svoje nepotrebné veci
ste si medzi sebou vymieňali ale-
bo len tak niekomu darovali.

Prvýkrát sa Zóna bez peňazí
uskutočnila v Seredi minulý rok v
máji priamo na Námestí slobody.
Celú organizáciu zabezpečovalo

OZ Mladá Sereď. Okoloidúci vtedy
reagovali rôznym spôsobom, pre-
tože im bolo podozrivé, že je všet-
ko úplne zadarmo. Počas dňa ich
táto forma výmenného či darova-
cieho obchodu oslovila až natoľ-
ko, že sa začali postupne zapájať.

V tomto roku prebiehala akcia
súčasne vo viacerých mestách na
Slovensku. V Seredi sa to konalo
vo vestibule kina Nova a aj teraz
to bolo pod taktovkou OZ Mladá
Sereď. Ľudia tam priniesli rôzne
predmety, ako napríklad obleče-
nie, keramiku, hračky, bižutériu,
knihy a mnohé ďalšie veci, ktoré
si tam našli svojich nových maji-
teľov. V rámci tejto akcie ste moh-
li dokonca vymieňať aj služby a
iné zručnosti. Propagovať sa dali
pomocou jednoducho vyrobe-
ných plagátov, ktoré ste vystavili
k predmetom alebo na informač-
nú tabuľu.

„Hlavným cieľom tejto akcie je,
aby opäť začal fungovať výmenný
obchod, tak ako kedysi. Funkčné,
ale pre niekoho už nepotrebné
veci, si ľudia medzi sebou navzá-
jom vymenia a možno si tým
spravia aj pekné Vianoce. Dnes
sem prišlo napríklad aj veľa detí,
ktoré si vybrali hračky, a rodičia
sa potešili, že to nemusia zaplatiť.
Boli tu aj bezdomovci, ktorí mali
záujem o teplé oblečenie, takže je
to aj o pomoci ľuďom, ktorí nema-
jú dostatok financií. Ja osobne
som s priebehom akcie spokojná a
pevne verím, že keď to budeme
organizovať opäť v máji budúce-
ho roka, tak sa k nám pridá ešte
viac ľudí ako doteraz,“ uviedla
predsedníčka OZ Mladá Sereď Mi-
roslava Dudášová.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Džezový memoriál
Jaroslava Červenku
Jaroslav Červenka bol špičko-
vý slovenský džezový klarine-
tista, saxofonista, skladateľ,
hudobný aranžér a pedagóg.
Od roku 1952 hrával so sered-
ským Ali Jazz Bandom, ktorý
robil tradičný džez. Počas
svojho života získal mnoho
ocenení za celoživotnú propa-
gáciu džezu. S myšlienkou
zorganizovať toto podujatie
prišiel pred 7 rokmi Jarkov
kamarát Viliam Kubányi.
Tohto ročníka sa, žiaľ, už ne-
zúčastnil a 28. novembra nás
navždy opustil. No Džezový
memoriál Jaroslava Červenku
bude aj tak navždy spätý s jeho
menom.

Moderátor večera Tibor Vo-
koun po krátkom priereze
Červenkovej kariéry pozval na
pódium primátora mesta
Martina Tomčányiho, ktorý
počas svojho príhovoru priví-
tal v sále aj manželku zosnu-
lého hudobníka pani Máriu
Červenkovú s dcérou a odo-
vzdal im nádherné kytice. Ná-
sledne sa na scéne objavila
mladučká a veľmi talentová
speváčka Natália Kóšová, kto-
rá je vnučkou Jaroslava Čer-

venku. Zaspievala dve piesne,
ktoré venovala zo srdca svoj-
mu dedkovi do hudobného
neba. Potom už pódium patri-
lo Seredskému Dixieland
Bandu. Ich zostava bola obo-
hatená o prítomnosť skvelého
hudobníka Vladimíra Vizára,
ktorý si Jarka vždy veľmi vážil
a takto ho prišiel pozdraviť.
Všetci spoločne odohrali vý-
borný koncert a konkrétne

piesne venovali svojim dvom
zosnulým kamarátom. Od
publika si za skvelý výkon a
úžasnú atmosféru vyslúžili
veľký potlesk. Vždy usmia-
tych a dobre naladených hu-
dobníkov na pódiu vystriedala
juhoafrická džezová speváčka
Melanie Scholtz, ktorá je drži-
teľkou mnohých významných
ocenení. Počas svojej hudob-
nej kariéry spolupracovala s

viacerými zvučnými osobnos-
ťami z tejto oblasti. Na tento
večer si pripravila pestrý re-
pertoár piesní, ktorý obohati-
la aj o vianočné skladby. Uká-
zala, že džezová tvorba môže
mať naozaj veľa podôb a aj v
modernejšom štýle si zachová
svoju podstatu a jedinečnosť.
Jej koncert diváci ocenili
standing ovation.

STANISLAVA JANEGOVÁ

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

Program na mesiac február 2014
STÁLE EXPOZÍCIE:Prehistória seredského
regiónu; Hrad Šintava; Lapidárium s ba-
rokovými sochami; Výstava tehál zo
zbierky Dušana Irsáka
EXPONÁT MESIACA:
Staré sklenené fľaše
z 19. a 20. storočia
výstava zo zbierky mestského múzea

VÝSTAVY:
DANIEL HEVIER
FARBY SVETA
Srdečne pozývame na výstavu obrazov,
potrvá od 8. 2. 2014 do 13. 3. 2014
7. 2. 2014 o 17.00 hod., vernisáž s vystú-

pením spisovateľa, výtvarníka, hudob-
níka Daniela Heviera
PODUJATIA:
OZ Vodný Hrad a Mestské múzeum v Se-
redi vás pozýva na prednášku s histori-
kom Pavlom Dvořákom o knihe STOPY
DÁVNEJ MINULOSTI 6 Slovensko v stre-
doveku
14. 2. 2014 o 17.00 v Obradnej sieni MsÚ v
Seredi
Pripravujeme výstavu:
Symboly jari a kresťanského sviatku
Veľkej noci

OTVÁRACIE HODINY:
október - apríl: ut–so 9.00-17.00 h, máj -
september: ut–so 10.00-18.00 h.
(Informácie a objednávky pre organizova-
né skupiny na 031/789 4546, www.se-
red.sk, e-mail: muzeum@sered.sk)

KULTÚRNE POZVÁNKY
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Directreal Norea
realitná kancelária

ENERGET, s. r. o.
Zníženie bilancie platby 

za elektrinu

výroba reklamy • vydavateľstvo

Sídlo:
925 51 ŠINTAVA 666

GEODET-JS
s.r.o.

• Geometrické plány
• Porealizačné zameranie budov po kolaudácii 
• Vytýčenie stavieb
• Kompletný servis pri vkladoch do katastra 
  nehnuteľností

0905 756 313
0907 799 939

Vyhotovujeme

PHOTO

stavte sa

 

 

 

 

 

MM - ekonom, spol. s r.o.

M+M SPIŠIAKOVÁ 

SKLENÁRST VO
rámovanie obrazov

V Sokolovni nájdete napríklad:

V Dome kultúry nájdte:

Na Garbiarskej:



Seredský prírastok,
populárne mená
V minulom roku pribudlo
v Seredi 146 novonarode-
ných detí. Z toho bolo 71
chlapcov a 75 dievčat.

Kým v minulosti rodičia
dávali svojim deťom ty-
picky slovenské mená ako
Ján, František, Mária či
Eva, v súčasnosti je to
skôr ojedinelé.

Najčastejšie chlapčen-
ské meno, ktoré zazna-
menali pracovníčky mat-
riky na MsÚ v Seredi za
rok 2013, bolo jednoznač-

ne Adam a Samuel, no a v
prípade dievčat to vyhrala
Nela a Ema.

Niektorí rodičia sa pri
výbere mena pre svojho
potomka nechali inšpiro-
vať filmom alebo teleno-
velou.

A tak nám v Seredi ok-
rem klasickým mien, kto-
ré poznáme z kalendára,
pribudol aj Mateo, Har-
per, Amira, Tamia či Sha-
nia.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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l Jiří Podařil (1937) , l Michal Delinčák (1986), l Helena Kramáriková (1915),
l Nagdakíba Forgáčová (1930), l Viliam Kubányi (1948), l Eva Kušnírová
(1960), l Jozefína Macháčová (1925), l Vladimír Polakovič (1951), l Slavomír
Prikryl (1973), l Jozef Pucheľ (1945), l Irena Ragulová (1927), l Klaudia Remišo-
vá (1953),l Jozefína Siváková (1930),l Roman Stojka (1979),l Marta Dubovan-
ská (1939),l Zuzana Golejová (1930). Česť ich pamiatke!

OPUSTILI NÁS

l Alex Bánovský, l Jakub Blaho, l Patrik Guláš, l Ján Hrušovský, l Jakub Huňa-
dy, l Lenka Huňadyová, l Tobias Chatrnúch, l Damián Janovič, l Ján Bohuslav
Kamas, l Paulína Klčová, l Filip Ončo, l Samuel Šujdák, l Dominika Tatranská,
l Lukáš Valach, l Samuel Vladovič, l Kristián Lakatoš, l Samuel Ondrejička,
l Nina Huňadyová, l Nina Ivančíková, l Tomáš Novosád, l Sofia Šimková,
l Adam Jelšic, l Lukáš Jurčega, l Tomáš Karas, l Oliver Mišura.

Rodičom srdečne blahoželáme!

l Paulína Adamcová, l Júlia Bábyová, l Žofia Barienčíková, l Štefan Bires,
l Mária Čaplová, l Terézia Grečová, l Jozef Forgáč, l Erich Chmelár,
l Mária Jendrišáková, l Mária Juhásová, l Ferdinand Kopták, l Helena Ku-
bačková, l Matej Kupka,l Elena Martincová, l Julianna Pavilková, l Magda
Paštéková, l Jozefína Penciaková, l Margita Saktorová, l Karol Scherhaufer,
l Emília Scherhauferová, l Štefánia Strapková, l Agneša Štajnigerová,
l Štefan Tagaj,l Alojz Tencer,l Pavel Tisoň. Srdečne blahoželáme!

l Roman Culka a Marta Krivošeková,
l Roman Baltes a Katarína Maroňová,
l Július Zámora a Katarína Andrássy-
ová, l Mário Stojkovič a Želmíra Laka-

tošová, l Branislav Kuzniar a Mgr. Mi-
roslava Halašiová,l Michal Markech a
Táňa Pilová.

Mladomanželom srdečne blahoželáme!
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JUBILANTI

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH

MANŽELSTVO UZATVORILI

Spomienka na
Viliama Kubányiho
Koncom novembra (28. 11.
2013) nás vo veku 65 rokov
opustil bývalý poslanec
mestského zastupiteľstva v
Seredi, priateľ, otec, manžel
a starý otec Ing. Viliam Ku-
bányi. Celý život pracoval
najmä v oblasti kultúry v
okrese Galanta. Pomáhal
mladým seredským hudob-
níkom, spevokolu ZVON.
Neskôr pracoval ako pred-
nosta Okresného úradu v
Galante a potom ako vedúci
sekcie kultúry VÚC v Trna-
ve. Známy bol aj ako spevák,
člen a zakladateľ legendár-
nej seredskej skupiny CLUB.

Česť Tvojej pamiatke, Vil-
ko!

S úctou a vďakou primátor
mesta, poslanci MsZ a Se-
redčania.

Medzinárodný šachový turnaj
Pán Ladislav Šipkovský – člen mestského
šachového klubu v Seredi - sa v dňoch 27.
– 29. decembra 2013 v Nových Zámkoch
zúčastnil šachového turnaja FIDE OPEN
Alexandra Handla.
Turnaj sa hral švajčiarskym systémom na
7 kôl tempom hry 2x90minút + 30s. Tur-
naja s medzinárodnou účasťou sa zú-
častnilo 77 hráčov. V turnaji zvíťazil Jan
Šoural (2178) z Českej republiky pred FM
Jánom Breštákom (2139) a Vladimírom
Kaliským (2178).
Konečné poradie v turnaji po 7. kole:
1.Šoural Jan (CZE 2178) 6b 2.FM Brešták

Ján (SVK 2139) 6b 3.Kaliský Vladimír (SVK
2178) 6b 4.Smoleň Ján (SVK 2384) 5,5b
5.Szucs Vladimír (SVK 2263) 5,5b 6.FM
Farkas Gábor (SVK 2315) 5b 7.Németh
Eugen (SVK 1942) 5b 8.Burghardt Jozsef
(HUN 2206) 5b 9.Teuber Andreas (GER
2189) 4,5b 10.Gono Michal (SVK 1941) 4,5b
...13. Šipkovský Ladislav (SVK 1819) 4,5b
...77 hráčov.
Náš reprezentant preukázal na turnaji
svoje bohaté šachové skúsenosti, vďaka
ktorým sa umiestnil na peknom 13. mies-
te s celkovým počtom 4,5 boda zo 6. Gra-
tulujeme! BRANISLAV KAREL



Dobrá adresa...
Keď v roku 1950 na slávnej Maracane sedel v hľa-
disku desaťročný Pelé so svojím otcom, na finále
MS vo futbale Brazília - Urugua, ten sa ho spýtal:
„Ktorý hráč sa ti páči najviac?“ „Schiaffino,“ odpo-
vedal mu Pelé, „raz by som chcel byť ako on.“
Každý veľký čin je výsledkom nadšenia. V duši ma-
lého chlapca vznikne myšlienka, ktorá ho nad-
chne a ide za ňou, túži, aby sa mu splnila. Práve
videl svoj vzor a chce sa mu podobať. Aké jedno-
duché. Príbeh spomínaného desaťročného chlap-
ca z Maracany pozná dnes snáď každý pozemš-
ťan. V našom priestore a podmienkach, aké doma
máme, a to nechcem zveličovať, by pozorné fut-
balové oko určite našlo zaujímavé deti s talentom
hodným povšimnutia. Na futbalovom štadióne v
Seredi sa to len tak hemží budúcimi adeptmi najk-
rajšej hry na svete. Miestny ŠKF sa, zatiaľ, musí
uspokojiť s náborom chlapcov, ktorých rodičia
prihlasujú do prípraviek už od ročníka 2006. Sereď
nie je až také veľké mesto, aby sa mohol robiť vý-
ber už v takom útlom veku. Možno by stálo za
zmienku futbalové zmapovanie okolia na prílev

ďalších adeptov tejto hry. ŠKF Sereď má štyri
družstvá prípraviek (roč. 2003, 2004, 2005, 2006),
družstvá mladších a starších žiakov, starší dorast,
B-mužstvo dospelých a A-mužstvo dospelých. V
uplynulom roku 2013 môžu kompetentní a zodpo-
vední za úroveň futbalu v Seredi konštatovať, že
jar i jeseň bola úspešná. Za úspech sa považuje
evidentne zvýšený záujem rodičov prihlasovať
svoje ratolesti do futbalu, účinkovanie obidvoch
žiackych tímov na horných priečkach III. ligy,
markantné zlepšenie herného prejavu i posunu v
tabuľke staršieho dorastu vo IV. lige a víťazné ťa-
ženie A-mužstva dospelých v III. lige, ktoré sa sta-
lo jesenným majstrom súťaže. Futbal nie je v
dnešných časoch už žiaden „lacný špás“. Všetko
toto ekonomicky zastrešuje mesto Sereď, sú-
kromní sponzori a u tých najmenších osožnú po-
mocnú ruku podávajú aj rodičia. Celej tejto futba-
lovej rodine treba vysloviť fantastickú vďaku za
to, čo pre klub, a tým aj reprezentáciu mesta Se-
reď, robia. Osobitne treba vyzdvihnúť, čo sa
technického zabezpečenia týka, výstavbu ihriska

s umelým trávnikom. Odstránil sa tým problém
tréningového procesu všetkých tímov. Je to úžas-
ná investícia do budúcnosti tunajšieho futbalu a
treba „dať klobúk dolu“ pred autormi myšlienky i
realizácie. Skutoční priaznivci seredského futbalu
si teraz povedia: „Kde múdry gazda hospodári,
tam sa aj futbalu dobre darí!“ Roky 1914 a 2014, to
sú skutočne zaujímavé čísla. To prvé je rok zrodu
futbalu v Seredi, druhé je veľmi významné jubile-
um, ktoré oslávime v lete. Nech budú už oslavy
akékoľvek, veľmi významným počinom pri tejto
príležitosti by bol postup nášho áčka do II. ligy.
Všetci priaznivci ŠKF tomu veria a aj tí ostatní Se-
reďania si môžu byť istí, že hráči spolu s realizač-
ným tímom pre to urobia maximum. Na adrese
Športová 2809 Sereď sídli ŠKF, klub, ktorý ponúka
najmä mládeži športové vyžitie a tým aj jej formo-
vanie do ďalšieho života, fanúšikom relax i po-
trebnú zábavu, radosť a spríjemnenie ich voľného
času. „Storočný dedko“ - seredský futbal, si zaslúži
úctu i rešpekt niekoľkých generácií.
Urobme tak, a všetci! MARINO
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Pomáhame Vám 
        v najťažších životných chvíľach

Pohrebná služba
SNP 2871, 926 01 SEREĎ

0904 053 600
0915 607 897

Ponúkame:
  kom e n  o e n  
  a o an e ok a o
  e o  ko an e o
  ak  en e  a an e  
  k em a  mú o n  o ú en e

www.pohrebnictvoastra.sk, e-mail: astra.pohrebnictvo@gmail.com
TP3302801

Program kina NOVA Sereď - február 2014
2D 1.- 2. 2. 2014, sobota 3D, nedeľa o
16.00 h. DETSKÉ PREDSTAVENIE:
JUSTIN - MALÝ VEĽKÝ RYTIER (Jus-
tin and the Knight of Valour). Aj ma-
lých dobrodruhov čaká veľké dobro-
družstvo. Španielsko, vstupné: 3D
5,50 €, 2D 3,50 €.
1. 2. 2014, sobota o 18.00 h., JACK RY-
AN: V UTAJENÍ (Jack Ryan: Shadow
Recruit). Patrí do elitnej ligy tajných
agentov, ktorí majú v náplni práce
zachraňovať svet. USA, vstupné: 4 €.
1.- 2. 2. 2014, sobota o 20.00 h., nedeľa
o 18.00 h., BLÍZKO OD SEBA (August
Osage County). Rodina musí držať
spolu za každých okolností. USA,
vstupné: 4 €.
2. 2. 2014, nedeľa 3D o 20.30 h., JA,
FRANKENSTEIN (I, Frankenstein). V
roku 1795 stvoril šialený doktor Fran-
kenstein monštrum, ktorému sa po-
darilo prežiť až do dnešnej doby. USA,
vstupné: 6 €.
4. 2. 2014, utorok o 19.30 h., FILMOVÝ
KLUB: NYMFOMANKA I. (Nympho-
maniac I.). Poetický i odvážny príbeh
jednej ženy. Dánsko, vstupné: 3 €,
členovia FK 2 €.
5. - 6. 2. 2014, streda, štvrtok o 19.30
h., ZACHRÁŇTE PÁNA BANKSA
(Saving Mr. Banks). Kde jej kniha kon-
čí, začína ich príbeh. USA, vstupné: 4
€.
7. - 9. 2. 2014, piatok 3D o 17.00 h., so-
bota 3D, nedeľa 2D o 16.00 h., DETSKÉ
PREDSTAVENIE: LEGO PRÍBEH (The
Lego Movie). Originálny animovaný
príbeh lego postavičiek a ich jedineč-
ný svet. USA, vstupné: 3D 6 €, 2D 4 €.
7. - 9. 2. 2014, piatok o 19.00 h., sobota
o 21.00 h., nedeľa o 18.00 h., ROBO-
COP (Robocop). Remake kultovej

klasiky z 80-tych rokov. USA, vstup-
né: 4 €.
7. - 8. 2. 2014, piatok 2D o 21.15 h., so-
bota 3D o 18.00 h., HOBIT: SMAU-
GOVA PUSTATINA (Hobbit: The De-
solation Of Smaug). Pokračovanie
dobrodružného fantasy veľkofilmu.
USA, český dabing, vstupné: 3D: 6 €,
2D 4 €.
9. 2. 2014, nedeľa o 10.00 h. BABY KI-
NO: Kino NOVA a Rodinné centrum
MAMA KLUB pozýva všetkých drob-
cov a ich rodičov na príjemné stráve-
nie nedeľného dopoludnia s priateľ-
mi, kde popri roztomilej animovanej
rozprávke o zvieratkách ĽADOVÝ
MEDVEDÍK sa môžu deti spolu za-
hrať a rodičia posedieť v bufete kina
pri kávičke. Vstup zdarma.
11. 2. 2014, utorok o 19.30 h., FILMOVÝ
KLUB: NYMFOMANKA II. (Nymp-
homaniac II.). Zabudnite na lásku.
Dánsko, vstupné: 3 €, členovia FK 2 €.
12. 2. 2014, streda o 19.30 h., SHUN LI
A BÁSNIK (Shun Li and the Poet). Sila
nevypovedaného v priamom kon-
traste s vypovedaným... Tal./Franc.,
vstupné: 4 €.
13. - 16. 2. 2014, štvrtok a piatok o 19.00
h., sobota o 18.00 h., nedeľa o 20.00
h. DEDIČSTVO 2 (Dědictví
anebkuseneříká). Teraz si vás všet-
kých kúpim - voľné pokračovanie me-
gaúspešnej komédie. ČR, vstupné: 4
€.
14. a 16. 2. 2014, piatok o 21.00 h., ne-
deľa o 18.00 h. VALENTÍNSKE PRED-
STAVENIE: ZIMNÝ PRÍBEH
(Winter s Tale). Príbeh lásky podľa
neskutočnej udalosti. USA, vstupné:
4€.
15. – 16. 2. 2014, sobota a nedeľa o

16.00 h. DETSKÉ PREDSTAVENIE:
CHROBÁČIKOVIA - ÚDOLIE STRA-
TENÝCH MRAVČEKOV (Minuscule-
La vallée des fourmis perdues). Vydaj-
te sa na cestu plnú dobrodružstva,
priateľstva a fantázie do sveta tých
najmenších – chrobáčikov. Francúz-
sko, vstupné: 3,50 €.
15. 2. 2014, sobota o 21.00 h. AEROS-
MITH: ROCK FOR THE RISING SUN.
Kapela Aerosmith ešte nepovedala
svoje posledné slovo. Vstupné: 6 €.
18. 2. 2014, utorok o 19.30 h. VŠETKY
MOJE DETI (Všetky moje deti). Do-
kument o charizmatickom rímskoka-
tolíckom farárovi Mariánovi Kuffovi,
ktorý sa miesto kázania snaží strhnúť
Rómov vlastným príkladom a ľud-
ským záujmom. SR, vstupné: 3,50 €.
19. - 20. 2. 2014 streda a štvrtok o 19.30
h., PREDĹŽENÝ VÍKEND (Labor
Day). Romantická dráma od režiséra
filmov Lietam v tom a Juno. USA,
vstupné: 4 €.
21. - 23. 2. 2014, piatok o 19.00 h., so-
bota o 20.15, nedeľa o 18.00 h.
BABOVŘESKY 2 (Babovřesky 2). Po-
kračovanie úspešnej komédie Zdeňka
Trošku. ČR, vstupné: 4 €.
21. - 23. 2. 2014, piatok 3D o 21,15 h., so-
bota 3D o 18.00 h., nedeľa 2D o 20.15
h. HERKULES: ZROD LEGENDY
(The Legend of Hercules). Príbeh o
láske, obete a sile ľudského ducha.
USA, vstupné: 3D 6 €, 2D 4 €.
22. - 23. 2. 2014, sobota a nedeľa o
16.00 h. DETSKÉ PREDSTAVENIE: NI-
KO 2 (Little Brother, Big touble: A
Christmas Adventure). Animovaná
komédia o sobíkovi Nikovi.
Fín./Nem./Dán./Írsko, vstupné: 3,50
€.

PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE PRE
DETI:
25. 2. 2014, utorok o 10.00 h. CESTA
ZA VIANOČNOU HVIEZDOU, Nór-
sko, vst. 3,50 €
26. 2. 2014, streda o 10.00 h. ĽADOVÉ
KRÁĽOVSTVO, USA, vst. 3,50 €
27. 2. 2014, štvrtok o 10.00 h. PRE-
CHÁDZKY S DINOSAURAMI, USA,
vst. 3,50 €
25. 2. 2014, utorok o 19.30 h. FILMOVÝ
KLUB: FUTUROLOGICKÝ KONGRES
(The Congress). Vizuálne omračujúce
spracovanie je zvláštnou reflexiou
spoločnosti, ktorá vzýva kult mlados-
ti. Izrael, vstupné: 3 €, členovia FK 2 €.
26. 2. 2014, streda o 19.30 h. ŽIVOTNÁ
ŠANCA (One Chance). Dojímavý prí-
beh nesmelého chlapíka, ktorý sa cez
noc stal speváckou hviezdou.
VB/USA, vstupné: 4 €.
27. - 28. 2. 2014, štvrtok o 19.30 h., pia-
tok o 19.00 h. KLUB POSLEDNEJ
NÁDEJE (Dallas Buyers Club). Dráma
inšpirovaná skutočnými udalosťami.
USA, vstupné: 4 €.
28. 2. - 1. 3. 2014 piatok o 21.15 h., sobo-
ta o 18.00 h. UPÍRSKA AKADÉMIA
(Vampire Academy). Upírie vojny sú
všade okolo nich. Sajú v škole... USA,
vstupné: 4 €.
28. 2. - 2. 3. 2014, piatok 3D o 17.00 h.,
sobota 3D o 16.00 h., nedeľa 2D o
16.00 h., DETSKÉ PREDSTAVENIE:
VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ (The
Nut Job). Veveričiak a jeho krysí ka-
marát premýšľajú, kde nazhromaždia
zásoby na zimu. USA, vstupné: 4 €.

Kino NOVA je digitálne bezbariérové
kino s kapacitou 468 miest, vybavené
novou 3D Dolby Digital technológiou

a audiom Dolby Surround 7.1. Digita-
lizáciu Kina NOVA v Seredi finančne
podporil AUDIOVIZUÁLNY FOND.
Predpredaj a predaj vstupeniek vždy
hodinu pred predstavením na všetky
filmy v mesiaci. Možnosť občerstve-
nia v bufete kina. Program kina a
možnosť rezervácie vstupeniek na:

www.kinonova.sered.sk.
Nájdete nás aj na facebooku
www.facebook.com/nova.sered.
Vedúca kina: Marta Vácziová,
mobil: 0911/424084,
e-mail: kinonova@sered.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Vhodný čas na kúpu nehnuteľnosti
Radí Mgr. Katarína Halabrínová
z realitnej kancelárie Directreal Norea.

Prečo by som mal/a predávať svoju ne-
hnuteľnosť prostredníctvom vašej rea-
litnej kancelárie?

- Z niekoľkoročných skúseností nado-
budnutých sprostredkovaním predaja ne-
hnuteľností v rámci celého Slovenska pres-
ne vieme, ako pri predaji postupovať, na čo
si dávať pozor. Predovšetkým zisťujeme
právny stav nehnuteľnosti, či v nakladaní s
nehnuteľnosťou nie je nejaké obmedzenie,
predávajúcemu odporučíme reálne nasta-
venie ceny v spolupráci so znalcom, nehnu-
teľnosti inzerujeme na viac ako 150 inzert-
ných portáloch a iných médiách, zabezpeču-
jeme kompletný právny servis, prehlasova-
nie energií... To je len zlomok úkonov, ktoré
sú spojené s predajom nehnuteľností a kto-

ré riešime pre našich klientov.

Platím z predaja nehnuteľností dane?
- Pri predaji nehnuteľnosti sa na Vás

vzťahuje zákon o dani z príjmu vtedy, ak nie
ste vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 ro-
kov. Daň 19 % a odvod 14% do svojej zdra-
votnej poisťovne platíte z rozdielu medzi
sumou, za ktorú ste nehnuteľnosť kúpili a
sumou, za ktorú teraz predávate. Máte však
možnosť znížiť si tento daňový základ o in-
vestície do technického zhodnotenia ne-
hnuteľnosti.

Je momentálne vhodný čas na kúpu ne-
hnuteľností?

- Jednoznačne áno. Nízke úrokové sadz-
by hypotekárnych úverov v kombinácii s
nízkymi cenami nehnuteľností vytvárajú
momentálne ideálnu pôdu na kúpu nehnu-

teľností. Charakteristickou črtou realitného
trhu je, a predpokladá sa, že v horizonte
najbližších 2 rokov bude, stagnácia cien.

Avšak záujemcovia o hypotéky v nad-
chádzajúcom období musia rátať s tým, že
úrokové sadzby mierne porastú.
Viac informácií na tel. 0903 394 840 ale-
bo osobne v kancelárii Directreal Norea,
ktorá sídli na M. R. Štefánika v Seredi,
hneď vedľa kostola (bývalá Sokolovňa).



Niečo na zamyslenie...
Dňa 4. 12. 2013 som v sú-
kromnej televízii Markíza
sledoval program Vila
Rozborila „Modré z neba.“
Bola tam relácia o mladí-
kovi so Šale, ako prišiel k
úrazu hlavy a jeho násled-
ná rekonvalescencia v
Nemocnici v Nitre, potom
vysnívaný pobyt v rehabi-
litačnom centre ADELI v
Piešťanoch.

Táto relácia ma znova prenies-
la do môjho asi najhoršieho
dňa, do 29. mája 2012, keď môj
malý vnúčik Martinko pri hre
na dvore spadol tak nešťastne,
že skončil s vážnym porane-
ním hlavičky - krvácanie do
mozgu a opuchom mozgu. Na-
sledovali dni v Detskej fakult-
nej nemocnici na Kramároch
na Detskej klinike anestezi-
ológie a intenzívnej medicíny
DFNsP u primára MUDr. Joze-
fa Koplla a na Klinike detskej
chirurgie pod vedením Doc.
MUDr. Jána Trnku, Csc. Len
rýchla operácia ešte v ten istý
deň a následná operácia o deň
neskôr pod vedením MUDr.
Františka Horna - dnes to už
viem posúdiť - zachránili
môjmu malému vnúčikovi je-
ho mladučký život. Martinko
bol uvedený do dvojtýždňovej
umelej kómy a následne do
trojtýždňového umelého
spánku. Pri preberaní sme boli
upozornený na možné násled-
ky úrazu. Martinko sa preberal

pomaličky a hneď od začiatku
bojoval ako malý bojovník,
ktorý sa len tak ľahko nevzdá.
Maťko sa od začiatku vo svo-
jich štyroch rokoch znovu za-
čal učiť rozprávať, papať, se-
dieť, chodiť. Ale Maťko bojoval
a zabojoval za veľkej pomoci
celej svojej rodiny.

Po absolvovaní októbrovej
operácie, keď Martinkovi vrá-
tili späť lebečnú a spánkovú
kosť, sme začali hľadať nejaké
rehabilitačné zariadenie, aby
sme rozhýbali jeho úrazom
poškodenú ľavú ručičku a ľavú
nožičku. Vtedy som sa dozve-
del o rehabilitačnom zariadení
RENONA v Šúrovciach. Po

návšteve tohto zariadenia sme
sa rozhodli. Nakoľko ide o sú-
kromné zariadenie a zdravot-
ná poisťovňa z pobytu nič ne-
prepláca, začali sme spolu ce-
lou veľkou Martinkovou rodi-
nou ako aj našich známych,
ktorí nám podali pomocnú ru-
ku, dávať dohromady financie
na rehabilitačné pobyty v Re-
habilitačnom zariadení RE-
NOVNA v Šúrovciach.

Martinko absolvoval svoj
prvý pobyt v zariadení RENO-
NA v Šúrovciach v marci tohto
roku, kde oslávil aj svoje piate
narodeniny. Hneď počas dvoj-
týždňového pobytu sme videli
pre nás fantastické výsledky.
Martinko začal svoju ľavú ru-
čičku používať tak ako pravú.
Nožička zatiaľ ešte tak nepos-
lúcha, ale Martinko sa snaží.
Pre mňa ale, hlavne aj pre celú
Martinkovú rodinu je to niečo
nádherné. Martinko je malý
bojovník, ktorý sa nevzdáva a
bojuje, bojuje, aby aj on robil
radosť všetkým blízkym. A
verte, že robí túto radosť aj za
pomoci Vás všetkých, ktorí ste
finančne či inak pomohli, aby
mohol absolvovať ďalšie poby-
ty v júni, septembri a svoj
štvrtý pobyt, ktorý absolvoval
v decembri 2013.

Preto Martinko z celého srd-
ca kričí „ĎAKUJEM.“ Ďakujem
všetkým firmám z Galanty, zo
Šale, Vlčian a Nitry ako aj
všetkým rodinám, ktoré
akoukoľvek finančnou čiast-
kou prispeli na Martinkov re-
habilitačný pobyt v RENONA
Šúrovce. Veľké ĎAKUJEM pat-
rí poisťovni GENERALI Slo-
vensko, ktorá zaplatila celý
pobyt v mesiaci september.
Martinko aj touto cestou chce
poďakovať tým, ktorý mu

prispeli na pobyt, ale aj tým,
ktorý mu ešte prispejú na jeho
účet 3088592453/0200, vytvo-
rený špeciálne len na jeho ďal-
šie pobyty a liečenia, ktoré

bude musieť ešte absolvovať.
Ďakujem.

Veľké ĎAKUJEM posielam aj
ja, lebo bez Vašej vzácnej po-
moci by nemohol absolvovať

túto liečbu tak intenzívne a s
takými výsledkami, s akou ju
absolvuje.

JAROSLAV KÓŠA a celá
veľká Martinkova rodina

TP33003023

TP43000080

TP3306764
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Spoločenské šaty vhodné na plesovú sezónu 2014. 
Príďte si vybrať tie pravé pre vás.

Rezervácia skúšky na tel. čísle 0903 784 654

SALÓN DOLCE VITA
Cukrovarská 3034 (pri svetelnej križovatke) Sereď

PRÁCA ihne  a pre každého

Trnava, Sere , Senec
0948 911 363, 0948 509 166, 0948 509 165, 0948 489 333

www.rasken.sk
TP4306064

PREVÁDZKA: 926 01 Sere , Bratislavská 16,
mob.: 0905 612 166, 0905 731 878,

fax:031/789 32 08, e-mail:hrabarik@hrabarik.sk, www.hrabarik.sk

klimatizácií - nezávislých kúrení
AUTOELEKTRIKA-AUTODIAGNOSTIKA

TP4306058 TP33003242 TP3302996
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SUDOKU

l Vákuum medzi slovami a činmi je vyplnené kmínmi.

l Krásne slová ešte nemusia byť pravdivé.

l Aj malý človek môže byť veľké prasa. A potom má sa.

l Kto neznáša kritiku, znáša nedostatky.

l Kto iba berie, je chorý na charaktere.

l Kedysi bola slušnosť pravidlom, dnes iba výnimkou.

l Čestný človek činí, nečestný viní.

l Hlupák je preto hlupákom, lebo si myslí, že je najmúdrejší.

l Čestným ľuďom chýbajú peniaze – nečestným svedomie.

l Pravda u dvier žobre, preto lebo klamstvo vládne svetom.

l Neadresnej kritike všetci radi tlieskajú.
VALÉR VENDRINSKÝ

AFORIZMY

KRÍŽOVKA
AUTOR: PETER SAMEC

Windoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiad-
nom riadku, stĺpci ani vyznačených štvorcoch 3x3 (buď hrubo
ohraničených, alebo podfarbených, dokopy ich je 13).

Klasické sudoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiad-
nom riadku, stĺpci ani hrubou čiarou ohraničených štvorcoch
3x3.

Klasické sudoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom
riadku, stĺpci ani hrubou čiarou ohraničených štvorcoch 3x3.

Párne sudoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom
riadku, stĺpci ani hrubou čiarou ohraničených štvorcoch 3x3.
Do sivých políčok môžete vpisovať len párne čísla (2, 4, 6, 8), v
bielych políčkach môžu byť akékoľvek čísla.

9 5 6 8
2 8 5

9 6
7 8 1 5

5 8 7 3
1 9 2 4

5 2
6 3 7

9 7 2 8

2
2 8 4 6

5 7 4 8
7 1 2

3 9 4 5 7
4 7 9
3 6 1 4

4 5 2 1
5

Sudoku pripravuje ZUZANA HROMCOVÁ

6 7 2 1 5
4 5 6 9

9
7 4 5

4 3 7
5 7 1

8
2 6 7 1
1 5  4 2 7

7
2 7 5 1  

4 2 9
9 8
7 5

6 9
9 4 8

5 7 1 6
7

Pomôcky: 
au porteur, 
Daet,Maar, 

PETN.

ocigániť za iatok 
tajni ky lepil sa derivát 

amoniaku
relatívna 

topografi a

anglické 
ženské 
meno

divoch zlato, po 
anglicky

ženské 
meno

koniec 
tajni ky

obyvateľ 
obce 

Slovenské 
Kľačany

zohla
reagencia
české 
mesto

reguloval 
ovzdušie 

miestnosti

zbíjaš
fi alovo
trhať 

(kniž.)

a podobne
čítať, po 
anglicky

odb.článok

športový 
výbor

španiel. vý- 
robca áut

umýval
kozmos

kvapalný 
lyž.vosk

vidieť, po 
anglicky

prať(česky)

starorím- 
sky peniaz

šiator
čakať, 

po rusky

pentrit
písmeno 

gr.abecedy

poťaž-
kávať

ázijská 
rieka

Paula(dom)

výšková 
stavba

venovať
cenný 
papier

šúplata
trojica

kráterové 
jazero

hodvábna 
tkanina
malátna

molybdén
kanadská 

norka

trápiť 
(kniž.)

pomrvené 
seno

naúzko

ticho(bás.)
EČV okr. 
Čadca

air police
konzervu-
jú dymom
unavení

terč
druh farby 
na vlasy

kúzlo, 
po česky

rozprávko- 
vá bytosť

okrem toho

pochádza- 
júca 

z Orska

no risk
mŕtvy, po 
anglicky

Komunist. 
strana Čsl.
len(česky)

detto

fi lipínske 
sídlo

Knowledge 
Master 
open

miliampér
kód letiska 
Budapešť

matka 
Romula 
a Rema

kaleráb, 
po česky
rozorávaj

robí auto- 
matickým

odborník v  
prírodných 

vedách
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Directreal Norea realitná kancelária

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

0944 370 188 0907 415 3540918 116 810

Pre o ste robili tak obsia-
hlu analýzu dopadov zmien 
v mýtnom systéme takpo-
vediac na vlastné náklady. 

o z toho máte?
Mýto a mýtny systém sle-

dujeme dlhodobo a už pri 
zavádzaní mýta sme po-
dobnú analýzu vypracova-
li, pri om naše odhady do-
padov boli ve mi správne. 
Teraz, kedy sme svedkami 
prvej naozaj systémovej a 
zásadnej zmeny pravidiel 
v mýtnom systéme, sme si 
povedali, že analýzu zopa-
kujeme. Je to predsa naša 
práca.

Pre o je to pre Vás také 
dôležité?

Pretože sme odborníci 
pre oblas  dopravy a sme 
ú astníci odbornej diskusie 
aj na tému mýta. Iba ve mi 
neradi vidíme, ako sa v ta-
kýchto diskusiách asto šer-
muje hausnumerami, ktoré 
nemajú oporu v ni om. 
Poviem to inak  - pokia  by 
dnes niekto tvrdil, že zmeny 
v mýtnom systéme nebudú 
ma  vplyv na náklady au-

todopravcov, nehovoril by 
pravdu. A pokia  by dnes 
niekto tvrdil, že dopady 
budú ma  podobu zvýše-
ných nákladov o desiatky 
percent – tiež by nehovoril 
pravdu. Takémuto šermu 
chceme ako VÚD zabráni .

Takže aké budú dopady 
na autodopravcov? Máte 
to spo ítané?

Sú zmeny, napr. nové sad-
zby, ktoré znižujú náklady 
dopravcom, ktorí majú viac 
ekologické vozidla a po-
tom sú zmeny, napr. rozšíre-
nie spoplatnených úsekov, 
ktoré zvyšujú náklady. Na 
základe našich prepo tov  
celkové náklady doprav-
cov v priemere môžu na-
ras  v rozmedzi 2,5 až 4,5 %. 
Preto ak niekde po úvam, 
že náklady porastú v desi-
atkach percent, nie je to 
pravda. Ale ešte raz opaku-
jem ,hovorím o celkových 
nákladoch, lebo to je pod-
statné. Niekedy sa zámerne 
používa nárast nákladov 
na mýto, o je ve mi za-
vadzajúce, lebo náklady 

na mýto tvoria len as  cel-
kových nákladov. A k tomu 
všetkému je tu zavedený 
ešte aj bonus, teda z ava, 
ktorú dopravca získa pri na-
jazdení ur itého po tu km.

Aká vlastne bola motivá-
cia štátu pristúpi  ku týmto 
zmenám? Boli nevyhnutné?

Ur ite boli. A z aleka 
tu nejde iba o peniaze a 
výber mýta. Skuto ným 
problémom boli hromad-
né prípady obchádzania 
spoplatnených úsekov, 
ktoré robili najmä zahrani -
né tranzitujúce kamióny. 
To malo dopad nielen na 
komunikácie po ktorých 
tieto kamióny jazdili, ale 
aj na udí a kvalitu života 
udí, ktorí v ich okolí žili. Mali 
sme tu nieko ko príkladov, 

kde kamióny doslova de-
vastovali komunikácie a 
životné prostredia udí. A sú 
to asto miesta, kde sa ná-
kladná doprava pred tým, 
ako bolo zavedené mýto 
vôbec nevyskytovala.

Ve a sa hovorí o podpore 
ekologických áut, teda v 
tom zmysle, že tie moder-
nejšie, ktoré menej zne is-
ujú životné prostredie pla-

tia za mýto menej, ako tie 
staršie a škodlivejšie. Je to 
zakomponované aj v no-
vých pravidlách mýtneho 
systému. o si o tom mys-
líte?

Je to nevyhnutnos  a 
správny krok. Autodoprav-
ca, ktorý má auto s triedou 
EURO II napríklad musí po í-
ta  so zvýšenými výdavkami 

na mýto zhruba o 15%. Jeho 
kolega, ktorý jazdí s triedou 
EURO IV, alebo V si však 
môže ro ne na ´mýte uše-
tri  3,5%. To je takmer 20% 
a to nie je zanedbate né. 
Inak osobne si myslím, že 
ministerstvo dopravy mohlo 
by  v tomto parametri ešte 
striktnejšie a mohlo moder-
né kamióny zvýhodni  ešte 
viac.

Pre o to neurobili?
Neviem, môžem iba špe-

ku ova . Domnievam sa, že 
chceli majite om starších 
áut vytvori  akýsi asový 
vankúš, aby mali as vy-
meni  svoje vozové parky a 
dosta  sa tak ku bene  tom, 
ktoré mýtny systém pre mo-
derné autá ponúka. Toto 
nie je principiálne ni  zlé, 

najmä pokia  platí závä-
zok, že postupne sa bude 
miska v prospech nových a 
moderných áut vychy ova  
stále viac.

Niektorí autodopravcovia 
sa akoby stále nevedia so 
zmenami zmieri  a avizujú 
všelijaké bližšie nešpeci-
 kované protestné akcie. 
Cez víkend o tom hovorili 
na zhromaždení v Banskej 
Bystrici. Vnímate to?

Áno vnímam, dokonca 
iasto ne aj udsky chá-

pem, ale z odborného 
h adiska, ako aj z h adiska 
záujmov celej spolo nosti 
a nielen autodopravcov, 
to nemôžem schva ova . 
Mýtny systém tak ako bol 
zavedený a tak, ako je 
dnes aj upravovaný, v ni-

om zásadnom nevybo-
uje z parametrov podob-

ných systémov v Európe. 
Kto tvrdí opak – klame. 
Zmeny, ktoré teraz štát uro-
bil boli aj reakciou na ma-
sívne obchádzanie mýta 
cez nespoplatnené úseky 
ciest o je neprípustné. Ale 
nejde iba o to. Celkovo 
jednoducho nemáme inú 
možnos , ako ís  alej ces-
tou modernizácie a ekolo-
gizácie cestnej nákladnej 
dopravy. Tým smerom by 
mali autodopravcovia 
uvažova . Návrat spä  nie 
je možný.

Nové podmienky v mýtnom systéme sú spravodlivejšie
Chápe, že autodopravcovia nie sú nadšení, ale do-

dáva, že zmeny v mýtnom systéme boli nevyhnutné a 
zoh ad ujú nielen záujmy autodopravcov, ale aj širo-
kej verejnosti. Jeden z najuznávanejších dopravných 
expertov na Slovensku, generálny riadite  Výskumné-
ho ústavu dopravného v Žiline ubomír Pal ák pred-
stavuje výsledky analýzy dopadov zmien v mýte na 
autodopravcov.

ubomír Pal ák
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