
AKTUÁLNE INFORMÁCIE O DIANÍ V NAŠOM MESTE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ 

NA STRÁNKE WWW.SEREDSKENOVINKY.SERED.SK

Februárové
zasadnutie MsZ
Zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Seredi zvolal primátor
mesta na deň 18.februára 2014.
Prinášame vám výber najdôleži-
tejších bodov rokovania. Kom-
pletnú informatívnu správu o
činnosti úradu, ako aj uznesenia
a zápisnicu z rokovania, účasť po-
slancov na rokovaní a ich hlaso-
vanie k jednotlivým bodom roko-
vania si môžete pozrieť na inter-
netovej stránke mesta: http://ww
w.sered.sk/mestsky-urad-poskyt
ovanie-informacii. Program a
materiály na rokovanie sú zve-
rejnené na stránke http://www.
mz.sered.sk/materialy/vo_11_14/2
0140218/index.html Z programu
rokovania bol stiahnutý 11. ná-
vrh VZN mesta Sereď o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpado-
vých vôd a o zneškodňovaní ob-
sahu žúmp, ktorý bude predme-
tom aprílového rokovania MsZ.
Správa primátora o činnosti
mestského úradu a mesta Sereď
od ostatného rokovania MsZ.

V čase od 16. do 22. decembra
konali sa na Námestí slobody
Vianočné trhy. Pre návštevníkov
bol pripravený pestrý kultúrny
program v podobe speváckych
zborov, dychovky, džezu a iných
žánrov. Okrem pozvaných inter-
pretov vystúpili v rámci vianoč-
ného programu aj deti z mater-

ských a základných škôl. Program
otvorila koncertom Lucie Bílá.
Počas Vianočných trhov zamest-
nanci mestského úradu ponúkali
návštevníkov čaj a občerstvenie.
Výťažok bol určený klientom
Domova dôchodcov v Seredi. Fi-
nančné prostriedky v čiastke
351,70 € boli odovzdané riaditeľke
domova dôchodcov.

19. 12. 2013 organizovalo stre-
disko Teen Chalenge v spolupráci
s mestom Sereď podujatie pre deti
zo sociálne odkázaných rodín,
kde im boli odovzdané balíčky s
hračkami a školskými potrebami.
Balíčky potešili 53 detí.

8. 1. 2014 sa uskutočnilo stret-
nutie so zástupcami spoločnosti
LIDL o úprave parkovania.

10. 1. 2014 bolo uskutočnené ro-
kovanie so zástupcom krajského
pamiatkového úradu o riešení
projektu kaštieľa.

10. 1. 2014 sa uskutočnilo roko-
vanie k projektu Skateboardovej
dráhy .

Spoločnosť Samsung a Nadácia
Pontis uplynulé dva roky spolu-
pracovali s mestom Sereď pri ak-
cii „Naše mesto“. Vzájomná spo-
lupráca mala svoje ďalšie pokra-
čovanie. Dobré vzťahy s regió-
nom, v ktorom pôsobí spoločnosť
Samsung , potvrdila táto kórejská
firma 15. januára 2014, keď prezi-
dent spoločnosti odovzdal zá-

stupcom verejných inštitúcií,
nemocníc, domovov sociálnych
služieb, ale aj miest Trnavského a
Nitrianskeho samosprávneho
kraja sto nových moderných
chladničiek. Mesto bolo obdaro-
vané kombinovanými chladnič-
kami, ktoré plánuje využiť pri
modernizácii priestorov kuchyne
v DK. Mesto prevzalo priestory
reštaurácie New York. Priestor
bude slúžiť DK pri spoločenských
akciách.

20. 1. 2014 – sa konala pietna
spomienka na počesť plk. Ing.
Štefana Ivana, ktorý sa stal obe-
ťou leteckej tragédie v roku 2006.
Táto pietna spomienka bola zor-
ganizovaná OZ UN Veteran Slova-
kia v spolupráci s mestom. Pri tej-
to príležitosti sa uskutočnilo
stretnutie primátora mesta s J. E.
Mons. Rábekom.

21. 1. 2014 sa na MsÚ v Seredi za
účasti starostov Dolnej Stredy a
Váhoviec uskutočnilo rokovanie
so zástupcami spoločnosti Pro Via
vo veci projektu Sereď – Kráľová.

22. 1. 2014 sa uskutočnilo roko-
vanie za účasti zástupcov Vodá-
renskej spoločnosti, MsBP, SBD,
Našej domovej správy, Domovej
správy Trnava a vedenia mesta o
riešení kanalizácie na Spádovej
ulici, ktorá nie je vo vlastníctve
žiadneho subjektu, a havárie po-
trubia na Pionierskej ulici.

22. 1. 2014 bola uskutočnená
akcia - odovzdanie štafety „Sereď
mesto prevencie 2013“, ktorú pre-
vzalo mesto Galanta.

3. 2. 2014 sa konalo prvé stret-
nutie s obyvateľmi mesta v roku
2014. Najčastejšie otázky sa týkali
kvality dodávanej vody, mestskej
polície, výšky poplatku za dieťa v
materskej škole, ale aj koncoroč-
ných odmien poslancov a kontro-
lórky mesta.

4. 2. 2014 sa v spolupráci so zá-
stupcami spoločnosti SARIO
uskutočnilo stretnutie so zahra-
ničnými investormi. Predmetom
rokovania bolo využitie Priemy-
selného parku II. – jeho rozšírenie
za diaľnicou.

4. 2. 2014 sa uskutočnila akcia
udelenie ocenenia Čestného ob-
čianstva mesta Sereď za rok 2013.
Ocenenia boli boli udelené Miro-
slavovi Fischerovi – in memoriam
a Vlaste Gašparíkovej.

Za vzornú reprezentáciu nášho
mesta a šírenie jeho dobrého me-
na doma i v zahraničí boli primá-
torom mesta odovzdané ocenenia
aj najúspešnejším športovcom
mesta. Ocenení boli Dušan Bodiš,
Marián Tóth, Peter Paulík, Vero-
nika Mikulincová, starší mini-
basketbalisti AŠK Lokomotíva Se-
reď, Mgr. Jolana Čomajová, druž-
stvo ŠKF Sereď „A“.
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Jarný zber objemných odbadov
Mesto Sereď v spolupráci s firmou SITA
Slovensko, a.s., organizujú pre obyvateľov
rodinných domov jarný zber veľkorozmer-
ných odpadov. Veľkorozmerné odpady
uvedené v priloženom harmonograme
budú odoberané priamo z verejného pries-

transtva pred vaším rodinným domom, a
to len v deň zberu bežného komunálneho
odpadu na vašej ulici.
Odpady treba vyložiť v deň zberu v čase
do 07:00 hod. rannej v súlade s pokyn-
mi:

Seniori, pozor, nestaňte sa
obeťami podvodníkov a zlodejov
Policajný zbor upozorňuje ob-
čanov na protiprávnu činnosť
páchanú na senioroch, pri kto-
rej sú okrádaní alebo uvádzaní
do omylu, pričom je zneužíva-
ná ich dôvera. Ponúkame nie-
koľko rád, čo robiť, ak sa ocit-
nete v niektorej z nasledov-
ných situácií:

1. Dostali ste pozvánku či in-
formačný leták na prezentač-
nú akciu, predajnú akciu, la-
bužnícku šou, výhodné náku-
py, príjemné posedenie, bez-
platnú večeru či neodolateľný
výlet, kde zároveň získavate
darček zadarmo.

Poraďte sa s príbuznými,
preverte si údaje na pozván-
ke o organizátorovi a jeho
ponuke na internete alebo na
Slovenskej obchodnej in-

špekcii. Ak máte pochybnos-
ti, na ponuku radšej nerea-
gujte. Nekupujte tovar len
preto, že je zľavnený. Ne-
odovzdávajte svoje osobné
doklady organizátorom. Ak
si niečo kúpite, vždy trvajte
na vystavení potvrdenia o
kúpe tovaru. Nesúhlaste s
možnosťou odvozu do banky
alebo bydliska za účelom vy-
platenia peňazí alebo zálohy
za tovar. Pozorne si prečítaj-
te všetky dokumenty, ktoré
podpisujete. Ak ste nútení
ku kúpe tovaru, je obmedzo-
vaná vaša osobná sloboda, ak
by vám bolo bránené v od-
chode z akcie, alebo by ste
pociťovali nátlak či vyhráža-
nie, kontaktujte políciu na
čísle 158. Majte na pamäti, že

od zmluvy môžete bez uda-
nia dôvodu do 7 dní odstúpiť,
potrebujete však potvrdenie
o zaplatení alebo zmluvu o
úvere.

Odstúpenie od zmluvy po-
šlite predajcovi doporuče-
nou poštou a tovar radšej po-
istite, peniaze vám musia
byť vrátené do 15 dní od od-
stúpenia od zmluvy.

Dôležité kontakty: Sloven-
ská obchodná inšpekcia:
02/582 721 32 (kl. 117, 125, 130,
159); Mestská polícia: 159; číslo
tiesňového volania: 112; Minis-
terstvo spravodlivosti SR,
Župné námestie 13, 813 11 Bra-
tislava: 02/59353135; Fórum pre
pomoc starším, bezplatná krí-
zová linka pre pomoc starším:
0800 172 500.

2. Cudzia osoba vám zavolá
na pevnú linku alebo mobil,
predstaví sa ako váš príbuzný
(napr. syn, vnuk, dcéra, brat) a
žiada o finančnú pomoc.

Neskôr vám opäť zavolá, že
pre peniaze nemôže prísť
osobne a poprosí vás, aby ste
peniaze odovzdali jeho sekre-
tárke, kamarátovi či inej oso-
be.

Čo najskôr si overte, či na-
ozaj volal váš príbuzný, ob-
ratom mu zavolajte, ak nevo-
lal, kontaktujte políciu na
čísle 158.

Nikdy nedávajte peniaze
osobe, ktorú nepoznáte, ani
keď vám tvrdí, že ju poslal
váš príbuzný, môže ísť o
podvodníka.
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MAREC – MESIAC KNIHY

V kníhkupectve „SLNEČNICA“
na vás čakajú aktuálne bestsellery

Polícia - Jo Nesbo
Manželská pasca - Jennifer Probstová

Beznádejná - Colleen Hooverová
Šesť rokov - Harlan Coben
Chamtivosť - J.R. Wardová

Úplne najviac - Maxim E. Matkin

Zber uskutočňovaný v pondelok: Ul. 8.
mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I.
Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám.,
Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Lipová,
Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova,
Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrá-
dzou, Podzámska, Považský breh, Sever-
ná, Starý most, Strednočepenská, Svätop-
lukova, Š. Moyzesa, Šintavská, Športová,
Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská,
Záhradná.

Zber uskutočňovaný vo štvrtok: Ul. Bra-
tislavská, Cukrovarská, Čepenská, Dolno-
čepenská, Dolnostredská, Družstevná, F.
Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská, Hviez-
doslavova, Jesenského, Jilemnického, Ka-
sárenská, Kostolná, Krásna, Krátka, Kríž-
na, Kukučínova, Mierová, Mládežnícka,

Mlynárska, Nám. slobody, Nová, Nová tr-
navská, Nový Majer, Pažitná, Pekárska,
Pionierska, Poľná, Pribinova, Priečna,
Rovná, Sládkovičova, Slnečná, SNP, Stro-
mová, Šulekovská, Tehelná, Trnavská, Vi-
nárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.
V čase zberu vás žiadame o trpezlivosť,
keďže realizácia tohto zberu je náročná na
čas. V prípade problémov alebo otázok
môžete kontaktovať p. Oravca z firmy SI-
TA Slovensko (tel : 0911/862 746) alebo od-
delenie rozvoja mesta – referát životného
prostredia na Mestskom úrade v Seredi
(tel : 789 2094, kl. 188, 189).

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu
pri udržiavaní čistoty nášho mesta.

Oddelenie rozvoja
mesta Sereď
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Zasadnutie mestského zastupiteľstva
pokračovanie zo strany 1
V priebehu mesiaca január a
február sa v Dome kultúry v Se-
redi konali tradičné plesy, kto-
ré boli organizované Cirkevnou
ZŠ, Športovým klubom futbalu,
Gymnáziom v Seredi. Občian-
ske združenie Pomocníček zor-
ganizovalo prvý benefičný
ples, ktorý otvorila a modero-
vala moderátorka večera Adela
Banášová.

Začiatkom mesiaca január
vedúci a členovia Denného
centra pre seniorov v Seredi
zorganizovali Fašiangový can-
drbál.

8. 2. 2014 sa uskutočnil jubi-
lejný 20. ročník mestského ple-
su. Podnikatelia a organizácie
pôsobiace v našom meste pod-
porili túto celomestskú spolo-
čenskú akciu a poskytli vecné
ceny do tomboly.

9. 2. 2014 mesto Sereď v spo-
lupráci so Židovskou nábožen-
skou obcou zorganizovalo
spomienkovú akciu pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa ho-
lokaustu.

Bezplatné právne poraden-
stvo pre obyvateľov mesta Se-
reď pokračuje aj v roku 2014.

ZŠ Juraja Fándlyho získala z
OP Vzdelávanie - Opatrenie
Premena tradičnej školy na
modernú cez národný projekt
Podpora profesijnej orientácie
žiakov základnej školy na od-
borné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja poly-
technickej výchovy zameranej
na rozvoj pracovných zručnos-
tí a práca s talentami vybave-
nie 3 odborných učební, mesto
realizovalo rekonštrukciu pod-
láh a elektroinštalácie týchto
učební.

11. 2. 2014 sa uskutočnilo
stretnutie so zástupcami ZSVS.
Predstavili zámer realizovať v
Seredi podujatie pri príležitosti
Svetového dňa vody 21. marca,
podujatie zamerané na pred-
stavenie činnosti firmy spoje-
né s výtvarnou súťažou pre
žiakov seredských škôl.

11. 2. 2014 sa uskutočnili ro-
kovania so zástupcami OR PZ a
KR PZ, predmetom rokovania
bola problematika bezpečnosti
v Seredi.

Mesto Sereď sa v spolupráci s
Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny v Galante pripravuje
na aplikáciu zmeny zákona o
pomoci v hmotnej núdzi do
praxe, ktorá bude spočívať v
pracovných aktivitách obča-

nov v hmotnej núdzi. Títo ob-
čania budú pomáhať hlavne pri
čistení mesta a jednoduchších
manuálnych prácach na ško-
lách. Ich prácu bude organizo-
vať koordinátor v spolupráci s
pracovníkmi mesta.

Politickými stranami a pe-
tičnými výbormi je v Seredi de-
legovaných 107 členov okrsko-
vých volebných komisií. V zo-
znamoch je zapísaných takmer
14-tisíc občanov, ktorí majú
právo voliť. Od 10. februára sú
na úrade vydávané aj voličské
preukazy pre občanov, ktorí sa
v čase volieb nebudú zdržiavať
v mieste trvalého bydliska. Vo-
ličské preukazy budú vydáva-
né do 14. marca.

- V rámci schválených inves-
tičných akcií je realizovaná II.
etapa nájomných bytov na
Dolnomajerskej ulici, v prípra-
ve sú projekty na amfiteáter,
kaštieľ, tenisové kurty v býva-
lej záhrade v parku, prekládky
NN vzdušného vedenia • rieše-
nie kritického stavu kanalizá-
cie na Spádovej ulici.
Doprava.

- Vykonávaná je zimná údrž-
ba komunikácií podľa situácie,
demontáž vianočnej výzdoby
ŽP, čistenie mesta, orez stro-
mov a demontáž vianočných
stromov.

- Uskutočnili sa stretnutia
so zástupcami distribučnej
filmovej spoločnosti Barracuda
Movie o spolupráci pri nasa-
dzovaní filmových noviniek so
spoločnosťami I.D.C Holding,
a.s. a Hubert J. E., s.r.o. Ďalší-
mi boli stretnutia s preziden-
tom slovensko-čínskej komo-
ry, riaditeľom Úradu práce a
sociálnych vecí Galanta, velite-
ľom pozemného vojska SR k
možnostiam spolupráce, riadi-
teľkou Cukrovaru, majiteľom a
zástupcami firmy REBOD SK,
a.s., k možnostiam využitia
pozemkov na výstavbu ďalšie-
ho priemyselného parku za
diaľnicou. Otázky spolupráce
boli predmetom stretnutí s
možnými investormi, riadite-
ľom firmy SEMMELROCK STE-
IN + DESIGN Dlažby, s.r.o., a
primátorom Galanty.

V interpeláciách položili po-
slanci MsZ otázky súvisiace s
osvetlením štadióna, služob-
ným bytom pre záhradníka,
uprataním Trnavskej ulice,
činnosťou SMS, hospodársky-
mi výsledkami obchodných
spoločností založených mes-

tom Sereď, opravou havárie po-
škodeného verejného osvetle-
nia.
Správy hlavnej kontrolórky
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
zobralo na vedomie správu o
kontrole plnenia uznesení,
správu o výsledkoch následnej
finančnej kontroly hospodáre-
nia a nakladania s verejnými
finančnými prostriedkami na
položke 610 mzdy a na položke
620 poistné a príspevok do po-
isťovní vykonanej na Mestskej
polícii v Seredi, správu o kon-
trole vybavovaných sťažností a
petícií podaných na mesto Se-
reď v roku 2013, správu o kon-
trolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky mesta za rok 2013 a
činností vyplývajúcich zo zá-
kona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a správu z následnej
finančnej kontroly dodržiava-
nia všeobecne záväzných
právnych predpisov, dodržia-
vania hospodárnosti, efektív-
nosti a účinnosti pri hospodá-
rení s verejnými prostriedkami
vykonanej na ZUŠ J. F. Kveto-
ňa.
Informatívna správa o príp-
rave projektov
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
zobralo na vedomie informa-
tívnu správu o príprave projek-
tov a schválilo predloženie žia-
dosti o dotáciu Domom kultúry
Sereď v rámci Výzvy 4/2014 Au-
diovizuálneho fondu na rok
2014, program4/podprogram
4.3 za účelom realizácie projek-
tu „Modernizácia vybavenia
kina NOVA Sereď (ďalej len
„projekt“), po schválení žiados-
ti o dotáciu, zabezpečenie rea-
lizácie projektu Domom kultú-
ry Sereď a dofinancovanie pro-
jektu vo výške 30 000 € z roz-
počtu mesta Sereď.
Mestská polícia Sereď
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
zobralo na vedomie Informa-
tívnu správu o činnosti Mest-
skej polície Sereď za rok 2013 a
zrušilo uznesenie MsZ v Seredi
č. 104/2006 bod B, ktorým bol
schválený poriadok odmeňo-
vania príslušníkov mestskej
polície a zamestnancov mesta,
ktorých pracoviskom je Mest-
ská polícia Sereď. Nové ustano-
venia poriadku odmeňovania
zamestnancov Mestskej polície
v Seredi budú zapracované v
zmysle § 84 Zákonníka práce v
novovytvorenom pracovnom
poriadku ako samostatná časť.
Zmena rozpočtu na rok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Seredi
schválilo I.zmenu rozpočtu na
rok 2014. Predmetom tejto
zmeny boli najmä tieto sku-
točnosti: aktualizácia rozpočtu
v príjmovej i výdavkovej časti
na úseku vzdelávania na zákla-
de rozpisu, ktorý zverejnilo
MŠVVaŠ SR, podmienkou na to,
aby dom kultúry mal možnosť
získania dotácie z Audiovizu-
álneho fondu vo výške 50 % z
celkovej investície do interié-
rovej renovácie kina Nova, je
zaradenie tejto investície do
rozpočtu, rozšírenie investič-
ných akcií o vybudovanie no-
vého detského ihriska na No-
vomestskej ul., Hornomajer-
skej ul. a Hornočepenskej ul.,
presun rozpočtu niektorých
akcií rozpočtovaných v rámci
programu 4.11 opravy a údržba
školských objektov v meste do
rozpočtu príslušnej školy
(oprava strechy telocvične J. A.
Komenského, rekonštrukcia
vykurovania MŠ D. Štúra na
elokovanom pracovisku na
Cukrovarskej ul.), vytvorenie
zdrojov na úhradu niektorých
bežných výdavkov, ktoré nebo-
li rozpočtované, príp. boli roz-
počtované v nižšej čiastke, ako
sa predpokladá ich čerpanie
(výdavky na exekúcie, verejné
obstarávanie, štúdie, dotácie v
sociálnej oblasti).

Mestské zastupiteľstvo v Se-
redi určilo v súlade s § 11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov rozsah
zmien rozpočtu, ktoré vykoná-
va a schvaľuje primátor mesta
rozpočtovými opatreniami,
ktorými sú na základe § 14 zá-
kona č. 583/2004 Z.z. o rozpoč-
tových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších
prepisov nasledovne: presun
rozpočtovaných prostriedkov v
rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové
príjmy a výdavky, povolené
prekročenie a viazanie príj-
mov, povolené prekročenie a
viazanie výdavkov do výšky 33
000 € na jedno rozpočtové
opatrenie v rámci jednej roz-
počtovej položky.
Všeobecne záväzné nariade-
nie mesta Sereď
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
sa uznieslo na Všeobecne zá-
väznom nariadení mesta Sereď
č. 1/2014 o financovaní základ-
nej umeleckej školy, mater-
ských škôl a školských zaria-

dení na rok 2014 so schválený-
mi pripomienkami. Schválené
finančné prostriedky v rozpoč-
toch škôl na rok 2014 boli pre-
počítané na náklady na pre-
vádzku a mzdy na jedného žia-
ka základnej umeleckej školy,
jedno dieťa materskej školy a
jedno dieťa školského zariade-
nia – centra voľného času, po-
tenciálneho stravníka v škol-
skej jedálni.
Nakladanie s majetkom mesta
MsZ v Seredi schválilo:

• nájom nebytového priesto-
ru vo výmere 37,75 m2 na Ul. M.
R. Štefánika za cenu 60
€/m2/rok na dobu určitú 5 ro-
kov nájomcovi: ATS Slovakia,
Banská Bystrica, uplatnením
výnimočného postupu ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa z
dôvodu, že v nebytovom pries-
tore sú umiestnené technické
zariadenia pre vysielanie sig-
nálu káblovej televízie pre ob-
čanov mesta Sereď,

• nájom časti parcely vo vý-
mere 423 m2 na Spádovej ul. za
cenu 1 €/rok na dobu určitú do
31. 12. 2017 nájomcovi: Občan
rozhodni, o. z., Sereď, uplatne-
ním výnimočného postupu ako
prípad hodný osobitného zrete-
ľa z dôvodu, že pozemok bude
nájomca využívať ako stabilný
priestor pre rozkladanie mo-
bilného dopravného ihriska
pre deti,

• nájom časti parcely vo vý-
mere 287 m2 na Trnavskej ul.
za cenu 0,40 €/m2/ rok na dobu
neurčitú nájomcovi: Milan
Chlebík, uplatnením výni-
močného postupu ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dô-
vodu, že pozemok sa nachádza
pri prevádzke nájomcu, ktorý
ho udržiava, čistí a pre mesto je
z hľadiska územnoplánovacej
koncepcie inak nevyužiteľný,

• predaj pozemkov a nebyto-
vých priestorov na Vonkajšom
rade 798 (areál Tecomu) za cenu
145 000 € nadobúdateľovi: Mi-
loš Hracho, Sereď,

• zámer mesta predať ne-
hnuteľný majetok mesta – časť
parcely vo výmere 6,2 m2 na
Cukrovarskej ul. žiadateľovi:
Radoslavovi Viskupovi,

• súhlas so zriadením vec-
ného bremena, ktorý spočíva v
práci spoločnosti Západoslo-
venská distribučná Bratislava
uložiť elektrické rozvody do
časti parcely na Trnavskej ul.,
vecné bremeno sa zriaďuje od-
platne za cenu určenú podľa

znaleckého posudku vypraco-
vaného na náklady oprávne-
ného z vecného bremena,

• zverenie nehnuteľného
majetku – kaštieľa – na dobu
určitú od 1. 3. 2014 do 31. 12.
2025 do správy Domu kultúry v
Seredi z dôvodu, že zverenie
majetku je podmienkou výzvy,
ktorá je vyhlasovaná za účelom
poskytnutia pomoci oprávne-
ným žiadateľom na realizáciu
projektov, ktoré prispievajú k
napĺňaniu cieľa opatrenia: Po-
silnenie kultúrneho potenciálu
regiónov – intervencie do ne-
hnuteľných kultúrnych pa-
miatok.

Mestské zastupiteľstvo v Se-
redi schválilo zámer nájmu
parcely pozemok na Parkovej
ul. (bývalé záhradníctvo) vo
výmere 7 626 m2 za cenu 1
€/rok na dobu určitú 20 rokov
Tenisovému klubu Sereď.

Rôzne
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
schválilo spoluprácu medzi
prevádzkovateľom vysielania
regionálnej televízie KREA a
mestom Sereď a podpísanie
zmluvy o poskytnutí finanč-
ných prostriedkov vo výške 3
300 € do 31. 12. 2014. Mestské
zastupiteľstvo schválilo členov
stálej komisie vytvorenej v sú-
lade so Zmluvou o nájme ne-
hnuteľností a technologických
zariadení medzi prenajímate-
ľom MsBP Sereď, s.r.o., a ná-
jomcom V.I.Trade Nitra, s.r.o.,
zo dňa 12. 11. 2013: Ing. Bystríka
Horvátha, Ing. arch. Róberta
Kráľa, Ing. Norberta Kalinaia a
Ing. Martina Káčera. MsZ v Se-
redi schválilo Dodatok č. 1 k
Zriaďovacej listine Domu kul-
túry v Seredi, ktorým sa zveru-
je kaštieľ do správy DK v súvis-
losti s možnosťou získania do-
tácie na jeho rekonštrukciu a
následným využitím interiéru
a exteriéru na kultúrne, spolo-
čenské a rekreačné využitie.

Na záver zasadnutia primá-
tor mesta Ing. Martin Tomčá-
nyi odovzdal riaditeľke Zaria-
denia pre seniorov a domova
sociálnych služieb v Seredi
Mgr. Marte Némethovej fi-
nančné prostriedky vo výške
351,70 €, ktoré mesto získalo
ponúkaním čaju na vianoč-
ných trhoch v Seredi. Finančné
prostriedky budú využité pre
klientov zariadenia sociálnych
služieb.

Organizačné oddelenie MsÚ

Ako je to so znížením miestnej dane z bytov?
V zmysle § 17 zákon č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady v platnom znení
mesto môže všeobecne záväzným
nariadením podľa miestnych pod-
mienok ustanoviť zníženie dane z
pozemkov, stavieb a bytov.

Mesto Sereď vo svojom Všeobecne
záväznom nariadení (VZN) č. 13/2012
v § 6 ods.), ktoré bolo schválené
Mestským zastupiteľstvom dňa
06.11.2012, upravilo zníženie nasle-
dovne:

2) Správca dane ustanovuje, že
poskytuje zníženie dane (3):
a) vo výške 30 % z daňovej povin-
nosti na pozemky, okrem staveb-

ných pozemkov, vo vlastníctve ob-
čanov nachádzajúcich sa v hmotnej
núdzi a starších občanov ako 65 ro-
kov, ak tieto pozemky slúžia výhrad-
ne na ich osobnú potrebu, vo výške
ich spoluvlastníckeho podielu uve-
deného na Liste vlastníctva.
b) Vo výške 30 % z daňovej povin-
nosti na stavby na bývanie vo vlast-
níctve občanov nachádzajúcich sa v
hmotnej núdzi a starších občanov
ako 65 rokov alebo občanov s ťaž-
kým zdravotným postihnutím, ale-
bo držiteľov preukazu občana s ťaž-
kým zdravotným postihnutím, alebo
držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu, ako aj prevažne alebo

úplne bezvládnych občanov, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie, vo výške
ich spoluvlastníckeho podielu uve-
deného na Liste vlastníctva.
c) Vo výške 30 % z daňovej povin-
nosti na samostatne stojace garáže
vo vlastníctve občanov starších ako
65 rokov alebo občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo dr-
žiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo drži-
teľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu, ktoré slúžia pre motoro-
vé vozidlo používané na ich dopravu,
vo výške spoluvlastníckeho podielu
uvedeného na Liste vlastníctva. Zní-
ženie sa vzťahuje iba na jednu garáž.

3) Správca dane ustanovuje, že ve-
ková hranica občanov na poskytnu-
tie zníženia daňovej povinnosti z
pozemkov, stavieb na bývanie a sa-
mostatne stojacich garáží je nad 65
rokov.

4) Občanovi, ktorý si uplatnil zní-
ženie dane v prechádzajúcich zdaňo-
vacích obdobiach z dôvodu vekovej
hranice a nenastali u neho zmeny
skutočností rozhodujúcich na vyru-
benie dane, bude znížená daň i v na-
sledujúcich rokoch.

Teraz po praktickej stránke. Ak ob-
čan v Seredi nad 65 rokov vlastní 3-iz-
bový byt o rozlohe 72 m2 – platí ročne
daň 12,74 €. Keby si uplatnil zníženie
30 % - tak by platil 8,92 €. Vlastník

2-izbového bytu o rozlohe 57 m2 –
platí ročne 9,97 € a po znížení 30 % by
platil 6,98 €. Občania nad 65 rokov,
vlastniaci byty a zároveň vlastnia aj
iné nehnuteľnosti, môžu si uplatniť
zníženie dani v súlade s týmto VZN.

Väčšinou sú to garáže, pozemky,
stavby atď. Takých občanov nad 65
rokov, ktorí vlastnia len byty, sú rá-
dovo len desiatky a dopad tohto zní-
ženia u nich by nemal významný do-
pad na mestský rozpočet. Dostáva-
me sa ale potom do dilemy, či vôbec
od nich vyberať daň, resp. od koho
teda. Mesto má totiž právo rozhod-
núť sa pri súhrne miestnych daní do
5,00 €, či daň vôbec bude vyrubovať
– lebo náklady s vyrubením dane a

splatením sú potom rovné tejto dani.
Takisto sa potom môžu ozvať iné
skupiny obyvateľov o podobné zní-
ženia.

Sadzby miestnych daní môže
zmeniť MsZ na návrh poslancov,
resp. aj občanov Serede. Sadzby sa
menia formou prijatia nového VZN.
Každý návrh VZN je 15 dní pred zastu-
piteľstvom zverejnený na webstrán-
ke mesta, ako aj na úradnej tabuli,
kedy môžu občania pripomienkovať
obsah tohto VZN. Všetky tieto pri-
pomienky som povinný oznámiť po-
slancom ako aj členom príslušných
komisií v schvaľovacom konaní.

Ing. TIBOR KRAJĆOVIČ,
prednosta MsÚ Sereď



MsP Sereď opäť najzodpovednejšia
Jedenásty február 2014 sa
niesol v znamení Medziná-
rodného dňa bezpečného
internetu a pri tejto príle-
žitosti eSlovensko, o.z.,
vyhodnotilo súťaž na té-
mu NETOLERANCIE. Vy-
hodnotenie sa konalo na
Spojenej škole, Novohrad-
ská 3 v Bratislave.

Hlavné motto tohtoročného
Medzinárodného dňa bezpeč-
ného internetu znelo: „Vy-
tvorme spolu lepší internet.“
Preto práve v tento deň OZ
eSlovensko vyhlásilo výsledky
súťaže Zodpovedne.sk, ktorá
každoročne oceňuje výnimoč-
né projekty študentov, učite-
ľov, preventistov, škôl a sa-
mospráv týkajúce sa bezpeč-
ného využívania informačno-
komunikačných technológií.
Zodpovedne.sk je projekt za-
meraný na bezpečné a zodpo-
vedné používanie internetu,

mobilných telefónov a iných
nových technológií. Je podpo-
rovaný Európskou úniou v
rámci komunitárneho prog-
ramu Bezpečný internet a
partnermi projektu sú eSlo-
vensko, o. z., Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky,
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Sloven-
ský výbor pre Unicef, Slovak
Telekom, Slovanet, Microsoft.

Celkovo do piateho ročníka
súťaže sa rôznou formou zapo-
jilo 97 škôl a takmer 23 000 de-
tí. Spomedzi 128 prihlásených
projektov boli vybrané tie naj-
lepšie, ktoré získali titul Naj-
zodpovednejší.

Medzi víťazmi boli ocenení
preventisti, mestská a štátna
polícia, knižnice, mestá, školy
a žiaci za najzodpovednejšiu
prezentáciu, kresbu, animá-
ciu, stránku, video a básničku.

Súťažnou úlohou pre pre-
ventistov, školy a samosprávy

bolo spracovať projekt, v kto-
rom budú popísané preven-
tívne aktivity v oblasti zodpo-
vedného a bezpečného použí-
vania nových technológií,
ktoré sa realizovali za obdobie
január 2013 až január 2014 s
uvedeným počtom zúčastne-
ných žiakov.

Témou súťaže mali byť ob-
lasti, ktorým sa venuje projekt
Zodpovedne.sk:
• Netolerancia (hlavná téma
súťaže) - rasizmus, xenofóbia,
národnostná neznášanlivosť,
antisemitizmus
• Zneužitie osobných údajov
• Internetové známosti
• Kyberšikanovanie
• Sexualita na internete
• Závislosti
• Mobily
• Nevhodný obsah na interne-
te
• Nevyžiadaný obsah
• Internetové podvody, nele-
gálny download.

Spomedzi odovzdaných pro-
jektov boli nakoniec vybrané v
kategórii Preventisti ako naj-
lepšie tieto:

Najzodpovednejší preven-
tista: OZ Preventista - zdru-
ženie pre bezpečnosť a pre-
venciu.

Najzodpovednejšia mest-
ská polícia: Mestská polícia
Sereď.

Najzodpovednejšia štátna
polícia: Odbor počítačovej
kriminality ÚKP Prezídia PZ.

Najzodpovednejšia kniž-
nica: Mestská knižnica Vra-
nov nad Topľou.

Mestská polícia Sereď do sú-
ťaže zaslala súhrn všetkých
aktivít pod názvom „Kým sa
rozhodneš“, ktoré preventist-
ka MsP Mgr. Karin Kapustová,
PhD., realizovala v oddelení
prevencie kriminality. Zlaté
ocenenie – špeciálnu cenu za
„Najzodpovednejšiu políciu“
získala MsP Sereď po tretíkrát

za sebou. Je to aj ocenenie prá-
ce preventistky, ktorá realizu-
je rôzne preventívne aktivity
od materských škôl cez zá-
kladné a stredné školy až po
seniorov.

Týmto ocenením sa nám po-
tvrdzuje, že MsP pred 3 rokmi
vytvorením oddelenia pre-
vencie urobila správne roz-

hodnutie a úlohami prevencie
je potrebné sa zaoberať každý
deň.

Mestská polícia aj v roku
2014 pripravuje ďalšie preven-
tívne aktivity, ktoré budú rea-
lizované v spolupráci so škol-
skými zariadeniami a inými
združeniami.

Mestská polícia Sereď
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Jubilejný 20. mestský
reprezentačný ples
Primátor mesta Sereď
Martin Tomčányi v spolu-
práci s domom kultúry
zorganizovali 8. februára
jubilejný 20. ročník mest-
ského reprezentačného
plesu. Pre hostí bola pri-
pravená rozmanitá hu-
dobná produkcia, živé so-
chy, spev, tanec a samo-
zrejme bohatá tombola.
Podujatie moderovali
Roman Féder a Stanislava
Janegová.

Hostí vítali pri vstupných
dverách živé sochy a každá
dáma bola obdarovaná krás-
nou ružou. Vo vestibule a aj v
bufete hrala cimbalová hudba
Michala Lazara. Začiatok veče-
ra odštartovala mladučká spe-
váčka Natália Baloghová, kto-
rá v sprievode tanečnej skupi-
ny zaspievala pesničku New
York. Po jej vystúpení sa už o
slovo prihlásili moderátori ve-
čera. Privítali prítomných
hostí na jubilejnom reprezen-
tačnom plese mesta a požiada-

li hostiteľa večera Martina
Tomčányiho o krátky prího-
vor. Po jeho slovách a prípitku
Natália Baloghová otvorila
ples úderom na gong. Tento
akt bol sprevádzaný interiéro-
vým ohňostrojom.

Ukážku spoločenských tan-
cov mali v rukách profesio-
nálni tanečníci, ktorí prices-
tovali z Karloveského taneč-
ného centra z Bratislavy. Prí-
tomným predviedli rôzne ta-
nečné štýly a pri viedenskom
valčíku si zobrali na parket
hostí priamo od stola. Primá-

tor s manželkou medzi nimi,
samozrejme, nemohli chýbať.
O dobrú náladu sa na plese po-
staral DJ MIMO a hudobná
skupina NaEX, ktorá hrá naj-
väčšie československé hity od
kapiel ako Olympic, Kabát,
Tublatanka, Team a mnohé
iné. V priestoroch bufetu si
hostia pri dobrom vínku za-
tancovali a zaspievali spolu s
cimbalovou hudbou Michala
Lazara.

Na parkete sa v tento večer
predstavila so svojimi taneč-
níkmi a dokonale pripravenou

choreografiou aj tanečná sku-
pina CLIS z Galanty, ktorá vy-
stúpila počas večera v dvoch
častiach aj so speváčkou Natá-
liou Baloghovou. No a vďaka
nim mali prítomní možnosť
vidieť, ako sa tancuje naprí-
klad kankán, ktorý vždy očarí
hlavne mužskú časť publika.
Mestský ples je povestný dob-
rou atmosférou, zaujímavým
programom a bohatou tombo-
lou. V tomto roku mohli náv-
števníci na pódiu obdivovať 50
hodnotných cien plus dve ce-
ny útechy. V ponuke boli
značkové hodinky, zlaté re-
tiazky, wellness procedúry,
kozmetické balíčky, darčeko-
vé koše, sprchový set, zámko-
vá dlažba a mnohé iné. Veľ-
kým lákadlom bol dámsky bi-
cykel a hlavná výhra televízor
Samsung. Všetky ceny si našli
svojich majiteľov, a tak nie-
ktorí hostia odchádzali domov
nadránom nielen s dobrou ná-
ladou, či zážitkami, ale aj so
svojou výhrou.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Problémové parkovanie
Zvyk je železná košeľa. Aj takto
by sa dala charakterizovať si-
tuácia, ktorou sa zrejme riadia
niektorí vodiči, ktorí z času na
čas alebo možno aj každý deň
parkujú na Ulici M. R. Štefáni-
ka pred Slovenskou sporiteľ-
ňou. A v čom je vlastne prob-
lém? Parkovať by tam mali po-
zdĺžne, a nie šikmo, čo však
nikto nedodržiava.

Na túto situáciu upozornili
ešte v minulom roku niektorí
obyvatelia, ktorí to na pôde
MsÚ počas pravidelných
stretnutí riešili aj s vedením
mesta. Situácia sa zdala spo-
čiatku jednoduchá, no ako sa
časom ukázalo, na rokovanie
museli byť prizvané viaceré
kompetentné inštitúcie, ktoré

boli do problematiky zaintere-
sované.

V decembri minulého roka
síce bola na tomto úseku osa-
dená zvislá dopravná značka,
ktorá vodičom oznamuje, že
na tomto mieste je povolené
iba pozdĺžne parkovanie, no
vodiči si ju buď nevšimli, zá-
merne ignorovali alebo iba po-
kračovali v zaužívanom spôso-
be parkovania. Pravdou je aj
to, že ak väčšina áut už bola
zaparkovaná šikmo a čiastoč-
ne stála na chodníku, tak os-
tatní prichádzajúci vodiči sa
museli pri parkovaní tejto si-
tuácii chtiac-nechtiac doslova
prispôsobiť. Chybou zrejme
bolo aj to, že tam doteraz nebo-
lo na ceste vyznačené vodo-

rovné značenie, ktoré by záro-
veň s dopravnou značkou ur-
čovalo smer parkovania.

Len pred niekoľkými dňami
sa uskutočnilo na Mestskej po-
lícii v Seredi spoločné rokova-
nie za účasti vedenia mesta,
náčelníka MsP a príslušníkov z
odboru dopravnej polície v Ga-
lante, ktoré, ako sa zdá, pri-
nieslo východisko z tejto situ-

ácie.
„Parkovanie v danom úseku

je upravené osadenou zvislou
dopravnou značkou, ktorá po-
voľuje pozdĺžne parkovanie. S
prihliadnutím na význam ces-
ty, bezpečnosť a zákonné
možnosti je iné ako pozdĺžne
parkovanie na tejto ceste ne-
prípustné. Zúčastnené strany
sa zároveň dohodli, že v najb-
ližšej dobe príde k vyznačeniu
vodorovného dopravného zna-
čenia v tomto úseku a mesto
dobuduje fyzické zábrany, aby
vodiči nemohli parkovať ako
doposiaľ, čiže s čiastočným
státím na chodníku,“ uviedla
hovorkyňa KR PZ v Trnave Má-
ria Linkešová.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Seniori, pozor...
pokračovanie zo strany 1
3. Niekto vás osloví na ulici, že nie
je tunajší, milo vás poprosí, aby
ste mu ukázali cestu do nemocni-
ce, následne vás úpenlivo prosí,
aby ste mu požičali peniaze na za-
platenie operácie pre jeho zná-
meho alebo príbuzného, ktorý
mal ťažkú nehodu a leží v nemoc-
nici vo vážnom stave. Ako zálohu
vám ponúkne peniaze v inej me-
ne. Nikdy nepristupujte na ta-
kúto požiadavku, vyhýbajte sa
komunikácii s týmito osobami,
nesadajte do ich auta, nevpúš-
ťajte ich do svojich príbytkov a
čo najskôr kontaktujte políciu
na čísle 158. Vždy majte na pa-
mäti, že zdravotná pomoc v
Slovenskej republike sa posky-
tuje každému bezplatne.

4. Cudzia osoba vám zazvoní pri
dverách, predstaví sa ako pracov-
ník istej spoločnosti a tvrdí, že
vám prišiel odovzdať výhru, alebo
vám niekto telefonicky oznámi,
že ste sa stali výhercom. Nikdy
nevpúšťajte takéto osoby do
svojich príbytkov, nerozprávaj-
te sa s nimi, neprejavte záujem
o vyplatenie výhry, nevyberaj-
te peniaze pred nimi a kontak-
tujte políciu na čísle 158. Cez te-
lefón nikdy neposkytujte žiad-
ne údaje, svoje osobné údaje či
údaje o rodinných pomeroch.
Majte na pamäti, že žiadna spo-
ločnosť nevypláca peňažné vý-
hry v hotovosti prostredníc-
tvom svojich zamestnancov, či
iných osôb, alebo prostredníc-
tvom telefonátov.

5. Niekto vám zazvoní pri dve-
rách a prestaví sa ako pracovník
plynární, elektrární, vodární, či
iných spoločností a tvrdí, že pri-
šiel odpísať stav plynomeru, vo-
domeru alebo elektromeru, alebo
vám prišiel vyplatiť preplatok či
inkasovať nedoplatok. Nevpúš-
ťajte takéto osoby do svojich
príbytkov, pokiaľ si nie ste istí,
že ide o skutočných zamestnan-
cov spoločností. Snažte sa ove-
riť túto skutočnosť u ich za-
mestnávateľa či na obecnom
úrade, alebo požiadajte svojho
suseda, či príbuzného, aby bol
prítomný pri vstupe takejto
osoby do vášho príbytku. Ak
máte podozrenie, že môže ísť o
podvodníkov, neotvárajte a

kontaktujte políciu na čísle 158.
Majte na pamäti, že zástupcovia
týchto spoločností vykonávajú
odpočty pokiaľ možno z verejne
dostupného miesta alebo zo
spoločných priestorov v byto-
vých domoch a preplatky či ne-
doplatky nikdy neinkasujú v
hotovosti prostredníctvom svo-
jich zamestnancov či iných
osôb.

6. Niekto vám zazvoní pri dve-
rách a ponúka na predaj rôzny to-
var za výhodné zľavy (napr. hrn-
ce, deky, stavebné náradie). Ne-
vpúšťajte neznáme osoby do
svojich príbytkov, ak máte po-
dozrenie, že ide o podvodníkov,
kontaktujte políciu na čísle 158.
Majte na pamäti, že tovar, ktorý
vám ponúkajú neznáme osoby
priamo vo vašom obydlí za vý-
razné zľavy, môže byť nekvalit-
ný a nefunkčný. Taktiež môže
ísť o podvodníkov, ktorí vás
navštívili s úmyslom ukradnúť
vaše úspory alebo iné cennosti.

VÁŽENÍ SENIORI, AK SA VÁM
STANE NIEKTORÁ Z POPÍSANÝCH
UDALOSTÍ, BUĎTE VEĽMI OBO-
ZRETNÍ. NEVPÚŠŤAJTE NEZNÁ-
ME OSOBY DO SVOJICH PRÍBYT-
KOV, NEVYBERAJTE PRED NIMI
PENIAZE. SNAŽTE SA ZAPAMÄ-
TAŤ SI ČO NAJVIAC INFORMÁCIÍ
K POPISU PODOZRIVÝCH OSÔB, K
MOTOROVÉMU VOZIDLU, NA
KTOROM SA POHYBOVALI, NAJ-
MÄ EVIDENČNÉ ČÍSLO, TYP A
FARBU, AKO AJ INÉ INFORMÁ-
CIE, KTORÉ POMÔŽU POLÍCII PRI
PÁTRANÍ PO PODVODNÍKOCH A
ZLODEJOCH, KTORÍ SA VÁS SNA-
ŽILI OKLAMAŤ ALEBO OKRAD-
NÚŤ.

AKO SPRÁVNE PRIVOLÁTE PO-
MOC POLÍCIE NA TEL. ČÍSLE
158?
1. Predstavte sa celým menom a
priezviskom a uveďte vaše tele-
fónne číslo.
2. Oznámte presné miesto, kde sa
nachádzate, a popíšte udalosť,
ktorá sa vám stala.
3. Buďte pripravení odpovedať na
doplňujúce otázky polície.
4. Riaďte sa pokynmi a odporúča-
niami polície.

Róber Bozalka,
riaditeľ Okresného

policajného zboru v Galante
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Udeľovanie čestného občianstva mesta
Sereď a oceňovanie najlepších športovcov
Vo veľkej zasadačke MsÚ
v Seredi 4. februára
o 16.00 h fanfáry otvorili
slávnostné stretnutie.
Primátor mesta Martin
Tomčányi odovzdal Čest-
né občianstvo mesta Se-
reď za rok 2013 Miroslavo-
vi Fischerovi – in memo-
riam a Vlaste Gašparíko-
vej.

Miroslav Fischer sa narodil 6.
decembra 1932 v Seredi. Bol
prvým slovenským absolven-
tom opernej réžie na Vysokej
škole múzických umení v Bra-
tislave u profesora Otu Zítka.
Do SND nastúpil v roku 1954,
kde debutoval Traviatou. Po-
tom to boli komédia Fra Diavo-
lo, Wagnerov Blúdiaci Holan-
ďan, shakespearovské Skrote-
nie zlej ženy, poetická, slo-
venská premiéra Pélleus a Mé-
lisanda. Režíroval inscenácie
diel Salome a Elektra, Katarína
Izmajlovová. Zo zahraničných
realizácií to boli Únos zo Serai-
lu (Ankara), Macbeth a Maš-

karný bál (Bilbao), Predaná
nevesta (Brusel) a Macbeth
(Vilnius). Na Slovensku spolu-
pracoval so všetkými oper-
nými a spevohernými súbor-
mi a patrí medzi režisérov,
ktorí presadili operu aj na ob-
razovky Československej tele-
vízie. Vytvoril 147 operných
inscenácií. Diváci i spolupra-
covníci aj po rokoch s úctou a
radi spomínajú na mnohé jeho
inscenácie, najmä Maškarný
bál, Rusalka, Čarovná flauta,
Sila osudu, Mefistofeles,
Werther a ďalšie. V repertoári
Opery SND je stále jeho Tosca a
Aida. V roku 1996 sa stal gene-
rálnym riaditeľom Slovenské-
ho národného divadla. Tento
post zastával do roku 1998. Vý-
znamná je jeho pedagogická
činnosť na konzervatóriu a
VŠMU. Zomrel v Bratislave 23.
apríla 2013 vo veku nedožitých
81 rokov. Čestné občianstvo
prebrala manželka umelca
Jitka Sapara – Fischerová.

Vlasta Gašparíková pracuje
dlhé roky na Mestskej polikli-
nike v Seredi, od roku 1994 ako
hlavná sestra. Je zakladateľ-
kou Agetúry domácej ošetro-
vateľskej starostlivosti v Sere-
di, kde je odborným zástup-
com a koordinuje prácu ge-
riatrických sestier v teréne na
území mesta i v okolitých ob-
ciach. Od roku 1998 je členkou
Komisie sociálnej, zdravotnej,
kultúrnej a bytovej pri MsZ v
Seredi. Pôsobí v Červenom krí-
ži ako lektorka kurzov opatro-
vania a prvej pomoci. Pri prí-
ležitosti Svetového dňa zdra-
via jej bolo v roku 2012 udelené
ocenenie Trnavského samo-
správneho kraja. Naše mesto
zviditeľnila aj ako držiteľka
ocenenia Biele srdce, ktoré do-
stala z rúk manželky preziden-
ta SR Silvie Gašparovičovej a
ministerky zdravotníctva Zu-
zany Zvolenskej za významný
prínos na poli ošetrovateľstva
v kategórii Sestra – manažér-

ka. Vlasta Gašparíková sa v
tomto roku dožíva okrúhleho
životného jubilea.

Po vystúpení vokálno-in-
štrumentálneho súboru Ferr-
matta zo ZUŠ Jána Fischera-
Kvetoňa v Seredi, ktorý pracu-
je pod vedením M. Mus. Jany
Andevskej, primátor mesta
odovzdal ocenenia aj najús-
pešnejším športovcom mesta.
Za vzornú reprezentáciu náš-
ho mesta a šírenie jeho dobré-
ho mena doma i v zahraničí
boli ocenení:

Dušan Bodiš (CK AB Sereď),
ktorý na Majstrovstvách SR v
Košiciach v kategórii juniorov
obsadil 2. miesto.

Marián Tóth (CK AB Sereď),
ktorý svoje cyklistické úspe-
chy dosahuje v tandeme spolu
s vodičom Jurajom Dókom.
Na pretekoch Európskeho po-
hára v Beograde skončili na 2.
mieste. Marián Tóth sa okrem
cyklistiky venuje aj kolkom, v
roku 2013 sa stal majstrom

Slovenska, na Majstrovstvách
Európy v srbskom Apatine ob-
sadil 6. miesto.

Peter Paulík (Taekwon-Do
klub Hong Ryong Sereď) sa v
júli 2013 zúčastnil Európskeho
pohára v Barcelone, kde v dis-
ciplínach zostavy a sparring
získal 2 strieborné medaily.

Veronika Mikulincová (Ta-
ekwon-Do klub Hong Ryong
Sereď) sa tiež zúčastnila
Európskeho pohára v Barcelo-
ne, kde v disciplínach zostavy
a sparring získala 2 zlaté me-
daily. 11. januára 2014 Veroni-
ka získala svoj čierny pás a sta-
la sa držiteľkou majstrovského
technického stupňa I. DAN.

V kategórii tréner bola oce-
nená Mgr. Jolana Čomajová
(AŠK Lokomotíva Sereď). Pod
jej vedením Družstvo starších
mini basketbalistov obsadilo
na Majstrovstvách SR 2. mies-
to.

Za tento úspech bolo ocene-
né aj Družstvo starších mini-

basketbalistov AŠK Lokomotí-
va Sereď, ktoré svoj úspech do-
siahlo v zložení Sebastián
Blaško, Michal Fidler, David
Javor, Matej Knézel, Juraj Láš-
tic, Jakub Molnár, Matúš Paš-
téka, Matej Pukančík, Viktor
Poboček, Matúš Skubeň, Ras-
tislav Šipkovský a Oliver Vla-
dovič.

Ocenenie v kategórii druž-
stvo obdržali muži ŠKF Sereď
„A“, ktorí v uplynulom súťaž-
nom ročníku skončili na 3.
mieste a v tomto súťažnom
ročníku po jesennej časti ligy
sú na 1. mieste.

Na záver Martin Tomčányi
poďakoval za podporu športu
nielen trénerom, realizačným
tímom a funkcionárom klu-
bov, ale predovšetkým rodi-
čom, ktorí svojou každoden-
nou podporou majú nemalú
zásluhu na úspechoch malých
športovcov nášho mesta.

SILVIA KOVÁČOVÁ,
ved. odd. ŠRKŠ

Zeleň v našom meste
Istou vizitkou každého
mesta či obce je aj stav ve-
rejnej zelene. Je len priro-
dzené, že pre svoj pozitívny
vplyv na život v nich si tieto
mestá či obce svoju zeleň
chránia a zveľaďujú. Je to-
mu tak aj v našom meste?

V jedno februárové dopoludnie
t.r. bola na Ul. Čepenská, vyko-
naná exekúcia stromu Ailant-
hus altissima, u nás skôr zná-
meho ako pajaseň. Na miesto,
kde bol tento strom spílený,
som sa dostal náhodou. Prilákal
ma tam zvuk motorovej píly.
Keď som prišiel až na miesto,
odkiaľ tento zvuk prichádzal, na
zemi už ležal kmeň, ktorého
priemer signalizoval, že tam
strom rástol niekoľko desiatok
rokov (odhad, ktorý som sa ne-
skôr dozvedel, hovorí o 50 až 60
r.). Neskôr som zistil, že pri ze-
mi dosahoval v priemere 104
cm. Robotníci, ktorí vykonávali
túto exekúciu, ho na mieste de-
lili na kratšie kusy. Z jednotli-
vých rezov nič nenasvedčovalo
tomu, že by bol chorý. O to viac
ma zaujímalo, prečo z toho
miesta, na ktorom zjavne ni-
komu a ničomu strom nepreká-
žal, bol odstránený.

Preto, ako mi bolo odporuče-
né, som sa obrátil na prísluš-
ného pracovníka MsÚ z odd.
rozvoja mesta, ktorého som po-
žiadal o detailnejšie informácie.
Z nich vyplynulo, že 25. 11. 2013
mesto Sereď, ako správca verej-
nej zelene a vlastník stromu,
požiadalo o výrub aj ďalších
štyroch stromov na ul. Jesen-
ského a A. Hlinku. Všetko, čo
potom nasledovalo, prebehlo v
súlade s platnou legislatívou.
Teda oznámenie o začiatku

Správneho konania (3. 12. 2013),
samotné Správne konanie, kto-
ré viedol pracovník toho istého
odd., a následne vydanie „Roz-
hodnutia“ na výrub stromov
(10. 12. 2013) s odkazom na mož-
né odvolanie. Rozhodnutie na-
dobudlo vykonateľnosť 27. 12.
2013. K samotnej exekúcii prišlo
7. 2. 2014. Taký bol postup. V
odôvodnení tohto „Rozhodnu-
tia“ sa aj pre spomenutý paja-
seň - Ailanthus altissima uvá-
dza „ .. zlý zdravotný stav s vý-
skytom hnilobných dutín v
kmeňoch stromov, ktoré narú-
šajú ich prevádzkovú bezpeč-
nosť, a tak môžu spôsobiť ich
statické zlyhanie.“ Tento mate-
riál bol doložený aj fotografia-
mi. V našom meste pri vydáva-
ní takýchto exekučných roz-
hodnutí je to už zabehnutá a
vcelku pôsobivá formulka. Zo
stromov určených na výrub bol
len k jedinému z nich (lipa – Ti-
lia cordada na Ul. A. Hlinku) pri-
ložený aj doklad o tomografic-
kom vyšetrení, čo je dostatočne
objektívny a presvedčivý argu-
ment na to, aby bol strom od-
stránený. Ten sotva možno spo-
chybniť. Vo zvyšných štyroch
to bola len vizuálna prehliadka.
Či bola aj odborná, som sa ne-

dozvedel, nakoľko v rozhodnutí
sa na žiadnom mieste nespo-
mína, či osoby, ktoré vydali
„Rozhodnutie“, sú aj osoby od-
borne spôsobilé s platným certi-
fikátom vydávať takéto roz-
hodnutia. V každom prípade,
priečne rezy stromu pajaseň -
Ailanthus altissima ničím ne-
nasvedčovali jeho „zlý zdravot-
ný stav s výskytom hnilobných
dutín..“ ako sa uvádza v roz-
hodnutí. Po formálnej stránke
výrubu tohto „šesťdesiatnika“ z
Ul. Čepenská je možné sotva čo
vyčítať. Jeho smutnému osudu
predchádzal aj nezáujem zo
strany verejnosti. Aj v minulos-
ti nebolo tomu inak. Nutne z
toho vyplynie otázka, prečo je o
tieto konania tak nízky záujem?
Nechce sa mi veriť, že by boli u
nás ľudia takí ľahostajní k
svojmu mestu a dianiu v ňom.
Jeden z možných dôvodov vi-
dím aj v tom, že pri zverejnení
zámeru sa uvádzajú síce presné
údaje, ako v tomto prípade:
Alianthus altissima „Ul. Čepen-
ská parc. reg. „E“ 919/2 k.u. Se-
reď“, tie však bežnému občano-
vi, ktorý denne nepracuje s ka-
tastrálnou mapou, nehovoria
takmer nič. Možno by veci po-
mohlo „preložiť“ taký oznam do

jazyka, ktorému porozumie
väčšina občanov. Výsledkom
môjho záujmu o popísaný po-
stup pri správnom konaní je, že
bol vydaný pokyn pre pracov-
níkov zaoberajúcich sa touto
agendou. V budúcnosti pred
každým správnym konaním
bude oznámenie o ňom obsaho-
vať aj mapku s aktuálnou foto-
grafiou, z ktorej bude zrejmé
miesto a strom. Jedna vec vo
vydanom rozhodnutí ma predsa
len potešila. Žiadateľovi, teda
mestu Sereď, sa ukladá povin-
nosť nahradiť každý odstránený
strom novým vzrastlým stro-
mom. Potešilo by ma ale aj to,
čo nie je uvedené v rozhodnutí.
A síce, keby to isté „mesto“, kto-
ré požiadalo o výrub, vnieslo pri

výsadbe nových stromov aj istý
systémový prvok v podobe vy-
braných dvoch či troch druhov
stromov vhodných pre tento
región. Vedeli o tom aj naši
predkovia takmer pred sto
rokmi. Vtedy sa rozhodli vysá-
dzať v Seredi lipy, o čom svedčia
dobové fotografie a dnes už len
torzo z dlhého radu líp od želez-
ničného mosta až po Ul. Gar-
biarska resp. nedávno zlikvido-
vanú aleju na Nám. slobody. Aj
o tej súčasní „odborníci“ pred
časom rozhodli, že lipy v nej sú
choré. Pri ich odstraňovaní sa
ukázalo čosi iné. Ako už je v
týchto končinách zvykom, bolo
to bez následkov. Ale to je už
trochu iná kapitola.

IVAN SKLENÁR
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Obvodné kolo
dejepisnej olympiády
Obvodné kolo Dejepisnej
olympiády v školskom roku
2013/2014 sa uskutočnilo v
utorok 11. februára 2014 v
priestoroch Základnej školy
Gejzu Dusíka v Galante. Or-
ganizátorom súťaže bol Kraj-
ský školský úrad v Trnave v
spolupráci s obvodnou komi-
siou Dejepisnej olympiády.

Svoje vedomosti si prišlo
porovnať 43 súťažiacich z
okresu Galanta. Súťažilo sa v
štyroch kategóriách formou
textov, ktoré pozostávali z
monotematickej časti (Sta-
roveký Rím; Prvá svetová
vojna), učiva príslušného
ročníka a regionálnych de-
jín.

Žiaci našej školy súťažili v
troch kategóriách E, D a C, v
ktorých dosiahli výborné
výsledky. V kategórii E (7.
ročník) sa Adrián Hodúr
umiestnil na 4. mieste. V ka-
tegórii D (8. ročník) školu
úspešne reprezentovala
Lucka Švandová, ktorá zís-
kala 1. miesto. Kategóriu C
(9. ročník) zastupoval Marek
Trebatický, ktorý skončil sa

na 2. mieste.
Do krajského kola Deje-

pisnej olympiády, ktoré sa
bude konať 1. apríla 2014 v
Senici, postúpili Lucka
Švandová a Marek Trebatic-
ký. Súťažiacim srdečne gra-
tulujeme a ďakujeme za
úspešnú reprezentáciu ško-
ly. Postupujúcim žiakom
prajeme veľa úspechov v
krajskom kole Dejepisnej
olympiády.

LUCIA RICHNÁKOVÁ

Zápis detí do Materskej školy, Ul.
Komenského č. 1137/37 Sereď

od 15. 2. 2014 do 15. 3. 2014

Podmienky prijímania detí:
Prednostne prijímame deti

ktoré dovŕšili piaty rok veku,
deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a deti s
dodatočne odloženou škol-
skou dochádzkou.

Deti, ktoré k 31. 8. 2014 ne-
dovŕšili 3 roky, budú prijaté,
len ak to kapacita MŠ dovolí.

Prijímame deti s nástupom

od 2. 9. 2014.
Zákonný zástupca predloží

v sídle riaditeľstva MŠ na
Komenského ul. 1137/37 ŽIA-
DOSŤ o prijatie dieťaťa a po-
tvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného leká-
ra pre deti a dorast.

Žiadosti prijímame v čase
prevádzky materskej školy od
6.30 hod. do 16.30 hod.

KATARÍNA BUTKOVÁ,
zástupkyňa riaditeľky

Uplynulý rok očami
primátora mesta
V minulom roku sa toho
v meste Sereď veľa udia-
lo, a tak je na mieste as-
poň malá bilancia najdô-
ležitejších udalostí. Mno-
hé investície budú ukon-
čené v tomto roku, ak bu-
de mesto úspešné s poda-
ným projektom, možno sa
dočkáme aj znovuzrode-
nia amfiteátra. V pláne je
však toho oveľa viac. Na
moje otázky odpovedal
primátor mesta Sereď
Martin Tomčányi.

Aký bol podľa vás uplynulý
rok z pracovného hľadiska?
Podarilo sa vám naplniť a
presadiť to, čo ste si aj na-
plánovali, alebo niektoré
veci nešli úplne podľa vašich
predstáv?

- Z tých najdôležitejších to
bolo zlúčenie 2 základných
škôl, čo bol krok nevyhnutný z
pohľadu budúcich rokov, a aj z
hľadiska uchádzania sa o fi-
nančné prostriedky z MŠVVaŠ
SR cez dohadovacie konanie.
Ocenil to na návšteve školy v
januári aj minister školstva.
Dôležité boli aj výmena okien
v bývalej ZŠ Pavla Országha
Hviezdoslava a Cirkevnej ZŠ,
rozsiahla rekonštrukcia so-
ciálnych zariadení v ZŠ Juraja
Fándlyho a ZŠ Jana Amosa
Komenského, materských
školách, či nové vykurovanie
telocvične ZŠ Jana Amosa
Komenského. To sú veci, ktoré
po rokoch určite ocenia učite-
lia, žiaci i rodičia. Z rozvoja
priestorov na športové aktivi-
ty sú to cyklochodníky okolo
Váhu so značením, telocvičňa
Sokolovňa, umelý trávnik na
štadióne. Dosť rezonovalo
zvýšenie poplatkov v škôl-
kach, ale skutočnosť je taká, že
aj po zvýšení poplatku pris-
pieva rodič mesačne na dieťa
cca 12 % a mesto 88 % na úhra-
du prevádzkových nákladov.
Ak hovoríme o zvýšení dane z
nehnuteľnosti, rád by som na
jednom príklade poukázal na
skutočnosť, koľko eur toto
zvýšenie predstavuje. Za štan-
dardný trojizbový byt a
4-člennú rodinu je to zvýšenie
o 1,67 € za rok a byt. Záver by si
mal urobiť každý sám. Mesto
Sereď je podľa nezávislého
hodnotenia 130 miest najlep-
šie hospodáriacim mestom
Slovenska, čo nás všetkých te-
ší. http://www.topky.sk/cl/10/
1358907/Najzadlzenejsie-mes-
ta-na-Slovensku--Pozrite-sa--
ako-hospodari-aj-to-vase-

Aj v tomto roku máte určite
niekoľko vytýčených cieľov,
ktoré by ste chceli spolu s
poslaneckým zborom zreali-
zovať. Takže akým smerom
sa bude uberať Sereď v tom-
to roku?

- Realizovať budeme akcie,
ktoré sú v rozpočte na rok
2014. Z vlaňajšieho roku je to
meškajúce rozšírenie komu-
nikácie a chodníka medzi ZŠ
J. A. Komenského a Železnič-
nou ulicou a vybudovanie 32

nájomných bytov. Z tých úpl-
ne nových stojí za zmienku
určite projekt postupnej re-
konštrukcie amfiteátra, nový
povrch Kukučínovej ulice,
ktorý síce ešte podľa zmlúv z
minulosti mala riešiť firma
vlastniaca byty Meander. Zo-
stali len sľuby... Ďalej detské
ihriská v Hornom Čepeni a na
Novomestskej ulici, pokračo-
vanie úprav v parku, príprava
tenisových kurtov v bývalom
záhradníctve pri veľkom par-
ku, chodníky na cintoríne a
príprava nových pohrebných
miest. Ďalej je to výstavba
ubytovne v Sokolovni, pokra-
čovanie výmeny okien a dverí
v DK a MsKS Nova, ale aj in-
vestície do školských zariade-
ní a na voľnočasové aktivity.
Tých menších a finančne me-
nej náročných je niekoľko.

Veľa obyvateľov mesta by si
prialo, keby bol amfiteáter
opäť prístupný verejnosti.
Bude sa dať táto nostalgická
pamiatka ešte zachrániť?

- Bezmála dvadsať rokov ne-
udržiavania poznačilo amfi-
teáter po všetkých stránkach.
Začali sme už v roku 2011 lik-
vidáciou chorých stromov a
náletovín z priestoru hľadiska,
vyčistenie po bezdomovcoch
brigádami, kde by som chcel
oceniť pomoc mnohých oby-
vateľov mesta, firiem i podni-
kateľov. Pripravený je projekt,
ktorý rieši potrebu nových
elektrických rozvodov, nový
povrch javiska a stavebnú re-
konštrukciu niektorých mu-
rovaných častí. V hľadisku po-
čítame s vytvorením jednodu-
chého sedenia pre 1 500 ľudí.
Uchádzame sa o financie z
fondov EÚ, projekt bol odo-
vzdaný. Po ukončení by mal
amfiteáter spĺňať všetky zá-
kladné požiadavky na premie-
tanie filmov i hudobné kon-
certy.

A čo plánujete robiť s kaštie-
ľom? Bastión je zrekoštruo-
vaný a konajú sa tam rôzne
kultúrne akcie, ale čo ďalej?
Chce to mesto predať, pre-
najať alebo opraviť?

- Budova kaštieľa by bola po-
trebou finančných prostried-
kov najväčším problémom
mesta pri jeho úplnom spre-
vádzkovaní. Problémom bol aj
súdny spor s cirkvou, čo je
dnes už vyriešené a uzavreté.
Na poslednom vlaňajšom ro-
kovaní MsZ sme schválením
20 000 € posunuli potrebnú

rekonštrukciu zhruba tretiny
objektu do fázy projektu. Bez
tohto kroku nebolo možné za-
čať reálne konať. Je to práve
časť od bastiónu po podchod z
vonkajšej časti kaštieľa. Predaj
ani prenájom objektu zatiaľ
nebol zaradený medzi aktuál-
ne možnosti, ale takéto roz-
hodnutie nie je ani vylúčené.
Určite by sme privítali mož-
ného investora, ktorý by si
časť odkúpil alebo prenajal.
Mestu v spolupráci s OZ Vodný
Hrad stačí bastión a priľahlé
miestnosti.

V centre mesta pribudli dve
nové detské ihriská, čo urči-
te ocenili hlavne rodičia de-
tí. Jedno je na Námestí slo-
body a druhé v parku. Plánu-
jete niečo podobné v tomto
roku vybudovať aj na sídlis-
kách?

- Nové ihriská plánujeme
postaviť v Čepeni - areál TJ
Rozkvet a na Novomestskej
ulici.

V Galante majú vybudovanú
pre mladých ľudí skateboar-
dovú dráhu, tak by ma zau-
jímalo, či neprišla takáto
požiadavka aj od Seredča-
nov?

- Pred niekoľkými týždňami
som sa stretol s mladými nad-
šencami a dohodli sme sa na
predložení vizualizácie dráhy,
predbežnej kalkulácie nákla-
dov a spolufinancovaní, ako aj
mieste realizácie. Ak všetko
dobre pôjde, skateboardová
dráha bude v Seredi v letných
mesiacoch skutočnosťou. Ak-
tuálne sú vykonávané príp-
ravné práce. Vizualizáciu po
odsúhlasení nadšencami, kto-
rí tam budú jazdiť, včas zve-
rejníme.

V súčasnosti prebieha v
meste aj výstavba nájom-
ných bytov. Kedy by mali
byť definitívne dokončené?

- Nájomné byty na Jesen-
ského ulici by mali byť sko-
laudované koncom roka 2014.

Ako by ste zhodnotili vašu
spoluprácu s poslancami
mesta? Viete sa zhodnúť a
ste jednotní, keď ide o dobrú
vec, alebo to trvá dlhšie,
kým nájdete spoločnú reč?

- O politike sa hovorí, že je
umením možného. Do tejto
kategórie možností určite pat-
rí aj schopnosť komunikovať a
navzájom sa presviedčať. Naj-
lepšou odpoveďou na otázku,

či vieme nájsť spoločnú reč,
sú výsledky v meste. Ja tvr-
dím, že vzájomná spolupráca
je viac ako dobrá. Jej výsledok
budú ale hodnotiť obyvatelia.
Nepopieram, že na niektoré
otázky nemáme všetci vždy
rovnaký názor, ale slušne jed-
náme a argumentujeme. Na-
koniec poslanci rozhodnú hla-
sovaním.

Dá sa povedať, že v uplynu-
lom roku sa toho v meste
naozaj veľa spravilo, ale vl-
nu kritiky prinieslo hlavne
decembrové zasadnutie
MsZ, kde si poslanci odhla-
sovali odmenu vo výške 450
eur a hlavnej kontrolórke
mesta odklepli odmenu vo
výške 2-tis. eur. Aký je váš
názor na odmeny pre po-
slancov a kontrolórku?

- Kontrolórku volia poslanci
MsZ, zodpovedá sa poslancom
a podlieha zastupiteľstvu. MsZ
číta a prerokúva obsah jej kon-
trolných materiálov, posudzu-
je kontrolné zistenia i opatre-
nia, ktoré nasledovali po pre-
rokovaní protokolov alebo zá-
znamov z kontroly. Schvaľuje
a podľa potreby aj dopĺňa jej
plán kontrolnej činnosti. Po-
slanci majú zo zákona právo
navrhnúť mimoriadnu odme-
nu hlavnej kontrolórke. To aj
urobili. Ak by ste sa ma opýta-
li, či si mimoriadnu odmenu
zaslúžila a bol by som poslan-
com, odpovedám áno. K od-
meňovaniu poslancov by som
rád povedal niekoľko čísiel. V
poslednom roku predchádza-
júceho volebného obdobia bo-
lo na odmenách poslancov vy-
platených 58 720 €. Redukciou
počtu členov komisií ako aj
počtu komisií samotných a
prijatím nových pravidiel
odmeňovania poslancov v no-
vom volebnom období zna-
menalo vyplatenie odmien
poslancom a členom komisií v
roku 2011 čiastku 23 617 €, v
roku 2012 čiastku 17 757 €. Ne-
považujem za šťastné a správ-
ne, ak niekto hodnotí prácu a
zásluhy, o ktorých nič nevie, a
nepovie všetky argumenty a
zamlčí niektoré fakty. Posla-
nec vybavuje veci zo svojho
súkromného mobilu, používa
svoje auto, mnohokrát podpo-
rí finančne dobrú vec, vybaví
techniku, dá na šport pre deti,
zaplatí pobyt pre choré dieťa,
dá na charitu, prispeje vec-
ným darom do tomboly pri
spoločenských akciách. Neho-
vorí a nepíše o tom. Paušálne
odmenenie poslancov rovna-
kou čiastkou nie je určite
spravodlivé, ale takto rozhod-
lo v decembri 2013 8 poslan-
cov. Hlasovanie skončilo 8:7. V
roku 2013 tvorí čiastka vypla-
tená poslancom a členom ko-
misií 32 683 €. Bola rozpočto-
vaná a zákonným spôsobom
odhlasovaná. V mnohých prí-
padoch poslanci vytvorili ale-
bo aj bezodplatne vykonali
pre mesto a občanov služby za
oveľa vyššiu hodnotu, ako bola
ich odmena.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Zápis detí do Materskej
školy Ul. D. Štúra č.2116/36

od 15. februára 2014
do 15. marca 2014

Miesto a čas podávania
žiadostí:

Sídlo materskej školy na
ulici D. Štúra č.2116/36 v Se-
redi v čase prevádzky.

Dieťa sa do materskej školy
prijíma na základe písomnej
žiadosti zákonného zástup-
cu, ktorú predloží riaditeľke
spolu s potvrdením o zdra-
votnom stave dieťaťa od vše-
obecného lekára pre deti a
dorast. Ak ide o dieťa so špe-
ciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami, zákonný
zástupca predloží aj vyjadre-
nie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a
prevencie.

Tlačivo žiadosti o prijatie
dieťaťa do materskej školy po-
skytne materská škola a jej
elokované pracoviská, možno
si ho stiahnuť z web stránky
www.ms-dsturasered.blog.cz.

Prednostne sa do mater-
skej školy prijímajú deti,
ktoré:

• dovŕšili piaty rok veku,
• majú odloženú povinnú

školskú dochádzku, resp. do-
datočne odloženú povinnú
školskú dochádzku,

• majú v materskej škole
staršieho súrodenca a k 31.08.
príslušného kalendárneho
roka dovŕšia vek 3 rokov,

• majú trvalý pobyt v Sere-
di, príp. prechodný pobyt v
Seredi, pričom riaditeľka ma-
terskej školy berie do úvahy:

• kapacitné možnosti ma-
terskej školy, naplnenosť
tried,

• ustanovenie § 28 ods. 9
školského zákona v znení ne-
skorších predpisov o najvyš-
šom počte detí v triedach,

• podmienky ustanovené v
§ 59 ods. 1 a 2 školského záko-
na,

• ostatné podmienky pri-
jímania detí ( § 3 ods. 2 vy-
hlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole v znení
zmien a doplnkov vyhlášky
MŠ SR č. 308/2009 Z. z.).

Výnimočne možno prijať
dieťa od dvoch rokov, ak sú
vytvorené materiálne, per-
sonálne a iné podmienky.

ANNA TÚROCIOVÁ,
riaditeľka MŠ



V piatok 14. 2. 2014
zlodeji neuspeli
Vidina zisku zrejme neodradila
dvoch Trnavčanov, aby z koľa-
jísk železnice odcvakali uzem-
ňovacie káble a tým ohrozili
prevádzku dopravy po železni-
ci. Muža a ženu na mieste zadr-
žali zamestnanci železníc, ktorí
privolali hliadku MsP, ktorá
zadržaných predviedla na MsP,
odkiaľ si ich prevzala železnič-
ná polícia.

V čase o 23,42 hod. hliadka
MsP po obdržaní signálu o na-
rušení objektu v areáli škôlky
na Fándlyho ul. spozorovala
dve osoby, ktoré vynášali počí-

tač, monitor a dataprojektor.
Páchatelia, keď zbadali policaj-
tov odhodili odcudzené veci na
zem a dali sa na útek. Hliadke
MsP sa podarilo zadržať 19-roč-
ného Nicolasa D., pričom dru-
hému mladíkovi, 19-ročnému
Vojtechovi H. sa podarilo
utiecť. Na miesto bola privola-
ná hliadka z OOPZ a keďže to
boli známe „firmy“, hliadke
OOPZ sa podarilo druhého za-
držať v priebehu dňa. Prípad
zostal v riešení štátnej polície.

PETER SOKOL,
Mestská polícia Sereď
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Comenius a projekty detí
o slovenských sviatkoch
Úlohou projektu
Comenius, ktorý
počas dvoch rokov
prebieha na ZŠ J. A.
Komenského, je spoznať
kultúru iných národov,
naučiť deti chápať
a akceptovať inakosť
a špecifickosť kultúrnych
inonárodných tradícií
a v neposlednom rade
i prezentovať naše
vlastné vo svete.

Ďalšou z realizovaných úspeš-
ných akcií s týmto zameraním
bola súťaž o najzaujímavejší
projekt o slovenských tradí-
ciách.

Prebiehala dva mesiace, po-
čas ktorých mohli žiaci vydať
zo seba to najlepšie a preuká-
zať nielen nadobudnuté jazy-
kové schopnosti, ale aj svoje
výtvarné nadanie a zručnosti
v oblasti informatiky.

Žiaci v priebehu trvania sú-
ťaže odovzdali vyše 100 prác-
papierových a priestorových
projektov a powerpointových
prezentácií.

Porota teda nemala ľahkú
úlohu, pretože pri určovaní ví-

ťaza museli brať do úvahy nie-
len umeleckú stránku, nároč-
nosť vypracovania, ale i výpo-
vednú hodnotu diela a jeho ja-
zykovú úroveň.

Spomedzi všetkých súťaž-
ných diel v kategórii papiero-
vých a priestorových projek-
tov sa na treťom mieste
umiestnil projekt Viktórie
Machovej zo 6. A triedy, na
druhom mieste skončil Erik
Lučan zo 6. B a víťazom sa stal
Enrico Šereg zo 6. C.

Z PPT prezentácií si tretie
miesto odniesol Radovan Va-
šák zo 6. B, na druhom mieste
sa umiestnila Pavlína Žemlová
zo 6. A a symbolické víťazné
vavríny si odniesla Alessandra
Di Lelio z 5. A triedy.

Špeciálnu cenu určenú pre
žiakov primárneho vzdeláva-
nia získala Alžbetka Žemlová
zo 4. C.

Všetci výhercovia získavajú
vecné ceny. Súťažné práce, i
tie víťazné, si budú môcť žiaci,
ale aj verejnosť, prezrieť vo
vstupných priestoroch Zá-
kladnej školy J. A. Komenské-
ho v bloku B do konca marca.

DARIA BRAUNOVÁ

Správne vypĺňanie rubriky
„Deň určený na výplatu príjmov“
Sociálna poisťovňa upozor-
ňuje zamestnávateľov, že
podľa novely zákona o sociál-
nom poistení sú od 1. januára
2014 povinní v Mesačnom
výkaze poistného a príspev-
kov uvádzať aj „Deň určený
na výplatu príjmov“. Ide o
dátum, na základe ktorého je
určená splatnosť poistného
za vykazované obdobie.

Splatnosť poistného je de-
finovaná v § 143 zákona, ods.
2, podľa ktorého je poistné,
ktoré platí a odvádza za-
mestnávateľ, splatné v deň
určený na výplatu príjmov,
ktoré sú vymeriavacím zá-
kladom zamestnanca. Je dô-
ležité uvádzať „Deň určený
na výplatu príjmov“ dôsled-
ne, pretože v prípade ne-
správneho vyplnenia hrozí

zamestnávateľom sankcia zo
strany Sociálnej poisťovne vo
forme penále.

Ak napríklad zamestnáva-
teľ zúčtuje mzdy za kalen-
dárny mesiac január 2014 vo
februári 2014 a deň určený na
výplatu príjmov pripadá na
10. február 2014, tak v rubrike
„Obdobie“ na titulnej strane
Mesačného výkazu poistné-
ho a príspevkov uvedie
„012014“. Ak by uviedol v rub-
rike „Deň určený na výplatu
príjmov“ údaj „10.01.2014“,
Sociálna poisťovňa by mu
mohla uložiť sankciu vo for-
me penále. V tomto príklade
je teda pre rubriku „Deň ur-
čený na výplatu príjmov“
správny dátum 10. 2. 2014, a
nie 10. 1. 2014.

Sociálna poisťovňa

Zmena termínov právneho
poradenstva v aprílí 2014
Služba bude k dispozícii iba
občanom mesta Sereď v malej
zasadačke MsÚ. Na právne
poradenstvo sú vyčlenené
vždy dva pondelky v mesiaci v
čase od 9.00 do 10.00 hodiny.

Termíny právneho pora-
denstva sú 10. 3. 2014, 24. 3.
2014, 14. 4. 2014 a 28. 4.
2014.

Organizačné oddelenie
MsÚ Sereď

XV. ročník
gymnaziálneho plesu
V piatok 14. februára sa v
priestoroch DK v Seredi konal
v poradí už 15-ty ročník Gym-
naziálneho plesu. Narozdiel od
predošlých ročníkov tradične
organizovaných triedou sep-
timou si tentokrát vzali akciu
pod patronát členovia učiteľ-
ského zboru spolu so združe-
ním rodičov.

Úvodné slovo patrilo Ing.
Fačkovcovej, predsedkyni
združenia rodičov, ktorá svo-
jím prejavom navodila prí-
jemnú atmosféru. Nasledovala
slávnostná polonéza odtanco-
vaná žiakmi gymnázia, po
ktorej už prišlo na rad prvé ta-
nečné kolo pre všetkých prí-
tomných. Parket hýril farbami
nádherných večerných rób i
rôznorodosťou tanečných kre-
ácií. O polnoci odštartovala

tombola bohatá na hodnotné
ceny. O tanečnú zábavu sa po-
staral DJ Lombo.

Celý večer mal príjemný
romantický nádych a niesol sa
v duchu osláv zamilovanosti.
Pevne veríme, že v nasledujú-
com roku sa nám podarí znovu
zorganizovať podujatie po-
dobných kvalít, ako bol tohto-
ročný Gymnaziálny (Valentín-
sky) ples.

text: NINA SOBOTOVIČOVÁ,
foto: MIRKA DUDÁŠOVÁ

Valentín na ZŠ
Juraja Fándlyho
Celý tretí februárový týždeň
sa na našej škole niesol v lás-
kavom kamarátskom duchu.

Dievčatá z V. B triedy, Len-
ka Ostrčilová a Lenka Karma-
žínová, vymysleli „Valentín-
sku poštu“. V pondelok
umiestnili vo vstupe do školy
valentínsku schránku, do
ktorej žiaci 1. a 2.stupňa vha-
dzovali valentínky.

Tie potom na Valentína ro-
znášali po škole adresátom s
pomocou S. Kvocerovej, N.
Schramovej a VII.D triedy.
Urobili tak radosť mnohým
spolužiakom.

Najväčšia radosť pre kaž-
dého človeka je urobiť radosť
iným. Týmto heslom sa riadi-
li aj ôsmačky z krúžku Ateliér
dobrých nápadov, N. Baničo-
vá, L. Hilkovičová, V. Palda-

nová a L. Švandová, ktoré vy-
robili pre všetkých dospelá-
kov na našej škole valentínky
a počas prestávok ich rozdá-
vali. Ďakujeme dievčatá, za-
hriali ste srdiečko veľa ľu-
ďom!

Na prvom stupni pokračo-
val Valentín veľmi veselo. Ce-
lý deň sa deti učili v karneva-
lových maskách. Pani učiteľ-
ky si pre nich pripravili púta-
vé valentínske vyučovanie a
veľká prestávka bola valen-
tínskou diskotékou s ob-
čerstvením. Vyučovanie sa v
triedach ukončilo výberom
najoriginálnejších masiek.

Veríme, že ten láskavý
priateľský valentínsky duch
bude na našej škole prítomný
celý rok.

R. ŠIDLÍKOVÁ

Rekonštrukcia pošty
Slovenská pošta sa pustila
do kompletnej rekon-
štrukcie budovy svojej po-
bočky v Seredi. Stavebné
práce by mali priniesť jej
modernizáciu a lepší
štandard pre klientov. Sú-
časťou prestavby bude aj
bezbariérový prístup od
Pekárskej ulice.

Stavebné povolenie na rekon-
štrukciu predmetnej pošty
vydalo mesto Sereď 9. decem-
bra 2013.

Už začiatkom januára si tu
mohli klienti všimnúť čulý
stavebný ruch. Hlavný vchod
bol uzavretý a na poštu sa kli-

enti dostanú zo zadnej strany
budovy. Podmienky sú mo-
mentálne bojové, ale všetko
podstatné si vybavíte na pr-
vom poschodí.

Rozsiahla rekonštrukcia by
mala priniesť väčší komfort
pre klientov, podstatnú mo-
dernizáciu poštovej haly, za-
teplenie budovy a úpravu dvo-
ra.

Súčasťou opráv bude aj bez-
bariérový prístup, čo ocenia
nielen klienti ZŤP, ale aj ma-
mičky s kočíkmi.

Výška plánovaných nákla-
dov na rekonštrukciu tejto
budovy by sa podľa slov ho-
vorkyne SP, a.s. mala vyšplhať

na sumu 300-tis. eur.
„Slovenská pošta pristúpila

k rekonštrukcii pobočky z ob-
jektívnych dôvodov. Priestory
pošty boli v zlom technickom
stave a nevyhovovali základ-
ným prevádzkovým, či bez-
pečnostným podmienkam.

Zároveň nespĺňali ani základ-
né hygienické požiadavky,
ktoré vyžaduje súčasný štan-
dard SP, a.s. Priehradky boli
opotrebované, časť budovy
mala nevyhovujúce okná, v
dôsledku čoho do priestorov
pošty zatekalo, praskala fasá-
da, v nevyhovujúcom stave
bola aj elektroinštalácia. Re-
konštrukčné práce by mali byť
ukončené do konca tohto roka
a zrekonštruované priestory
budú dané do užívania po vy-
daní jednotlivých kolaudač-
ných rozhodnutí“, uviedla ho-
vorkyňa Slovenskej pošty, a.s.
Andrea Pivarčiová.

STANISLAVA JANEGOVÁ Zber bioodpadov
zo zelene 2014
Mesto Sereď pokračuje s
pravidelným pondelkovým
zberom biologicky rozloži-
teľných odpadov priamo
z domácností rodinných
domov.

Zber bude realizovaný každý
pondelok s predpokladaným
začiatkom už 17. marca 2014
v závislosti od počasia (o
presnom termíne začiatku
zberu vás budeme včas in-
formovať).

Súčasťou zberu je okrem
konárov, vriec a hnedých ná-
dob s drobným zeleným od-
padom aj odber jedlých olejov
v uzatvorených fľašiach.

Žiadame občanov, aby re-
špektovali pokyny a nevkla-
dali do vriec a hnedých nádob
plasty, domový odpad, papier
či stavebný odpad. Pridelené
nádoby na bioodpad treba
využívať len na určený účel a

nevkladať do nich nič iné ako
biologicky rozložiteľné odpa-
dy rastlinného pôvodu. Na
to, aby bol biologický mate-
riál využiteľný, je potrebné,
aby bol v čo najčistejšom sta-
ve a neobsahoval žiadne ne-
vhodné prímesi.

Občanom, ktorí rešpektujú
pokyny a skutočne odpady
triedia, ďakujeme za spolu-
prácu a veríme, že budú dob-
rým príkladom aj pre ostat-
ných.

Oddelenie rozvoja
mesta Sereď

ILUSTRAČNÉ FOTO
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Daniel Hevier a jeho
farby sveta
Známy spisovateľ, tex-
tár, hudobník a výtvarník
Daniel Hevier zavítal
opäť po niekoľkých ro-
koch do Serede. V Mest-
skom múzeu v Seredi sa
stretol so svojimi priaz-
nivcami na vernisáži jeho
obrazov. Okrem svojej
tvorby zahral a zaspieval
piesne zo svojho jedineč-
ného repertoáru a prí-
tomných presvedčil, že aj
hudba môže mať svoje
farby.

Vernisáž výstavy sa uskutoč-
nila 7. februára a vychutnať si
ju prišlo veľa priaznivcov
tohto multifunkčného umel-
ca. Je to už šesť rokov, čo v
priestoroch mestského mú-
zea vystavoval svoju tvorbu
po prvýkrát. Návštevníci si
okrem jeho výtvarnej tvorby
vypočuli aj niekoľko veselých
zážitkov zo života. Na klavíri
následne zahral a zaspieval
niekoľko piesní zo svojej
tvorby. Zážitkom bolo, keď sa
pokúsil zhudobniť jeden zo
svojich obrazov. Publiku
chcel týmto spôsobom uká-
zať, že aj hudba môže mať
svoje farby. A jednoznačne sa
mu to podarilo. Veľký potlesk
bol toho dôkazom. Potom už
nasledovala autogramiáda
jeho kníh a voľná diskusia s
návštevníkmi vernisáže. Celé
podujatie organizačne zabez-
pečila vedúca Mestského
múzea v Seredi Mária Diková,
ktorej patrí veľké poďakova-
nie. Daniel Hevier neskrýval
nadšenie z hojnej účasti a ja
som túto chvíľu využila aj na
osobný rozhovor.

Vy ste vystavovali po prvý-
krát v Seredi svoje obrazy
približne pred šiestimi
rokmi. Aké zážitky ste si
vtedy odnášali domov?

- Je to už dlhá doba, ale keď
si na to s odstupom času
spomínam, tak si pamätám,
že tu boli milí ľudia, vynika-
júca atmosféra, ale čo ma
vtedy veľmi prekvapilo až šo-
kovalo bolo, hlavne to, že sa
predala väčšia časť mojich
obrazov. Nikdy by som neve-
ril tomu, že práve v takom
malom mestečku, ako je Se-
reď, sa ľudia až do takej miery
budú zaujímať o moju tvor-
bu. Mal som z toho veľkú ra-
dosť.

Dnes ste tu otvorili svoju

ďalšiu výstavu, čo ste si pre
návštevníkov múzea pri-
pravili teraz?

- Tentoraz som priniesol do
Serede svoju tvorbu v podobe
menších obrazov. Maľujem aj
väčšie, ale zdalo sa mi, že to
bude krajšie a lepšie, keď to
bude také jednotné. Som
veľmi rád, že sa mi podarilo
opäť stretnúť s ľuďmi, ktorí
tu boli aj pred šiestimi rokmi,
no zároveň som spoznal aj
nových. Teší ma, že sa toto
mesto rozvíja a buduje. Do-
zvedel som sa o mnohých
plánoch a projektoch, ktoré
sa chystajú a mám z toho na-
ozaj úprimnú radosť.

Čo hovoríte na to, že vás
sem dnes večer prišlo pod-
poriť a pozdraviť množstvo
ľudí?

Samozrejme maveľmi po-
tešilo, že si našli čas, pretože
dnes dostať toľko ľudí na jed-
no miesto je poriadna fuška.
Koná sa množstvo rôznych
podujatí, ľudia majú veľa zá-
ujmov, takže sa teším na spo-
ločné rozhovory, a potom sa
vydám na cestu domov.

Koľko obrazov ste priniesli
do Serede a kde beriete in-
špiráciu?

- Nemám ich spočítané, ale
podľa môjho odhadu je ich
viac ako sto. Inšpiráciu na-
chádzam na rôznych mies-
tach. Niekedy mi ju dá farba
alebo materiál, ktorý pri
tvorbe použijem. Maľujem
napríklad zubnou pastou,
kávou, lepidlom alebo pies-
kom. Niekedy si nakreslím
príbeh, rozprávku alebo pre-
kreslím svoju báseň do ob-
rázka. Je to rôznorodé.

Ste básnik, textár, hudob-
ník a výtvarník. Čo vás
momentálne ako umelca
napĺňa najviac?

- U mňa je to tak, že keď
mám napísať nejakú báseň,
tak práve vtedy sa mi chce
strašne maľovať, a keď mám
namaľovať obraz na výstavu,
tak vtedy sa mi chce veľmi
písať. Takže najradšej robím
to, čo práve nemusím. Takto
si vďaka rôznym druhom
umenia zároveň aj najlepšie
oddýchnem.

Výstava bude sprístupnená
verejnosti až do 13. marca
tohto roka v priestoroch
Mestského múzea v Seredi.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Benefičný ples plný hviezd
Občianske združenie Po-
mocníček zorganizovalo
po prvýkrát benefičný
ples, ktorý moderovala
obľúbená Adela Banášo-
vá. Organizátorky podu-
jatia mali v tento večer
v zálohe viacero prekva-
pení, a tak núdza nebola
ani o známe tváre z tele-
víznej obrazovky, či dobrú
náladu. Do tanca hral DJ
MIMO.

Benefičný ples plný hviezd je
ďalším veľkým projektom OZ
Pomocníček.

Za jeho konečnou podobou
sa skrýva veľmi veľa práce, en-
tuziazmu a pozitívnej energie
troch mladých žien. Daniela
Matušková, Michaela Miškol-
ciová a Ľubomíra Poláková aj v
tomto prípade ukázali, že to,
čo robia, má nielen hlboký
zmysel, ale ich snahu a nad-
šenie opätujú mnohí ľudia s
veľkým srdcom, ktorí ich svo-
jou účasťou podporili aj na
tomto plese. Celkovo prišlo
viac ako 240 ľudí, čo je fantas-
tické číslo. Ples otvorila mode-
rátorka večera Adela Banášo-
vá, ktorá prítomným v krát-
kosti predstavila prácu a ciele
združenia ako aj jeho zaklada-
teľky. Úvodné slová vystriedal
tanečník Jozef Herák so svojou
partnerkou, ktorí predviedli
krásny tanec a choreografiu.

Dokonalá kombinácia vý-
borných kúziel a perfektnej
zábavy prišla vo chvíli, keď sa
na parkete objavil Jozef Talos-
tan. Do svojej mágie aktívne
zapájal aj hostí, čo bola naozaj
veľká zábava, a za svoj výkon
si vyslúžil od publika poriadny
potlesk. Prekvapením večera
bol aj tanečník Miroslav Bruce
Žilka, ktorý rozprúdil na plese
poriadnu zábavu, a to nielen
svojou prítomnosťou, ale aj
neuveriteľnými tanečnými
kreáciami. Po jeho vystúpení
to už na pódiu rozbalil Samuel
Tomeček, ktorý bol spolu s
Adelou Banášovou ťahákom
tohto večera.

K poriadnemu plesu patrí aj
tombola. Tejto úlohy sa zhosti-
la známa herecká dvojica Mi-
chal Kubovčík a Zuzana Šebo-
vá alias Inči a Jogi z obľúbené-
ho seriálu Panelák.

Cien bolo neúrekom, ale dô-
ležitou podstatou tohto chari-
tatívneho podujatia bolo to, že
výťažok z predaja tombolo-
vých lístkov bude opäť pri
najbližšej príležitosti preroz-
delený rodinám a deťom, kto-
ré to potrebujú. V tento večer
sa podarilo vyzbierať na tento
účel sumu 3-tisíc eur, z čoho
mali obrovskú radosť zaklada-
teľky občianskeho združenia.

Vďaka nim, pozvaným hos-
ťom a všetkým dobrým ľuďom
sa podarilo naplniť hlavnú
myšlienku tejto charitatívnej
akcie, kde boli hviezdami na-
ozaj všetci, ktorí prišli podpo-
riť OZ Pomocníček.

Medzi pracovnými povin-
nosťami si našla čas na osobný
rozhovor aj moderátorka veče-
ra Adela Banášová, a tak som
ju trošku vyspovedala. Sympa-
tické na nej bolo to, že je veľmi
priateľská, nemá žiadne
hviezdne maniere a už vôbec
jej nerobilo problémy fotiť sa,
či pustiť sa do reči s úplne ne-
známymi ľuďmi. Bola to jed-

noducho Adela. Presne taká,
ako ju poznáme z rádia či tele-
víznej obrazovky. Úprimná,
priama a vtipná.

Ako ste zareagovali na po-
nuku moderovať tento ples?
Ste v podstate dosť pracov-
ne vyťažená, tak ako sa to
podarilo?

- V prvom rade som si muse-
la skontrolovať svoj diár a zis-
tiť, či mám voľno. Keď som zis-
tila, že mám, tak som sa pote-
šila, že môžem prísť. Bola som
veľmi rada aj z toho dôvodu, že
Danku Matuškovú už dlhšie
poznám. Vedela som preto, že
nejdem do neznáma a že ma
tam nečaká nič, s čím by som
nebola stotožnená.

Chodíte často moderovať
plesy tohto druhu. Čím je
podľa vás tento výnimočný?

- Ja si myslím, že každý ples
má dobrý účel, pretože sa ľu-
dia zabavia. Chodím modero-
vať aj necharitatívne plesy bez
nároku na honorár, ak to je
napríklad v regióne, kde to nie
je až také jednoduché. V tomto
prípade sa mi veľmi páči myš-
lienka Pomocníčka, a to hlav-
ne preto, že ho založili tri
mamičky zo Serede a nie je za

tým žiadna veľká inštitúcia či
nadácia. Je to priame, kon-
krétne, presne sa vie, komu sa
pomáha a za akým účelom. Z
môjho pohľadu je to veľmi
ľudské a cítiť z toho energiu
tých, ktorí ho založili nezištne
za účelom pomôcť. Prvotná
myšlienka bola a je ich hna-
cím motorom, a to isté určite
cítia aj ostatní ľudia.

Ja týmto maminám prajem,
aby sa im darilo, aby mali stále
dôveru ľudí, a ako zorganizo-
vali tento ples, aby im vyšli aj
ďalšie podujatia, ktoré si na-
plánujú.

Čo by ste chceli na sebe
zmeniť v tomto roku? Dali
ste si v tomto roku nejaké
predsavzatie?

- V prvom rade sa plánujem
tešiť hlavne z toho, čo už je.
Skôr si nejaké povinnosti odo-
berám ako dopĺňam, ale v jed-
nom mám úplne jasno. Chcem
sa začať opäť viac hýbať a trá-
viť veľa času na čerstvom
vzduchu.

Inak zistila som, že toto isté
mala vo svojom novoročnom
prejave aj Angela Merkelová,
takže niečo máme my dve spo-
ločné... (smiech)

STANISLAVA JANEGOVÁ

Downhill
Downhill, alebo zjazd, je časo-
vá disciplína v horskej cyklis-
tike, zaraďovaná medzi ex-
trémne športy. Ako názov na-
povedá (angl. down = dolu, hill
= kopec), ide o preteky na kop-
coch s náročnejším sklonom.
Pretekári sa na štart vyvezú
lanovkou a vyhráva jazdec s
najkratším časom jazdy, za
ktorý zvládne zjazd z kopca po
vytýčenej trati.

Downhill vznikol pôvodne z
horskej cyklistiky. Postupnou
úpravou sa trate začali stávať
čoraz náročnejšími a nebez-
pečnejšími. Dnes jazdci na
nich nachádzajú veľmi veľa
prírodných prekážok, ako sú
korene, skaly, rôzne zoskoky,
ale aj umelé prekážky. Vďaka
vysokej rýchlosti, ktorú dosa-
hujú i pri zjazdoch a dlhých
skokov, je táto cyklistická dis-
ciplína veľmi atraktívna aj pre
divákov, ktorí sa zúčastňujú
týchto pretekov vo veľkom po-
čte.

Na zjazd sa používajú špe-
ciálne zjazdové bicykle, ktoré
sú v porovnaní s horskými bi-
cyklami plne odpružené (vza-
du aj vpredu) so zdvihmi okolo
200 mm na obidvoch kolesách.
Tento šport si vyžaduje aj pou-
žívanie chráničov pri jazde
(prilba, chránič krčnej chrbti-
ce, rukavice, okuliare, chránič
hornej časti tela – tzv. koryt-
načka atd.).

Medzi zjazdové disciplíny
môžeme zaradiť tiež fourcross
(4X) a dual slalom, pričom tie-
to disciplíny kombinujú bi-
krosové aj prírodné prekážky.
Na 4x/dual sa používajú pre-
dovšetkým len bicykle s od-
pruženou prednou vidlicou
(hardtail), nakoľko je potreba
zdolávať technickejšie pre-
kážky ako pri zjazde.

Na Slovensku downhill
jazdci všetkých kategórií sa
môžu zúčastňovať sérií prete-
kov Slovenského pohára, prí-
padne Moravsko-Slovenského

pohára jazdci od 12 rokov v
jednotlivých kategóriách (žia-
ci, juniori, Muži elite, Master,
ženy, hobby jazdci...). Preteky
sa organizujú väčšinou v ly-
žiarskych strediskách, akými
sú napr. Jasná, Ružomberok,
Malá Lučivná, Kálnica, Kubín-

ska Hoľa, Donovaly...
Ak ste zistili, že vám pri bi-

cyklovaní chýbal práve takýto
adrenalín, neváhajte a rozšírte
naše rady!

VIKTOR HAMBÁLEK,
FILIP LÍŠKA,
CK AB Sereď
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l Magdaléna Lipovská (1921), l Jozef Merva (1964), l Emília Slabá (1920),
l Štefan Varga (1951), l Patrik Stojka (1981), l Anna Morongová (1923),
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Česť ich pamiatke!

OPUSTILI NÁS

l Lucia Fidlerová, l Adam Horný, l Karolína Hubináková, l Maxim Javor,
l Lenka Joštiaková, l Sofia Marková, l Lenka Pavlisová, l Lukáš Hrubša,
l Tereza Vödrodyová. Rodičom srdečne blahoželáme!

l Eleonóra Béderová, l Marianna Danajová, l Mária Galbavá, l Milan Javor,
l Mária Mikulcová, l Helena Nádaská, l Katarína Nováková, l Jaruška
Novomestská,l Jozefína Patáčová, l Františka Sedláčiková, l Terézia Schmid-
tová, l Anežka Sojková, l Gabriela Vavrová, l Anna Vedrödyová, l Eugénia
Virthová,l Johanna Vranková,l Anna Zajícová. Srdečne blahoželáme!
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JUBILANTI

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH

MANŽELSTVO UZATVORILI

Ďalšie vydarené podujatie
sa konalo v Dennom centre
pre seniorov v Seredi pod
názvom Fašiangová maš-
karáda.
Niektorí členovia sa pred-
stavili v karnevalových
kostýmoch, iní narobili
šišky, fánky a dobrú ka-
pustnicu. O hudobnú pro-
dukciu sa postaral Dee Jee
Miro.

JOZEF VALÁBEK

Fašiangová
maškaráda
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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 - marec 2014
1.-2. 3. 2014 sobota 3D o 16.00
h., nedeľa 2D o 16.00 h.,
DETSKÉ PREDSTAVENIE:
VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ
(The Nut Job). Veveričiak a
jeho krysí kamarát premýš-
ľajú, kde nazhromaždia zá-
soby na zimu. USA, vstupné:
3D 6 €, 2D 4 €.

1. 3. 2014 sobota o 18.00 h.,
UPÍRSKA AKADÉMIA
(Vampire Academy). Upírie
vojny sú všade okolo nich.
Sajú aj v škole... USA, vstup-
né: 4 €.
1.-2. 3. 2014 sobota o 20.00 h.,
nedeľa o 18.00 h., NON-
STOP (Non-Stop). „Každých
dvadsať minút jeden pasa-
žier na palube tohto lietadla
zomrie“. USA, vstupné: 4 €.

2. 3. 2014 nedeľa o 20.00 h.,
ANGELIKA (Angelika). Nové
spracovanie nesmrteľného
príbehu lásky. Franc. / Bel-
gicko / ČR, vstupné: 4 €.
5. 3. 2014 streda o 19.30 h.,
PAMIATKÁRI (Monuments
Men). Toto je možno po-
sledný veľký príbeh 2. sve-
tovej vojny, ktorý ešte nikto
nikdy nevyrozprával. USA,
vstupné: 4 €.

6. 3. 2014 štvrtok o 19.30 h.,
VNÚTRI LLEWYNA DAVISA
(Inside Llewyn Davis). Prí-
beh mladého talentovaného
folkového muzikanta, ktorý
sa nevzdáva a pevne ide za

svojim snom. USA/Fr.,
vstupné: 4 €.

7.- 8.- 9. 3. 2014 piatok 3D o
17.00 h., sobota 3D o 16.00 h.,
nedeľa 2D o 16.00 h., DET-
SKÉ PREDSTAVENIE:
DOBRODRUŽSTVÁ PÁNA
PEABODYHO A SHERMA-
NA (Mr. Peabody and Sher-
man). S dejinami opreteky.
Animovaná komédia. USA,
vstupné: 3D 6 €, 2D 4 €.

7.- 8. - 9. 3. 2014 piatok 3D o
20.00 h., sobota 3D o 18.00
h., nedeľa 2D o 20.00 h., 300:
VZOSTUP IMPÉRIA (300:
Rise of an Empire). Slávu
máš na dosah. USA, vstup-
né: 3D 6 €, 2D 4 €.

8. - 9. 3. 2014 sobota o 20.00
h., nedeľa o 18.00 h., PHI-
LOMENA (Philomena). Silný
príbeh o hľadaní strateného
syna. VB, Franc./USA,
vstupné: 4 €.

11. 3. 2014 utorok o 19.30 h.,
FILMOVÝ KLUB: SPIRIT OF
45 (The Spirit of 45). Doku-
mentárny film Kena Loacha
o časoch, kedy robiť veci
spoločne bolo normálne...
VB, vstupné: 3 €, členovia
FK 2 €.

12. 3. 2014 streda o 19.30 h.,
KRÁSNO (Krásno). Čierna
komédia Ondřeje Sokola.
ČR, vstupné: 4 €.

13. 3. 2014 štvrtok o 19.30 h.,
FAIR PLAY (Fair Play). Drá-
ma z osemdesiatych rokov v
Československu s titulnou
piesňou od Mira Žbirku „Ži-
vot nehrá fér“. ČR, SR,
vstupné: 4 €.

14. 3. 2014 piatok o 19.30 h.,
ARCIBISKUP BEZÁK, ZBO-
HOM... (Arcibiskup Bezák,
Zbohom...). Dokumentárny
film približuje osobnosť
Mons. Bezáka – kňaza, ktorý
svoj život daroval Bohu a
cirkvi a mapuje jeho ne-
všedný životný príbeh. SR,
vstupné: 4 €.

15. - 16. 3. 2014 sobota 3D o
16.00 h., nedeľa 2D o 16.00
h., DETSKÉ PREDSTAVE-
NIE: LEGO PRÍBEH (The Le-
go Movie). Originálny ani-
movaný príbeh lego posta-
vičiek a ich jedinečný svet.
USA, vstupné: 3D 6 €, 2D 4 €.

15. - 16. 3. 2014 sobota o 18.00
h., nedeľa o 20.30 h., KOĽA-
JE OSUDU (The Railway
Man). Príbeh o vine a treste,
o láske a odpúšťaní.
Austrália/VB, vstupné: 4 €.

15. - 16. 3. 2014 sobota 3D o
20.30 h., nedeľa 2D o 18.00
h., NEED FOR SPEED (Need
For Speed). Vysokooktánový
adrenalín, jazda bez akých-
koľvek limitov a predovšet-
kým opojný pocit voľnosti z

rýchlych áut... USA, vstup-
né: 3D 6 €, 2D 4 €.

18. 3. 2013 utorok o 19.30 h.,
FILMOVÝ KLUB: ROZBITÝ
SVET (Broken). Nádherný a
neuveriteľne dojemný prí-
beh zachytáva podstatu ot-
voreného, živého dieťaťa, a
zároveň súcití so všetkými
dospelými, ktorí ho, každý
svojim spôsobom, sklamú.
VB, vstupné: 3 €, členovia
FK 2 €.

19. 3. 2014 streda o 19.30 h.,
KRÁSKA A ZVIERA (La Belle
t la Bete). Vďaka odvahe a
otvorenému srdcu sa jej po-
darí objaviť pravú lásku...
Francúzsko, vstupné: 4 €.

20. – 21. 3. 2014 štvrtok - pia-
tok o 19.30 h., 10 PRAVIDIEL
- AKO ZBALIŤ DIEVČA (10
pravidel - Jak sbalit holku).
Naozaj platí v živote tých 10
zaručených pravidiel presne
podľa návodu? ČR, vstupné:
4 €.

21. - 22. - 23. 3. 2014 piatok 3D
o 17.00 h., sobota 3D o 16.00
h., nedeľa 2D o 16.00 h. –
DETSKÉ PREDSTAVENIE:
CILILING A PIRÁTSKA VÍLA
(Tinker Bell and the Pirate
Fairy). Nový dobrodružný
príbeh o víle Zarine, ktorá je
očarená nekonečnými mož-
nosťami hviezdneho prachu.
Vstupné: 3D 6 €, 2D 4 €.

22. - 23. 3. 2014 sobota o 18.00
h., nedeľa o 20.00 h. –
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
(The Grand Budapest Hotel).
Film ponúka 6-hviezdičkovú
zábavu. VB/Nemecko,
vstupné: 4 €.

22. – 23. 3. 2014 sobota 3D o
20.00 h., nedeľa 2D o 18.00 h.
– POMPEJE (Pompeje). His-
torickokatastrofický film
inšpirovaný jednou z naj-
väčších prírodných kata-
strof, aká kedy postihla ľud-
stvo. Vstupné: 3D 6 €, 2D 4
€.

25. 3. 2014 utorok o 19.30 h.,
FILMOVÝ KLUB: WALESA,
ČLOVEK Z NÁDEJE (Walesa,
clowiek z nedziei). „Nech-
cem, ale musím...“ Dráma.
Poľsko. Vstupné: 3€, členo-
via FK 2 €.

26. 3. 2014 streda o 19.30 h.,
BABOVRESKY 2 (Babovřesky
2). Pokračovanie úspešnej
komédie Zdeňka Trošku. ČR,
vstupné: 4 €.

27. 3. 2014 štvrtok o 19.30 h.,
YVES SAINT LAURENT
(Yves Saint Laurent). Sku-
točný príbeh jedného z naj-
významnejších módnych
návrhárov 20. storočia.
Francúzsko, vstupné: 4 €.

28. - 29. 3. 2014 piatok o 19.30
h., sobota o 18.00 h., ONA

(Her). Oscarový režisér Spike
Jonze prichádza s nevšed-
ným príbehom lásky... USA,
vstupné: 4 €.

29. - 30. 3. 2014 sobota - nede-
ľa o 16.00 h., DETSKÉ PRED-
STAVENIE: CHROBÁČIKO-
VIA: ÚDOLIE STRATENÝCH
MRAVČEKOV (Minuscule-
La vallée des fourmis perdu-
es). Vydajte sa na cestu plnú
dobrodružstva, priateľstva a
fantázie do sveta tých naj-
menších – chrobáčikov.
Francúzsko, vstupné: 3,50 €.

29. - 30. 3. 2014 sobota 3D o
20.30 h., nedeľa 2D o 18.00
h., NOE (Noah). Koniec sveta
je len začiatok. USA, vstup-
né 3D 6 €, 2D 4 €.

3D Kino NOVA je bezbarié-
rové kino s kapacitou 468
miest, vybavené 3D DCI
technológiou a audiom Dol-
by Digital CP750-7.1. Predaj
vstupeniek pol hodiny pred
predstavením. Možnosť ob-
čerstvenia v bufete kina.

Program kina na:
www.kinonova.sered.sk, w
ww.facebook.com/nova.ser
ed
Vedúca kina: Marta Váczi-
ová, mobil: 0911/424084, e-
mail: kinonova@sered.sk

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

Nová dimenzia kávovej kultúry
Zdravá a dobre pripravená
káva. To bol 29. 1. 2014 ob-
sah slávnostného otvore-
nia Academy of Coffee,
strediska pre výučbu pro-
fesionálnych baristov a
rozvoj kávovej kultúry, na
ktorom sa zúčastnilo viac
ako 70 nadšencov nielen
zo sveta kávy.

Inštitúciu, ktorá vznikla za
účelom pozdvihnutia kultúry
pitia a prípravy kávy, krstili
naslovovzatí odborníci. Doc.
PharmDr. Jozef Augustín,
PhD., pedagóg v oblasti mik-
robiológie, výživy a potravi-
nárskych technológií, autor
prvej ucelenej česko-sloven-

skej publikácie o káve s náz-
vom „Povídání o kávě“ a Ed-
gard Bressani, riaditeľ divízie
poľnohospodárstva a chovu
dobytka Sol Panamby Group, a
zároveň výkonný riaditeľ Bra-
zílskej asociácie kávy. Po
úvodných príhovoroch pána
Augustína, Bressaniho, maji-
teľa akadémie pána Holiša a
zástupcu mesta Sereď pána
Veselického, menovaní spolu
prestrihli pásku a symbolicky
akadémiu pokrstili kávovými
zrnami z Brazílie.

Pre hostí bol pripravený bo-
hatý program, vrátane ukážok
umenia Latte Art, prípravy
zdravej kávy v podobe kvalit-
ného espressa, ale najmä

prednášok o Brazílii a farme,
na ktorej pôsobí Edgard Bres-
sani. Zaujímavý deň plný kávy
zakončil svojou prednáškou
Jiří Jílek, ktorá prítomným
predstavila niektoré z krajín, v
ktorých je hlavným export-
ným produktom káva a ktoré
sám aj navštívil. Academy of
Coffee stojí na začiatku svojej
dlhej cesty. Dúfajme, že snaha
posunúť slovenské pomery v
kávovej kultúre bude ocenená
tým najdôležitejším – spokoj-
nosťou ľudí, ktorých deň sa
nezaobíde bez kvalitne pripra-
venej a chutnej kávy. Autor-
kou fotografií dokumentujú-
cich túto akciu je Veronika
Holišová. MATEJ ŠALMÍK

TP4306030



TP33003023

TP33003319

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

TP33003125

PREVÁDZKA: 926 01 Sereď, 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

TP43000270 KP140328

TP3300306
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PRÁCA ihneď a pre každého

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

www.rasken.sk
TP4306064

TP3306764 TP4306092
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Stopy dávnej minulosti
v podaní historika
Občianske združenie Vodný Hrad v spolu-
práci s mestským múzeom v Seredi zor-
ganizovali 14. februára v obradnej sieni
MsÚ zaujímavú prednášku, ktorú viedol
historik Pavel Dvořák. Zároveň prítom-
ným predstavil svoju najnovšiu knihu
Stopy dávnej minulosti 6 a odpovedal na
mnohé zvedavé otázky.

Historik Pavel Dvořák sa venuje dejinám
a písaniu kníh už viac ako 50 rokov. Zrejme
ani neexistuje otázka, na ktorú by nevedel
dať z tejto oblasti adekvátnu odpoveď. Je to
nesmierne sčítaný a rozhľadený muž, ktorý
má naše dejiny doslova v malíčku. Do Sere-
de prišiel, aby predstavil svoju najnovšiu
knihu, ktorá je už šiestou v poradí z edície
knižného cyklu Stopy dávnej minulosti.
Šiesty zväzok nadväzuje na predošlé časti a
nesie názov Čas cudzích kráľov. Autor v nej
podrobne opisuje obdobie, ktoré nastalo po
vymretí arpádovskej dynastie. Tú vystriedal
následne anjouovský rod Žigmunda Luxem-
burského. V knihe, okrem iného nájdete ve-
ľa, najnovších poznatkov z tohto obdobia,
ktoré prekvapili dokonca aj historikov.
Pavel Dvořák po skončení prednášky odpo-
vedal prítomným na množstvo zaujímavých
otázok. A ako následne v osobnom rozho-
vore priznal, boli trefné a vraj je vidieť, že Se-
redčania sa o históriu zaujímajú. Vedia dis-
kutovať a majú prehľad, čo ho samozrejme
nesmierne potešilo. Po autogramiáde si Pa-
vel Dvořák našiel čas a ochotne mi poskytol
rozhovor.

Z akých poznatkov čerpáte pri písaní va-
šich kníh?

- Ja čerpám informácie predovšetkým z
kníh, ale aj z osobných kontaktov, ktoré
mám medzi historikmi, kde dostávam nie-
kedy neuveriteľné informácie. V archíve veľa
času netrávim, pretože to je doména mojej
ženy. Ona spracováva históriu na základe
prameňov. To je tá najpravdivejšia história,

ktorá ešte nie je interpretovaná. Ja naopak
robím históriu na základe toho, čo už iní
preskúmali. Píšem o dejinách Slovenska v
príbehoch a to je moje špecifikum. Chcem,
aby to boli príbehy ľudí, vecí a miest, na zá-
klade ktorých človek ľahšie pochopí tú vše-
obecnú históriu.

Vy ste chceli byť vždy historikom alebo
ste mali aj iné plány?

- Asi áno. Mne sa vždy páčili historické
romány a filmy ako napríklad Traja muške-
tieri a mnohé iné. Ja som vysokú školu ab-
solvoval v rokoch, keď bola história strašná,
takže ma do veľkého nadšenia neuviedla a
bol som rád, keď som to mal celé z krku. Ale
po nejakých siedmych rokoch som sa k nej
vrátil a odvtedy sa tomu venujem systema-
ticky.

Na ktorú historickú udalosť by podľa vás
mali byť Slováci veľmi pyšní?

Ja si myslím, že Slováci by mali byť pyšní
na svoju históriu ako takú. Pretože to, čo
som dnes spomínal, že slovenské dejiny sú
kontinuitné od neandertálcov až do súčas-
nosti, tak to je neuveriteľná vec, keď si člo-
vek uvedomí tie hrozne ťažké začiatky. Vždy
museli niekoho poslúchať. Raz to bol če-
choslovakizmus potom nacionalizmus, his-
torický materializmus a tak ďalej. Takže
chudáci mali čo robiť, aby sa s tým všetkým
vyrovnali, a to dnešné dielo je úžasné.

Momentálne pracujete na ďalšej časti
knihy Stopy dávnej minulosti, ktorá bude
už siedmou v poradí. Na ktoré obdobie
našej histórie ste sa zamerali tentokrát?

- Sedmička bude o smrti Žigmunda Lu-
xemburského až po bitku pri Moháči. To sú
tie pokusy veľkých a významných kráľov o
vybudovanie pevnej hrádze proti tureckým
útokom, čo sa nepodarilo. Ak všetko pôjde
dobre, tak kniha by mala vyjsť koncom roka.

STANISLAVA JANEGOVÁ

AUTOR: PETER SAMEC

www.nitra.sme.sk
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Objednávky posielajte na adresu MY - Nitrianske noviny, Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, 
 tel.: 0905 428 741, www.mynoviny.sk
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 3x na riadkovú inzerciu (ušetríte 6 €) 
 1x (ušetríte 6,70 €) 
 1x (ušetríte 6,70 €)  
 1x plošnú inzerciu 

ako bonus dostanete kupóny:

 
 

Dôchodcovia, predplaťte si MY a ušetrite 
objednajte si predplatné obľúbeného týždenníka za zvýhodnenú cenu
Dôchodcovia, predplaťte si MY a ušetrite 
objednajte si predplatné obľúbeného týždenníka za zvýhodnenú cenu

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje, ktoré som vyplnil, sú správne a v prípade, že sa preukáže, že 
som si uplatnil dôchodcovskú zľavu, hoci na ňu nemám nárok, bude odo mňa vydavateľ požadovať 
doplatenie do plnej ceny ročného predplatného. 
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Directreal Norea realitná kancelária

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