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11. ročník Škôlkarskej
olympiády v Seredi
Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu
SR, Slovenský olympijský
výbor, Združenie miest a
obcí Slovenska, Združenie
SK8 a Slovenská asociácia
športu na školách každo-
ročne vyhlasujú Olympij-
ské festivaly detí a mláde-
že Slovenska.

Záštitu nad projektom prevzal
prezident Slovenskej republi-
ky Ivan Gašparovič. Hlavným
zmyslom je ukázať deťom a
mládeži potrebu i krásu špor-
tu, dať im príležitosť preukázať
predpoklady pre jednotlivé
druhy športu a inšpirovať ich
prostredníctvom športu k dl-
hodobému procesu dosahova-
nia jedinečnosti, výnimočnos-

ti a dokonalosti. Heslom
Olympijských festivalov detí a
mládeže Slovenska preto je:
Rýchlejšie, vyššie, silnejšie,
čestne a v priateľstve. V rámci
nich v tomto roku organizuje
mesto Sereď už 11. ročník
Škôlkarskej olympiády. Je
zameraná na podporu spoloč-
ných aktivít materských škôl,
na rozvoj telesnej všestran-
nosti, športovej zdatnosti a
zdravej súťaživosti detí predš-
kolského veku v duchu fair
play. Účasť v tomto ročníku
potvrdili materské školy z
Dolnej Stredy, Paty, Pustých
Sadov, Serede, Vlčkoviec a Ze-
mianskych Sadov. Sponzorom
podujatia je Občianske zdru-
ženie Zober loptu, nie drogy.

Vážení spoluobčania, pozý-

vame vás, príďte povzbudiť
malých športovcov!
Dátum konania: 6. jún 2014
Miesto konania: Mestský
štadión v Seredi
Program:
08.30 h Prezentácia účastníkov
09.00 h Slávnostné otvorenie
olympiády
- otvorenie olympiády primá-
torom mesta Sereď Ing. Marti-
nom Tomčányim
- vztýčenie vlajok OFDM a
olympiády, zapálenie olympij-

ského ohňa, skladanie olym-
pijského sľubu športovcov a
rozhodcov
- vystúpenie tanečníkov zo ZŠ
Juraja Fándlyho v Seredi
09.15 h Súťažné disciplíny
- Beh cez prekážky
- Hod na cieľ
- Skákanie
- Cez tunely
- Vytrvalostný beh
11.45 h Záverečný ceremoniál,
vystúpenie tanečníkov MŠ
Komenského „B“

V prípade nepriaznivého po-
časia sa podujatie uskutoční v
ŠH Obchodnej akadémie v Se-
redi. SILVIA KOVÁČOVÁ

MESTO SEREĎ INFORMUJE

Čiastky uvedené na rozhodnutiach o poplatkoch
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a rozhodnutiach o dani z nehnuteľností a za psa

sú splatné do 30 dní od prevzatia rozhodnutia.

Druhá splátka za odpad je splatná do 31. 10. 2014.

V prípade dane z nehnuteľností a psa je termín
úhrady druhej splátky 30. 9. 2014.

POĎME, SEREĎ!
Jarná časť futbalovej TIPOS III. ligy Západ je
v plnom prúde a divák je v napätí, no najmä
zvedavý, kto to z adeptov na postup do II. li-
gy nakoniec bude. Favoritov je viac, známe
sú ich mená, tešiť sa je priskoro, toľko kôl do
konca ešte nikto istý postup nemá. Pôjdu
hore štyri mužstvá, či päť, to závisí od Žiliny,
húta fanúšik, poznajúc slovenský futbalový

„folklór“, máta ho neistota v pomyslení:
„Bude to ešte poriadny nervák!?“

Tak, či onak, veľmi sa už teší, ten sered-
ský špeciálne, v predstave, že práve v roku
storočnice pôjde vyššie aj jeho milovaný
ŠKF, mu pripadá úžasné, až geniálne. Kto
futbal v srdci, v láske nemá, len ťažko po-
chopí tie húfy priaznivcov, ktorí si víkend, čo
víkend bez ich obľúbenej hry nechcú ani
predstaviť. Kto šťastie nehľadá, nikdy ho

nenájde, kto nesníva, akoby ani nežil.
Futbal ponúka veľa. Je ako život. Býva v

ňom sklamanie i smútok, ale aj radosť a
šťastie. Asi preto je hrou všetkých hier a veľ-
kým spoločenským fenoménom. V krajine
päťnásobných majstrov sveta, v Brazílii, je
futbal náboženstvom. Na Slovensku, v mes-
te Sereď, žije tiež veľa veriacich, možno aj
preto je tunajší ŠKF, zatiaľ, lídrom súťaže.
Doba pokročila tak, že u nás už aj ateisti žijú

naverímboha, takže by sa nemala nájsť je-
diná živá duša, ktorá by zaváhala...

Preto ideme na futbal, fandime, sme svo-
ji a naši, tešme sa spolu, Slovensko nás vní-
ma, lebo sme prví. Tak to u nás chodí, kto je
líder, je vo „svetle rámp“, ale aj na muške sú-
perov, ktorí číhajú ako hladní vlci. No my sa
nedáme, cieľ je jasný a za ním pôjdeme..!
„P o ď m e, S e r e ď, p o ď m e do toho!“

ŠKF Sereď
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Deň matiek oslávili aj naši seniori
V Dennom centre pre se-
niorov v Seredi oslávili
Deň matiek tak, ako sa
patrí. Potešiť ich prišli deti
z materskej školy a za-
spievala aj domáca skupi-
na Pohoda. Všetko sa
odohrávalo v príjemnej
rodinnej atmosfére, ktorú
dotvárala opäť hojná
účasť členov klubu.

Členovia Denného centra pre
seniorov na Jesenského ulici v
Seredi si veru vedia užiť a sprí-
jemniť nejedno posedenie.
Spoločne oslávili v klube aj
Deň matiek. Vedúci klubu Jo-
zef Valábek sa opäť postaral
spolu so svojimi kolegami o
pohodový program, kde si v
spoločnosti detí z Materskej
školy na Podzámskej ulici v
Seredi seniori spríjemnili toto
sviatočné popoludnie. Škôlka-
ri ich potešili básničkami a
tanečným programom, ktorý

bol venovaný všetkým ma-
mám, čo ocenilo prítomné
osadenstvo veľkým potles-
kom. Pozdraviť ich prišiel nie-
len primátor mesta Martin
Tomčányi, ale aj jeho zástupca
Ľubomír Veselický, prednosta
MsÚ Tibor Krajčovič či vedúca
organizačného oddelenia Sil-
via Adamčíková.

Mladšiu generáciu vystrieda-
lo pred publikom domáce zo-

skupenie Pohoda, ktoré je zlo-
žené z členov klubu. Na har-
monike ich sprevádzal Alino
Drotner. Potom už zábava po-
kračovala vo voľnom štýle pod
taktovkou diskdžokeja, ktorý
hral presne také pesničky, pri
ktorých sa seniori dobre zabavi-
li. Posedenie pri dobrej hudbe,
kultúrnom programe a voňa-
vých koláčoch si prišlo užiť viac
ako 120 ľudí.

Seredským seniorom veru
môže závidieť celé blízke okolie
nášho regiónu, pretože o akti-
vity v centre nemajú vďaka ich
vedúcemu žiadnu núdzu. Ne-
pretržite sa konajú zaujímavé
akcie rôzneho typu. Najbližšie
majú naplánované stretnutie
so spisovateľkou a obyvateľkou
Serede Ruženou Scherhaufero-
vou, ktoré sa uskutoční v nede-
ľu 18. mája. Charizmatická žena
s neskutočnou životnou ener-
giou im príde porozprávať o
tom, ako tvorí a kde nachádza
inšpiráciu pre svoju tvorbu.
Vydala už niekoľko kníh, ktoré
si vďaka jej rukopisu získali
množstvo čitateľov a priazniv-
cov.

No a seniori vyrazia koncom
mája aj do južných Čiech, kde
ich čaká trojdňový výlet po
hradoch a zámkoch, odkiaľ si
určite prinesú množstvo zážit-
kov.

STANISLAVA JANEGOVÁ

XV. SEREDSKÝ
HODOVÝ JARMOK

20. – 22. jún 2014
Pódium pred domom kultúry

ABBA WORLD REVIVAL, THE BADGE,
LOVE 4 MONEY, LUCIE REVIVAL, KARPATSKÉ CHRBÁTY

Piatok 20. 6. 2014
9.00 – 23.00 h predajné trhy, zábavné atrakcie

13.00 h program detí z MŠ Komenského
a ZŠ J. Fándlyho

14.00 h Hudobná promenáda mestom
15.00 h FANFÁRA – slávnostné otvorenie jarmoku

FUNNY FELLOWS + auto
16.00 h pásmo ľudových piesní a tancov detí z MŠ Ul. D.Štúra

17.00 h KARPATSKÉ CHRBÁTY
18.30 h THE BADGE

21.00 h ABBA WORLD REVIVAL
Piatok 20. 6. 2014 od 08.00 – 12.00 h v dome kultúry

Na Jarmoku za zdravím
RÚVZ Galanta - bezplatné meranie hladiny cholesterolu a

cukru v krvi, poradenstvo

Sobota 21. 6. 2014
9.00 – 23.00 h predajné trhy, zábavné atrakcie

10.00 h ZENIT
13.00 h LIESKOVANÉ - dychová hudba

14.30 h program detí ZUŠ
15.00 h SNEHULIENKA a 7 TRPASLÍKOV

Divadlo pre deti
16.00 h "Najprv tréning, potom šou“ tanečná show JOHNY

PERFEKTA – LADY MEL & HIP-HOP FAKULTA
17.00 h KUPCOV MEŠEC , HUMORESKY – stredoveké príbehy

spojené s ukážkami bojového umenia
17.30 h TALENTY UMELECKEJ ŠKOLY

koncert ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi,
bastión kaštieľa

18.30 h LUCIE REVIVAL
21.00 h LOVE 4 MONE

bastión seredského kaštieľa
14.00 - 18.30 h SEREDSKÍ MLADÍ VÝTVARNÍCI: VERONIKA

ŠMIGROVSKÁ A PETER OLEJÁR - výstava

Nedeľa 22. 6. 2014
9.00 – 19.00 h predajné trhy, zábavné atrakcie

10.00 h HRNČAROVANÉ – dychová hudba
12.00 h KABÁT revival
14.00 h VOCAL FIVE

15.30 hSEREDSKÝ DIXIELAND

v piatok a sobotu 20. – 21. 6. 2014 od 10.00 h do 18.00 h v
KNÍHKUPECTVE SLNEČNICA

20-% zľavy na všetky tituly
Kníhkupectvo sa nachádza v dome kultúry na 1. poschodí

vedľa hlavného pódia.

Dopravná výchova pre materské školy
Mestská polícia Sereď v rámci
svojej preventívnej činnosti v
závere mesiaca apríl 2014 pri-
pravila pre deti materských
škôl dopravnú výchovu, ktorej
cieľom je zdôrazniť dôležitosť
dodržiavania pravidiel cestnej
premávky a posilniť bezpečné
správanie sa detí na cestných
komunikáciách. Vďaka spolu-

práci s realizátorom projektu
Bezpečné mesto si mali deti
možnosť na prenosnom do-
pravnom ihrisku pod vedením
príslušníkov Mestskej polície
Sereď zopakovať dopravné
značky a ich význam, základ-
né pravidlá bezpečnej jazdy na
bicykloch a kolobežkách a zá-
kladné pravidlá bezpečnosti

pre chodcov.
Dňa 25. apríla 2014 sme do-

pravnú výchovu pripravili pre
MŠ D. Štúra a jedno z jej eloko-
vaných pracovísk na ihrisku
ZŠ J. Fándlyho. Zúčastnilo sa
jej päť tried detí z MŠ D. Štúra
a MŠ Fándlyho. V pondelok
28. 4. 2014 sme pokračovali s
realizáciou dopravnej výchovy

pre deti MŠ Komenského a jej
elokované pracoviská na det-
skom ihrisku ZŠ J. A. Komen-
ského. V mesiaci máj nás čaka-
jú zostávajúce materské školy
a žiaci 1. a 2. ročníka základ-
ných škôl. Za ústretový krok
pri zapožičaní priestorov škôl
ďakujeme riaditeľom ZŠ.

PETER SOKOL

Knižné hody a živá reťaz opäť oslovili
a spojili ľudí
Obchodná akadémia
v Seredi v spolupráci
s mestom pripravili
aj v tomto roku zaujímavé
podujatie s názvom
Knižné hody. Sprievodnou
akciou bola živá reťaz,
ktorú tvorili ľudia a dielo
Ľudovíta Štúra prepísané
na označovacej páske.
Zároveň to bol pokus
o slovenský rekord.

Knižné hody v Seredi sú už
tradíciou. Podujatie založila a
každoročne organizuje učiteľ-
ka OA Mariana Kamenská.
Zmysel celej akcie najlepšie
vystihuje jej dlhoročné motto:
„Kniha je mostom ku vzťa-
hom“, čo znamená, že by mala
ľudí spájať. No a v tomto prí-
pade to platí doslova dvojná-

sobne.
V tomto roku sa konal už 8.

ročník a ústrednou postavou,
ktorej bola tentokrát venova-
ná tematika bol Ľudovít Štúr.
Študenti návštevníkom priblí-
žili jeho život a tvorbu z rôz-
nych období prostredníctvom
prezentačných stánkov, na
ktorých si dali naozaj veľmi
záležať, a to nie iba po obsaho-
vej, ale aj po kreatívnej strán-
ke.

Na Námestia slobody ich
prišli okrem obyvateľov mesta
svojou účasťou podporiť nie-
len žiaci zo seredských zá-
kladných škôl, ale dokonca aj z
okolitých obcí.

No a dôvod bol jasný. Sprie-
vodnou akciou podujatia bola
živá reťaz, ktorú vytvorili deti,
žiaci, učitelia a obyvatelia.

Spoločne ich spájalo dielo Ľu-
dovíta Štúra Nárečja sloven-
skuo alebo Potreba písaňja v
tomto nárečí. Celých 87 strán
tejto knihy prepísali študenti
OA v štúrovčine fixkou na
označovaciu pásku. Každý
účastník živej reťaze sa jej dr-
žal, čím bola zborovo vyjadre-

ná symbolika tohto dňa.
Zároveň to bol pokus o slo-

venský rekord, ktorý bude po
podrobnom zdokumentovaní
celej akcie postúpený na regis-
tráciu do Knihy slovenských
rekordov.

„Ja sa veľmi teším, že nás
prišli žiaci, ale aj obyvatelia

podporiť svojou účasťou v ta-
kom hojnom počte. Mám z to-
ho naozaj úprimnú radosť.
Rekordom bude v tomto prí-
pade počet účastníkov, a nie
dĺžka reťaze,“ uviedla organi-
zátorka akcie Mariana Ka-
menská.

Po sčítaní účastníkov sa na-

koniec podarilo zistiť zaují-
mavé číslo. Živú reťaz tvorilo
až 1 035 ľudí, ktorí lemovali ce-
lé Námestie slobody až po
mestský úrad.

Tak tento fakt by si naozaj
zaslúžil pozornosť v našej
knihe rekordov.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Skôr ako sa rozhodnete...
V praxi sa pomerne často obja-
vujú žiadosti spoločenstiev
vlastníkov bytov v bytových
domoch na odpojenie sa od do-
dávateľa tepla a teplej úžitkovej
vody. Ako dôvod uvádzajú, že
cena dodávok tepla a teplej
úžitkovej vody od centrálneho
dodávateľa je vysoká a pri vyku-
rovaní samostatným kotlom
umiestneným v bytovom dome
by spotrebovali plyn za nižšiu
hodnotu, než akú platia dodá-
vateľovi. Do akej miery je táto
argumentácia pravdivá, o tom
som rozprávala s výkonným
riaditeľom Energetiky Sereď,
s.r.o., Mgr. Branislav Oravcom.

- Musím súhlasiť, že s prob-
lémom žiadostí o odpojenie od
centrálneho zdroja sa stretá-
vame čoraz častejšie, aj keď ar-
gumentácia nižších nákladov
na spotrebu plynu pravdivá nie
je. V týchto prípadoch stoja pro-
ti sebe dve strany. Na jednej
strane dodávateľ tepla z cen-
trálneho zdroja a na druhej
strane obchodníci snažiaci sa
predať svoje tovary a služby,
ktorí bez akýchkoľvek zábran
uvedú odberateľov tepla, ko-
nečných spotrebiteľov, ľudí v
domácnostiach do omylu.

Cena tepla pre vykurovanie a
teplú úžitkovú vodu sa skladá,
či už pri centrálnom zásobova-
ní, alebo vlastnej domovej ko-
tolne z viacerých položiek, a
nielen paliva, prevažne využí-
vaného zemného plynu. Táto
skutočnosť je najčastejším a zá-
sadným omylom v porovnávaní
týchto dvoch zdrojov tepla, či
už spomínanými obchodníkmi,
alebo samotnými obyvateľmi v
domácnostiach.

Cena tepla z centrálneho
zdroja je kompletná konečná
cena a skladá sa z variabilnej
zložky ceny tepla, v ktorej sú
náklady na použité energie ako
sú zemný plyn, elektrická ener-
gia, voda, technologické hmoty
na úpravu vody, a z fixnej zlož-
ky ceny tepla, v ktorej sú nákla-
dy na réžiu, opravy, údržbu, ob-
sluhu, odpisy, revízie, zákonné
poplatky, primeraný zisk a ako
celok táto cena podlieha viac-
násobnej regulácii zo strany
Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví, ktorou je následne jej
výška aj kontrolovaná. Domová
kotolňa má okrem primeraného
zisku aj všetky vyššie vymeno-
vané náklady na zaobstaranie a
prevádzku, na ktoré sa však v
takýchto porovnaniach zabúda.
Porovnanie ceny tepla od cen-
trálneho dodávateľa iba s cenou
palivovej zložky v prípade do-
movej kotolne je nedostatočné
a veľmi zavádzajúce. Ak by sme
porovnávali iba ceny paliva, v
našom prípade zemného plynu,
tak rozdiel v tarifách medzi veľ-
koodberateľom z centrálneho
zdroja a maloodberateľom z
vlastnej domovej kotolne je viac
ako 9 EUR/MWh. Práve tento
rozdiel v cenách za palivový ná-
klad dáva centrálnemu zdroju
priestor pokryť všetky náklady,
ktoré pri vlastnej domovej ko-
tolni nevznikajú, ako sú regu-
lované straty na tepelných roz-
vodoch, primeraný zisk a časť
režijných nákladov spoločnosti
dodávajúcej teplo z centrálneho
zdroja a v konečnom dôsledku
byť aj tak pri týchto dodávkach
v celkových nákladoch na do-

dávku tepla na vykurovanie a
teplú úžitkovú vodu výhodnej-
ším a lacnejším.

Cena plynu je iba jednou zlož-
kou, ktorá tvorí cenu vyúčto-
vaného tepla. Ktoré ďalšie
náklady je potrebné vziať do
úvahy, ak chce mať záujemca
o lokálne vykurovanie reálny
obraz potreby financií z hľa-
diska povedzme 20 rokov
prevádzkovania kotolne by-
tového domu?

- Ako už bolo spomenuté, sú
to náklady na vstupné energie
potrebné na výrobu a distribú-
ciu tepla a teplej úžitkovej vo-
dy, v prevažnej miere to sú elek-
trická energia, voda, technolo-
gické hmoty potrebné na úpra-
vu vody a náklady spojené so
zriadením a prevádzkou takejto
domovej kotolne. Sem treba za-
rátať nemalú investíciu na
zriadenie domovej kotolne,
opakované revízie elektrických,
plynových a tlakových zariade-
ní, opravy, údržbu a kvalifiko-
vanú obsluhu v zmysle platnej
legislatívy. Životnosť domovej
kotolne môže dosiahnuť
20-ročnú prevádzku, ale je to
skôr na úkor efektívnosti a zní-
ženia účinnosti výroby, čo za-
príčiní zvýšenie potreby vstup-
ných energií a zvýšenie celko-
vých nákladov. Vo väčšine prí-
padov treba počítať so životnos-
ťou v rozsahu 12-15 rokov, po
tomto období by malo prísť k
rekonštrukcii a modernizácii
zdroja.

Veľkovýroba tepla, ako ju asi
môžeme označiť v prípadoch
veľkých kotolní, by mala za-
ručovať nízku jednotkovú
cenu tepla. Je to naozaj tak?
Čo všetko má vplyv na túto
cenu?

- Z môjho pohľadu sa veľmi
nerád nechávam zatiahnuť do
porovnávania jednotkových
cien, ktoré je v mnohých prípa-
doch klamlivé, radšej používa-
me porovnávanie celkových
nákladov potrebných na dodáv-
ku tepla a teplej úžitkovej vody
v jednotlivých objektoch. Pre
vysvetlenie možno použiť jed-
noduchý príklad: Bytový dom
sa zateplí, čo mu prinesie úspo-
ru tepelnej energie a potrebu
dodávok tepla nižšiu o 20 %, ale
zároveň týmto vzrastie dodáva-
teľovi jednotková cena tepla z
dôvodu zvýšenia fixnej ceny,
ktorá závisí práve od množstva
dodávok, ale keďže je to iba časť
celkovej ceny tepla, cena tepla
týmto vzrastie iba o 3 %. Výsle-
dok je taký, že odberateľ síce za-
platí za celkové dodané množ-
stvo tepla značne menej, ale vo
vyššej jednotkovej cene. V po-
sledných rokoch je trend naras-
tania jednotkovej ceny od do-
dávateľov z centrálnych zdrojov
zapríčinený práve hromadnými
rekonštrukciami bytových do-
mov, čo na jednej strane síce
zvyšuje jednotkovú cenu dodá-
vateľom tepla, ale na druhej
strane šetrí peniaze ľuďom v by-
tových domoch.

Výška jednotkovej ceny tepla,
ako u všetkých iných energií, je
závislá od celkového množstva
dodaného tepla. Čím väčšie
množstvo dodaného tepla, tým
lacnejšia jednotková cena pali-
va, čo má vplyv na zníženie va-

riabilnej zložky ceny tepla, a
nižšia fixná zložka ceny tepla z
dôvodu rozpočítania celkových
fixných nákladov spoločnosti
na väčšie množstvo tepla. Tu
treba zdôrazniť, že každé jedno
odpojenie odberateľa od cen-
trálneho zdroja tepla navyšuje
jednotkovú cenu a náklady spo-
jené s dodávkou tepla všetkým
ostatným odberateľom.

Aký dopad na ovzdušie pri vý-
robe tepla majú veľkokapa-
citné kotolne? Je rozdiel, ak
5-tisíc bytov vykuruje 5 ko-
tolní alebo ich vykuruje 50 lo-
kálnych kotolní?

- Z pohľadu životného pro-
stredia a jeho ochrany je jedno-
značne výhodná výroba v cen-
trálnych zdrojoch, ktoré sú aj z
pohľadu legislatívy pod väčšou
kontrolou. Ak by bolo umožne-
né každému bytovému domu v
meste vybudovanie vlastnej
domovej kotolne, množstvo
znečisťujúcich látok by niekoľ-
konásobne prevýšilo povolené
limity. Inak povedané: oddele-
nie životného prostredia by
možno povolilo vybudovanie
niekoľkých domových kotolní,
a potom by jednoducho nemalo
vzhľadom na dopadové štúdie
ďalším vydať povolenie pre pre-
kročenie množstva znečisťujú-
cich látok v území. Alebo inak,
viete si predstaviť, že by vás v
bytovom dome 24 hodín denne
zásobovali okolité domové ko-
tolne svojimi znečisťujúcimi
látkami tak, že by ste si nemoh-
li ani otvoriť okno?

Možno teda tvrdiť, že z hľa-
diska ochrany ovzdušia sú
veľkokapacitné kotolne pre
spoločnosť lepším riešením
ako lokálne zdroje znečiste-
nia?

- Jednoznačne. Naša spoloč-
nosť dbá na ochranu životného
prostredia obyvateľov mesta Se-
reď. V dnešnej dobe okrem kla-
sického spaľovania zemného
plynu v kotloch dodávame te-
pelnú energiu do časti mesta aj
z geotermálneho vrtu, ktorý
nemá žiadne známe negatívne
dopady na životné prostredie.
Tento projekt stál nemalé fi-
nančné prostriedky a keďže
dnes vieme, že má ešte svoje re-
zervy, plánujeme rozšíriť úze-
mie dodávok z tohto projektu aj
do ďalších častí mesta, čo prine-
sie ďalšie zníženie emisií a má
priaznivý vplyv aj na výslednú
cenu za dodávanú tepelnú
energiu.

Výrobcovia tepla môžu pou-
kázať na všetky ekonomické
vplyvy lokálneho kúrenia.
Majitelia bytov ich argumen-
táciu môžu stále vnímať ako
stanovisko niekoho, komu
môžu odísť
klienti. Je na Slovensku sub-
jekt, ktorý by spracoval sta-
novisko k zámeru vybudova-
nia lokálnej kotolne ako ne-
zainteresovaný, nezávislý a
odborne fundovaný?

- Áno. V prvom rade by som
však chcel povedať, že každý
odberateľ má v našej spoločnos-
ti dvere otvorené a pri úvahách
o odpojení od centrálneho zdro-
ja začať nie obchodníkmi za-
stupujúcimi dodávateľov do-
mových kotolní, ale zistiť si aj

iné možnosti úspor tepla v by-
tovom dome, ktoré sú oveľa
jednoduchšie a efektívnejšie.
Existuje štátna príspevková or-
ganizácia zriadená Minister-
stvom hospodárstva Slovenskej
republiky pod názvom Sloven-
ská inovačná a energetická
agentúra, ktorá ako nezávislý
orgán poskytuje bezplatné po-
radenstvo aj v oblasti tepelnej
energetiky. Na ich stránke

www.siea.sk v sekcii „Domác-
nosti“ pod názvom „Uvažujete v
bytovke o domovej kotolni?“
nájdete aj príspevok, v ktorom
je rozoberaná práve téma vlast-
ných domových kotolní.

Pri zohľadnení odpovedí na
uvedené otázky, aké stano-
visko stavebných úradov sa-
mospráv k žiadostiam
o odpojenie sa od súčasných
dodávateľov tepla predpo-
kladáte?

- Ja pevne verím, že k takým-
to situáciám dochádzať nebude
a záujemcovia o vybudovanie
vlastnej domovej kotolne si po
preštudovaní ekonomických,
legislatívnych a ekologických
dopadov tento krok rozmyslia a
prejdú k iným projektom šetre-
nia tepelnej energie, a tým aj k
zníženiu svojich nákladov v by-
tových domoch. Stavebný úrad
sa musí riadiť príslušnou plat-
nou legislatívou a tak aj postu-
povať. My ako účastník staveb-
ného konania vzhľadom na
ochranu ostatných napojených
odberateľov na centrálne záso-
bovanie nemôžeme v žiadnom
prípade súhlasiť s vydaním ta-
kéhoto rozhodnutia a naše sta-
novisko bude vždy negatívne.
Bol by som rád, ak by do budúc-
nosti takéto stanovisko zohľa-
dňovalo aj vôľu ostatných okoli-
tých vlastníkov, ktorí síce nie
sú priamymi účastníkmi sta-
vebného konania, avšak je tu
zásadný dopad na kvalitu ich
životného prostredia.

Sú podľa vás z hľadiska mož-
ného vývoja, očakávaných
cien plynu, vstupných inves-
tičných nákladov na zriade-
nie lokálnej kotolne od pro-
jektu až po zhotovenie, roz-
hodnutí Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví, ceny prá-
ce obsluhy kotolní, záručné-
ho a pozáručného servisu,
cien povinných revíznych
kontrol, amortizácie zaria-
dení predstavy vlastníkov
bytov o ekonomickej výhod-
nosti lokálneho kúrenia vždy
reálne?

- Nie sú. Ja osobne by som sa
veľmi rád stretol s obchodník-
mi, ktorí sľubujú ľuďom v byto-
vých domoch 5-ročné návrat-
nosti ich investícií, ale z neja-

kého dôvodu sa nám, dodávate-
ľom tepla, vyhýbajú. Ešte raz by
som chcel apelovať na odberate-
ľov, aby krok odpojenia od cen-
trálneho zásobovania si dobre
uvážili, pretože cesta späť je v
takýchto prípadoch veľmi
komplikovaná a finančne ná-
ročná.

Ceny tepla budú vždy pred-
stavovať istý nevyhnutný
výdavok v každej domácnos-
ti. Akú možnosť majú v tomto
smere veľkokapacitní dodá-
vatelia tepla?

- Na základe spolupráce s
mestom a jej Energetickej kon-
cepcie rozvoja obce v tepelnom
hospodárstve, sa musíme sna-
žiť pripojiť do tepelnej sústavy
čo najviac odberateľov, a tým
znížiť jednotkovú cenu tepla.
Ďalšou našou plánovanou akci-
ou je investícia do modernizá-
cie a centralizácie tepelného
hospodárstva, ktorej cieľom je
maximalizovať hospodárnosť
výroby a minimalizovať tepelné
straty spôsobené distribúciou
tepla. Našou snahou je maxi-
málne využitie a zásobovanie
čo najväčšieho územia energiou
z geotermálneho vrtu v kombi-
nácii s tepelným čerpadlom,
ktoré je lacnejšie ako jednodu-
ché a dnes už prežité klasické
spaľovanie paliva v kotloch.

Väčšie možnosti v tomto
smere majú samotní odberate-
lia. Vo väčšine prípadov sa stre-
távame s nie najlepším postu-
pom pri riešení úspor za tepel-
nú energiu v bytových domoch.
Ja by som vlastníkom bytových
domov odporučil použiť nasle-
dovný postup: hydraulické vy-
regulovanie sústavy a termo-
statickú reguláciu, výmena
okien a vchodových dverí, vý-
mena všetkých vnútorných
rozvodov tepla a teplej úžitko-
vej vody s vhodnou izoláciou,
zateplenie strechy a nakoniec
zateplenie obvodových stien a
suterénov. Toto sú účinné spô-
soby minimalizácie nákladov za
teplo a teplú úžitkovú vodu.

Ak tomu dobre rozumiem,
tak investícia do samostatnej
kotolne neprinesie očakáva-
nú maximálnu úsporu nákla-
dov na dodávku tepla a teplej
vody, ak súbežne
s touto investíciou nebudú
urobené vami menované
kroky. Alebo možno vaše slo-
vá chápať aj tak, že dôsledná
hydraulická a termostatická
regulácia sústavy
a ďalšie úpravy zateplenia
obvodového plášťa bytového
domu sú vždy zárukou hos-
podárneho využívania doda-
ného tepla bez nutnosti inšta-
lácie lokálneho vykurovania
objektu?

- Môžem povedať, že samotná
výstavba domovej kotolne ne-
prinesie jej vlastníkom žiadny
ekonomický, hospodársky ani
ekologický prínos, skôr naopak.
Ak by aj teoreticky dokázali vo
vlastnej kotolni vyrobiť teplo v
tej istej cene ako centrálny
zdroj, a teda náklady im zostali
rovnaké ako z centrálneho zdro-
ja, v čom je vlastne prínos také-
hoto riešenia? Treba si zbytoč-
ne znečisťovať už aj tak vyso-
kými ekologickými záťažami
životné prostredie a namiesto

snahy zníženia ceny ju týmto
spôsobom navyšovať pre ostat-
ných napojených na centrálny
zdroj? A čo s ľuďmi, bytovými
domami, ktorí momentálne na
takéto riešenie nemajú finan-
cie, v budúcnosti vzhľadom na
výšku ekologickej záťaže takúto
možnosť mať nebudú, majú
znášať zhoršenie kvality ich ži-
vota zvýšením emisií v prostre-
dí, v ktorom žijú a ešte aj platiť
vyššie ceny za teplo? Nie je lep-
ším riešením zamerať investí-
cie na projekty, ktoré som vyš-
šie menoval a ktoré reálne zvý-
šia hospodárnosť, znížia potre-
bu tepelnej energie a odberate-
ľom ich náklady? Na záver by
som ešte rád reagoval na dva
často používané argumenty
spojené s touto témou. Prvý je,
že pri vlastnej kotolni si môžu
dodávky tepla do objektu vlast-
níci regulovať sami a na to nad-
väzuje druhý, kde sa niektorí
odberatelia sťažujú, že dodávka
tepla z centrálneho zdroja je aj v
čase, keď ho už nepotrebujú a
dodávateľská spoločnosť si iba
na ich úkor zvyšuje zisky. Na
tieto argumenty existuje úplne
jednoduchá odpoveď. Každý do-
dávateľ tepla sa riadi príslušnou
platnou legislatívou a ako do-
dávky tepla na vykurovanie, tak
aj dodávku tepla na prípravu
teplej úžitkovej vody musí za-
bezpečovať v zmysle týchto zá-
konov iba v čase a kvalite v nej
stanovenej. To znamená, že do-
dávka tepla na teplú úžitkovú
vodu je denne v čase od 05.00
hod. do 23.00 hod. a dodávka
tepla na vykurovanie vo vyku-
rovacej sezóne, ktorá je u nás
stanovená na obdobie od 1. sep-
tembra do 31. mája podľa stano-
venej vykurovacej krivky alebo
odberového diagramu. Tu treba
dodať, že vykurovanie nepre-
bieha v celom tomto období, ale
iba po splnení nasledovných
podmienok: vykurovanie sa
podľa tohto zákona spúšťa v ča-
se, ak dva po sebe nasledujúce
kalendárne dni priemerná den-
ná vonkajšia teplota klesne pod
13°C a nie je predpoklad na jej
výrazný nárast v najbližšom
období a naopak sa prerušuje,
ak dva po sebe nasledujúce ka-
lendárne dni vonkajšia prie-
merná denná vonkajšia teplota
stúpne nad 13°C a nie je predpo-
klad na jej pokles v najbližšom
období. Samozrejme zákon
umožňuje aj dohodu, kedy od-
beratelia môžu požiadať o spus-
tenie vykurovania aj mimo vy-
kurovacej sezóny, alebo pred
splnením vyššie uvedenej
podmienky, po jej naplnení je
dodávateľ povinný spustiť vy-
kurovanie aj v prípade, že by to
odberatelia nepožadovali, v
tomto prípade treba využiť re-
gulačné prvky v objektoch a
jednoducho si prívod tepla do
domu, bytu alebo jednotlivých
vykurovacích telies vypnúť. V
zmysle legislatívy pre dodáva-
teľské spoločnosti z centrál-
nych zdrojov sú podmienky na
dodávky tepelnej energie na-
stavené tak, aby dodávky boli čo
najviac efektívne a hospodárne,
čo v prípade vlastnej domovej
kotolne neplatí. Každá ďalšia
dodávka mimo vyššie uvede-
ných podmienok je na úkor pe-
ňaženiek odberateľov.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Prvomájové oslavy mesta

Obyvatelia mesta Sereď si
pripomenuli oslavu Sviat-
ku práce 1. mája doslova
vo veľkom štýle na Ná-
mestí slobody. Okrem kul-
túrneho programu, atrak-
cii pre deti bol tento deň
spojený po prvýkrát aj s
predajom kvetín. Akcia
niesla názov Flora fest Se-
reď.

Nádherné slnečné počasie pri-
lákalo veľmi veľa ľudí, ktorí si
prišli na námestie pozrieť pri-
pravený kultúrny program,
ale aj nakúpiť kvety a okrasné
dreviny do záhrady či na bal-
kón. Okrem tejto ponuky sa tu
predával aj doplnkový sorti-
ment v podobe prútených ale-
bo drevených výrobkov. Ne-
chýbali však ani tradične zdo-

bené perníky.
V rámci kultúrneho prog-

ramu sa publiku predstavila
na pódiu folklórna skupina
Kraľovanky z Hornej Kráľovej.
Po nich vystúpila dychová
hudba Šintavanka, finalista
Česko Slovenskej superStar
Matej Piňák, ale aj hudobno-
pracovná skupina Vrbovskí
víťazi, ktorí hrajú na netypic-

kých hudobných nástrojoch.
Prvomájové oslavy sa tak v

Seredi aj v tomto roku niesli v
príjemnej atmosfére, kde si
každý návštevník prišiel na
svoje a voľný deň strávil s
priateľmi alebo rodinou za
krásneho slnečného počasia
pri dobrom občerstvení a
hudbe.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Míľa pre mamu v Seredi
Najväčšia oslava Dňa ma-
tiek pripadla v tomto roku
na 10. máj. Míľu pre mamu
organizuje Únia mater-
ských centier v spolupráci
s rodinnými a materskými
centrami. Podujatie sa
konalo v 61 mestách na
Slovensku, ale pridali sa aj
krajiny ako Česká republi-
ka, Srbsko či Írsko. Tvárou
kampane sa stala speváč-
ka a matka dvoch detí Má-
ria Čírová.

Míľa pre mamu je kultúrno-
zábavné podujatie, ktoré sa
organizuje na Slovensku už 11
rokov. V Seredi sa konal 4.
ročník a robili ho opäť členky a
dobrovoľníčky z MC Mama
klub. Akcia začala kultúrnym

programom v kine Nova, kde
štartovaciu pásku slávnostne
prestrihol primátor mesta
Martin Tomčányi a jeho zá-
stupca Ľubomír Veselický.

Potom to už na pódiu rozba-
lili v plnej paráde so svojím

programom deti zo ZŠ J. Fánd-
lyho, z Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila
a Metoda v Seredi, deti z hu-
dobnej školy Jamaha a divadlo
Nezábudka z Trnavy.

Spoločným maskotom toh-
toročného podujatia bola

magnetka v podobe míľového
slniečka v hodnote 1 eura, kto-
ré odštartovalo zároveň chari-
tatívnu zbierku s názvom
„Ďakujem, že si, mama“. Vý-
ťažok z predaja bude venovaný
na pomoc materským a rodin-
ným centrám.

Po skončení kultúrneho
programu sa rodiny s deťmi
presunuli na sídlisko Dionýza
Štúra, kde po prejdení symbo-
lickej míle, čo je 1609 metrov,
čakali na deti rôzne zaujímavé
súťaže, atrakcie a v závere aj
sladká odmena. Počtom 27 543
účastníkov bol v tento deň
prekonaný celoslovenský re-
kord podujatia Míľa pre ma-
mu. V Seredi prišlo akciu pod-
poriť 353 ľudí.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Nová autobusová linka
z Horného Čepeňa
Od 12. 5. SAD zabezpečila po
dohode s vedením mesta Se-
reď predĺženie spojov č. 10 a
12, odchod Sereď – Hornoče-
penská – 13:00 a 14:10 na Ná-
mestie slobody /LIDL/ a na
Cukrovarskú ul. (Kaufland /
Billa). Dôvodom rozšírenia
trasy je možnosť zabezpeče-
nia si nákupu životných po-
trieb obyvateľov Horného

Čepeňa v týchto reťazcoch.
Požiadavku na zabezpečenie
hromadnej dopravy k ob-
chodným reťazcom prednies-
li občania mesta na pravidel-
nom pondelkovom stretnutí
obyvateľov s vedením mesta.
Termín predĺženia trasy je
predbežne od 12. 5. 2014 do 30.
6. 2014 na skúšobnú dobu.

Mesto Sereď

Príležitosť robí zlodeja
Na ľudové tvrdenie, že „príle-
žitosť robí zlodeja“, doplatila
69-ročná občianka mesta.
Dňa 1. 5. si vyberala v OD
Jednota košík zo stojana, pri-
čom pristúpil k nej 42-ročný
Róm z Nitry ktorému stačilo
pár sekúnd, aby jej z vrecka
kabáta odcudzil doklady, kde
mala peniaze a bankomatovú
kartu. Hliadka MsP po prijatí
oznámenia (po 1,5 hod. od
krádeže) si v OD Jednota pre-
zrela kamerový záznam, kde
bola jasne zaznamenaná krá-
dež. Po vzhliadnutí záznamu
bol popis zlodeja odovzdaný
operátorom pri kamerovom
systéme, ktorí podozrivú
osobu spozorovali v meste.
Na parkovisku Billa hliadka
MsP po 2 hodinách od kráde-
že zlodeja zadržala a pred-
viedla na OOPZ Sereď, kde bo-

lo zistené, že od času krádeže
sa pokúsil v rôznych banko-
matoch vybrať z odcudzenej
bankomatovej karty rôzne
sumy peňazí. V tomto prípa-
de kamerový systém pomôže
vyšetrovateľovi skutok pre-
ukázať, nakoľko páchateľ bol
na ňom zachytený aj pri vý-
beroch peňazí, a tým bude
môcť byť obvinený z podoz-
renia trestného činu krádeže
podľa § 212/2c Trestného zá-
kona.

PETER SOKOL

Pamätník dostal
nový vzhľad
Bývalá obyvateľka mesta Se-
reď oslovila vedenie MsÚ s
prosbou, či by nebolo možné
zabezpečiť úpravu a repre-
zentatívny vzhľad pamätníka
padlých partizánov, ktorí po-
chádzali zo Serede. Ten sa na-
chádza na cintoríne a dlhé
roky bol v zanedbanom stave.
Po niekoľkých mesiacoch sa
vďaka ochote a šikovným ru-
kám zmenil na nepoznanie.

Vedenie mesta sa týmto
podnetom začalo zaoberať. I
keď financií nikdy nie je dosť,
cesta, ako zrealizovať úpravu
pamätníka a dať ho opäť do
vzhľadnej podoby, sa predsa
len našla.

Mesto na úpravu vojno-
vých hrobov a pamätníkov
dostáva každoročne finančnú
dotáciu od Okresného úradu
v Trnave. V tomto roku to bo-
lo presne 151 eur, čo je o 11 eur
viac ako v minulých rokoch.

Pri počte vojnových hrobov
a pamätníkov, ktoré sa na-
chádzajú na území mesta,
musí byť každému jasné, že s
touto sumou sa veru nedajú
robiť žiadne zázraky. No ako

sa hovorí, kde je vôľa, tam je
aj chuť a ochota niečo zme-
niť. A to platí dvojnásobne v
prípade pamätníka padlých
partizánov.

Na miesto prišli pracovníci
MsÚ, ktorí celý priestor vyčis-
tili od buriny a machu, a po-
tom už prišla na rad jeho este-
tická úprava, ktorá vzhľad
pamätníka zmenila naozaj na
dôstojné miesto. Náklady sa
vyšplhali do sumy 70 eur.

„Sú pravidlá ekonomické-
ho charakteru, ktoré nás svo-
jím spôsobom limitujú, a
nájsť prienik medzi potrebou
a tým, čo môžeme urobiť, je
niekedy naozaj veľmi ťažké.
Napriek tomu si myslím, že
nie vždy sú potrebné iba vy-
soké finančné čiastky. Dôle-
žitá je ochota a vôľa. No keď
budeme chcieť urobiť kom-
pletnú rekonštrukciu tohto
pieskovcového pamätníka,
tak na to už budeme potrebo-
vať oveľa vyššiu finančnú
čiastku, odhadom až 1 500
eur,“ uviedol zástupca pri-
mátora Ľubomír Veselický.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Prvá päťdesiatka
Čo je to 50 rokov? V živote člo-
veka je to práve najkrajší vek.
Päťdesiatnik nazbieral dosta-
tok skúseností, odpovedal na
mnohé životné výzvy, poučil
sa z neúspechov, dosiahol
úspechy. Je vo veku, keď odo-
vzdáva svoje poznanie ďalej a
ešte stále dokáže naplno pra-
covať a žiť.

Na 50 rokov existencie školy
však neplatia rovnaké pravid-
lá hodnotenia času. Zostarnú
budovy, opotrebuje sa zaria-
denie, odídu učitelia i žiaci. Na
druhej strane prídu noví žiaci,
noví učitelia, vymení sa zaria-
denie, opraví sa budova. O ško-
le možno povedať, že funguje
v systéme neustáleho sebaom-
ladzovania, teda nezostarne.
Školu naozaj nerobí miesto,
budova a ani jej okolie. Školu
robia ľudia - tí, ktorí ju spravu-
jú, tí, ktorí v nej učia, tí, ktorí
sú vzdelávaní i tí, ktorých pra-
covná činnosť je na okraji zá-
ujmu spoločnosti, ale bez nich
by škola sotva mohla fungo-
vať. Tí všetci sa menia, lebo
čas je pre nich neúprosný.

Škola ostáva.
Základná škola Jana Amosa

Komenského je jednou z via-
cerých seredských jubilujú-
cich škôl v roku 2014. Jediná z
nich však oslavuje 50. výročie
svojho otvorenia. Pri tejto prí-
ležitosti sa dňa 23. mája 2014
konali oslavy tohto jubilea. A
zjavne sa všetky sily sústredili
na to, aby oslavy dopadli čo
najlepšie a prezentovali školu
v tom svetle, aké si naozaj za-
slúži. I počasie prispelo svojím
dielom a pripravilo pre pozva-
ných slnečné privítanie. O

tom, že hostí nebolo málo,
svedčia i ich podpisy v kronike
školy, ktorá čakala na svoje
zaplnenie hneď pri vstupe do
budovy. Nasledovalo uvítanie
prítomných pani riaditeľkou
Zuzanou Súdinovou v zborov-
ni školy. Vyjadrila potešenie,
že prijali pozvanie na túto mi-
lú slávnosť a pozvala ich na
prehliadku priestorov školy.
Pripravené bolo i malé pohos-
tenie. Dve hodiny vyhradené
na prehliadku priestorov školy
i bývalej ZŠ P. O. Hviezdoslava
ubehli v atmosfére zvítaní,

malej nostalgie, spoločných
rozhovorov, spomienok býva-
lých i súčasných kolegov
možno až prirýchlo a nasledo-
val presun hostí do domu kul-
túry, kde oslavy pokračovali.
Pripravený kultúrny program
lahodil nielen oku, ale i sluchu
prítomných hostí. Žiaci sa
predviedli v hudobných a ta-
nečných vystúpeniach a veľmi
citlivo zakomponovali do
programu i čriepky z minulé-
ho i súčasného života ich ško-
ly. Po kultúrnom programe
nasledovala slávnostná recep-
cia.

Nuž, oslavy výročia sú už
minulosťou. Školu čakajú ďal-
šie roky práce, každodenné
starosti, malé i veľké výhry,
zdolávanie prekážok, ktoré ži-
vot prináša. Našťastie, nie je
na to sama. Sú tu všetci, ktorí
majú podiel na jej úspechu
deti, rodičia, učitelia, bývalí
učitelia. Všetci spolu ďalej pí-
šu históriu jednej školy. Len
od nich závisí, ako sa dejiny
budú na ňu pozerať o ďalších
50 rokov. DARIA BRAUNOVÁ

Otvorenie školy 10. februára 1964.
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Zmenu adresy treba hlásiť písomne do ôsmich dní
Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov na
dodržiavanie povinností oznámiť jej písom-
ne zmenu adresy trvalého bydliska či zmenu
mena. Ak je poistenec zamestnaný, zmenu
trvalého pobytu oznámi svojmu zamestná-
vateľovi a ten je ju povinný nahlásiť Sociál-
nej poisťovni do ôsmich dní odo dňa, kedy
sa o zmene dozvedel. Ďalšie kategórie pois-
tencov – živnostníci a ostatné povinne pois-

tené samostatne zárobkovo činné osoby
(SZČO), fyzické osoby, za ktoré platí štát z
dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa a dob-
rovoľne poistené osoby – sú zmenu miesta
trvalého pobytu povinné písomne oznámiť
pobočke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní.
Zmenu adresy oznamujú na tlačive Regis-
tračný list FO, nie je možné oznamovať ju
elektronicky. Zmenu adresy je potrebné

oznámiť aj v prípade, ak je fyzická osoba po-
berateľom dôchodkovej dávky. V takomto
prípade je potrebné zmenu nahlásiť osobne
v ústredí Sociálnej poisťovne alebo písomne
na adrese Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul.
29. augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava 1. Pobe-
ratelia ostatných dávok (nemocenské, v ne-
zamestnanosti a i.) oznamujú zmenu trva-
lého pobytu pobočke, ktorá im dávku vyplá-

ca – a to osobne alebo písomne.
Ak je občan momentálne nezamestnaný,

nie je v Sociálnej poisťovni prihlásený ako
dobrovoľne poistená osoba, resp. nie je ani
povinne poistená SZČO (nemá teda so So-
ciálnou poisťovňou žiadny poistný vzťah) a
nepoberá zo Sociálnej poisťovne ani žiadnu
dávku, zmenu adresy nenahlasuje.

Sociálna poisťovňa

Rybári zabojovali
o atraktívne ceny
Veľké rybárske preteky na
Ramene v Hornom Čepeni
každoročne organizuje Slo-
venský rybársky zväz v Seredi.
V tomto roku sa konal už 19.
ročník a súťaž si za tie roky
vybudovala pevnú tradíciu.
Tešia sa na ňu nielen rybári,
ktorí bojujú o pekné a hodnot-
né ceny, ale aj návštevníci,
ktorí si vychutnávajú jedineč-
nú atmosféru.

V skorých ranných hodi-
nách rybárske preteky tradič-
ne otvoril primátor mesta
Martin Tomčányi. No a potom
sa už začal naozaj skutočný boj
o najväčší úlovok. Rameno
rieky Váh osídlilo celkovo 180
súťažiacich, čo je zároveň aj
maximálny počet vyplývajúci
z pravidiel pretekov. V zálohe
sú vždy aj dvaja náhradníci,
ale v tomto roku ich účasť ne-
bola potrebná.

Miestni rybári nasadili do
vody tri týždne pred súťažou
celkovo 7 ton kaprov rôznych
váhových kategórií v rozpätí
od 2 do 10 kg. Súťažiaci dostali
presné pokyny a nariadenia,
ktoré museli počas rybačky
dodržiavať. Išlo hlavne o sprá-
vanie sa pri vode, konzumáciu
alkoholu, techniku rybolovu a
povolené návnady. Za nereš-
pektovanie podmienok mohli

byť dokonca diskvalifikovaní.
Na hladký priebeh pretekov
dohliadalo celkovo 35 rozhod-
cov.

To, že rybačka už nie je vý-
sostne mužská záležitosť, do-
kázalo aj ženské osadenstvo
pri vode. Moderátor podujatia
všetky tri dámy po skončení
pretekov pozval na pódium,
kde si od organizátorov pre-
vzali symbolické ceny za
účasť. Spomedzi týchto žien sa
najlepšie darilo Viere Suchá-
ňovej, ktorej kapor mal niečo
nad 5 kg.

Ako každý rok tak aj teraz
bol najväčší adrenalín pri vá-
žení šupináčov. Každý súťa-
žiaci do poslednej chvíle veril,

že jeho úlovok bude ten víťaz-
ný. Odmenených hodnotnými
cenami bolo 14 najúspešnej-
ších rybárov a na víťaza čakala
hlavná cena v podobe finanč-
nej hotovosti vo výške 10-tis.
eur. Predseda SZR MsO v Sere-
di Dušan Alina vysvetlil, prečo
v tomto roku auto vystriedala
hotovosť.

„Po celý rok sme mali spus-
tenú anketu, v ktorej hlasovali
rybári o tom, ako by mala vy-
zerať hlavná cena. Viac ako 80
% hlasujúcich sa priklonilo na
stranu finančnej hotovosti, a
nie auta. To bol pre nás jasný
signál. Je to zrejme preto, že z
auta museli výhercovia platiť
daň a odvádzať určitú čiastku

aj do zdravotnej poisťovne. Pri
peňažnej výhre je tento popla-
tok oveľa nižší.“

Napriek tomu, že všetci ry-
bári dali do súťaže maximum,
hlavnú cenu sa podarilo získať
iba jednému. Tohtoročným ví-
ťazom sa stal Ivan Mihálik zo
Zbehov, ktorému sa o prven-
stvo postaral jeho kapor s
hmotnosťou 9,15 kg.

Slnečné počasie a čaro pre-
tekov si nenechali ujsť ani
skalní fanúšikovia tohto podu-
jatia. Okrem dobrého jedla sa o
skvelú náladu postarala coun-
try kapela, ktorá v lone príro-
dy vykúzlila tú správnu atmo-
sféru.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Oblastné majstrovstvá mesta Sereď v Sudoku
Populárna matematicko-lo-
gická hra Sudoku si našla svo-
jich obdivovateľov aj medzi
našimi žiakmi. I keď riešenie
hry je zdanlivo jednoduché,
opak je pravda. Je náročné na
logické myslenie riešiteľa, čí-
selnú predstavivosť i orientá-
ciu v štvorcovej sieti, čo je
predpokladom úspechu v ma-
tematike a v ostatných príro-
dovedných predmetoch. To si
uvedomujú aj naši učitelia, a
preto k hre vedú svojich žia-
kov i prostredníctvom súťaží.

14. mája 2014 sa v priesto-
roch Veľkej zasadačky Mest-
ského úradu v Seredi uskutoč-
nil už deviaty ročník Oblast-
ných majstrovstiev mesta Se-
reď v Sudoku žiakov základ-
ných škôl a osemročného
gymnázia. Súťaže sa zúčastni-
lo 41 žiakov zo seredských zá-
kladných škôl: ZŠ J. Fándlyho,
ZŠ J. A. Komenského, CZŠ
sv.Cyrila a Metoda, Gymnázia
V. Mihálika, ZŠ Vinohrady nad
Váhom, ZŠ Sládkovičova a ZŠ
Štefánikova z Galanty. Je ob-
divuhodné, že za časový limit
60 minút vyriešilo šesť hier

Sudoku 8 žiakov a šiesti naj-
lepší súťažiaci skončili až na
siedmej hre.
Víťazmi v jednotlivých kate-
góriách sa stali:
Kategória A, žiaci 3. a 4. roč-
níka ZŠ:
1. miesto: Samuel Kristek, ZŠ J.
Fándlyho, Sereď
2. miesto: Nina Haberlandová,
ZŠ J. Fándlyho, Sereď
3. miesto: Lukáš Geleta, ZŠ
Štefánikova, Galanta
Kategória B, žiaci 5. a 6. roč-
níka ZŠ, 1. a 2. roč. gymnázia:
1. miesto: Mária Palacková,
Gymnázium V. Mihálika, Se-
reď
2. miesto: Kristína Tomastová,
ZŠ Vinohrady n/Váhom
3. miesto: Alexandra Jasene-
ková, Gymnázium V. Miháli-
ka, Sereď
Kategória C, žiaci 7., 8. a 9.
ročníka ZŠ, 3., 4. a 5. roč.
gymnázia:
1. miesto: Frederika Farbulo-
vá, Gymnázium V. Mihálika,
Sereď
2. miesto: Veronika Huláková,
Gymnázium V. Mihálika, Se-
reď

3. miesto: Martina Tomastová,
ZŠ Vinohrady n/Váhom
Absolútnou víťazkou a titul
Majster oblasti v Sudoku zís-
kala Frederika Farbulová z
Gymnázia V. Mihálika za vy-
riešenie najväčšieho počtu
Sudoku. Výhercovia okrem
diplomov boli odmenení
hodnotnými knihami, ktoré
do súťaže venovalo oddelenie
školstva Mestského úradu v
Seredi. Krížovky Sudoku ako
Ceny útechy za 4. miesto do-
stali: Martin Krivošík a Marek
Krchňavý zo ZŠ Komenského a

Janka Kramárová zo ZŠ J.
Fándlyho. Každý účastník sú-
ťaže dostal od mestského úra-
du pero a sladkosť a pochutili
si aj na bagetke.

O zdarný priebeh súťaže sa
postaralo vedenie ZŠ J. Fánd-
lyho v spolupráci s organizá-
torkami súťaže.

Výsledky súťaže dokázali, že
aj v našej oblasti je veľa talen-
tovaných a múdrych detí,
ktoré sú zmyslom a zadosťu-
činením náročnej učiteľskej
práce.

NATÁLIA CHOVANCOVÁ

XX. ročník súťaže
mladých záchranárov
Za prítomnosti zástupcov
Sekcie krízového riadenia
Ministerstva vnútra SR Ing.
L. Keruľovej, Ing. R. Vozku, Š.
Díreša a iných vzácnych hos-
tí sa dňa 29. 4. 2014 v areáli
Základnej školy Juraja Fánd-
lyho v Seredi uskutočnil XX.
ročník okresného kola Súťaže
mladých záchranárov civil-
nej ochrany, ktorú zabezpe-
čoval odbor krízového riade-
nia Okresného úradu Galanta
pod vedením pána Ing. Kor-
nela Lomboša.

V silnej konkurencii druž-
stiev zo Základných škôl a 8-
ročných gymnázií okresu
Galanta obhájilo víťazstvo z
vlaňajšieho roku a opäť zís-
kalo Putovný pohár pred-
nostky Okresného úradu Ga-
lanta, Mgr. Júlie Gálovej,
družstvo z Gymnázia Janka
Matúšku, Galanta. Druhé
miesto získala Základná
škola Juraja Fándlyho Sereď.

Tieto dve družstvá budú
reprezentovať náš okres na
krajskej súťaži v Dunajskej
Strede 21. 5. 2014.

Súťažiaci na jednotlivých
stanovištiach ukázali svoje
teoretické vedomosti, ale aj
praktické zručnosti v oblasti
zdravotníckej, topografic-
kej, streľbe na terč, hasenia
požiaru, používania ochran-
nej masky a rýchleho pre-
sunu zo štartu do cieľa.

Spestrením pre žiakov, ale
aj deti z materskej školy, bo-
la ukážka hasičskej techni-
ky.

Všetkým zúčastneným,
organizátorom, pánovi ria-
diteľovi Základnej školy
Juraja Fándlyho, Sereď,
PaedDr. Jaroslavovi Čoma-
jovi a primátorovi mesta Se-
reď Ing. Martinovi Tomčá-
nyimu v mene súťažiacich
ďakujeme.

Okresný úrad Galanta

UPOZORNENIE NA ZBER
ODPADU OD RODINNÝCH DOMOV

Mesto Sereď – oddelenie rozvoja mesta
– referát životného prostredia

v spolupráci so spoločnosťou SITA

v dôsledku opakovaných reklamácií po vývoze
komunálnych odpadov

d ô r a z n e u p o z o r ň u j e

užívateľov rodinných domov, aby nádobu s komunálnym
odpadom vykladali pred rodinný dom v deň zberu v skorých

ranných hodinách v čase pred 6,00 hod., prípadne večer pred
dňom vývozu. Od začiatku mesiaca máj zabezpečuje vývoz

odpadu viac zberových vozov, a z toho dôvodu je vývoz ukon-
čený už v skorých popoludňajších hodinách. Odpad z nádob

vyložených v priebehu dňa môže preto ostať neodvezený.
Referát životného prostredia, MsÚ Sereď

V seredských školách
máme nových riaditeľov
Rada Základnej školy Juraja
Fándlyho, Materskej školy
na Komenského ulici, Ma-
terskej školy na Ul. D. Štúra
a Základnej umeleckej školy
Jána Fischera-Kvetoňa ako
príslušné výberové komisie
predložili zriaďovateľovi
školy – mestu Sereď - návrh
na vymenovanie PaedDr.
Jaroslava Čomaja do funkcie
riaditeľa Základnej školy Ju-
raja Fándlyho, Fándlyho ul.
č. 763/7A, 926 01 Sereď, Bc.

Ivety Fraňovej do funkcie
riaditeľky Materskej školy
na Komenského ul. č.
1137/37, 926 01 Sereď, Beaty
Lukáčovej do funkcie riadi-
teľky Materskej školy Ul. D.
Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď
a Dagmar Šajbidorovej do
funkcie riaditeľky Základnej
umeleckej školy Jána Fis-
chera-Kvetoňa, Komenské-
ho ul. č. 1136, 926 01 Sereď na
ďalšie päťročné funkčné ob-
dobie.
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Jubileum školy oslávili
vo veľkom štýle
Základná škola Juraja
Fándlyho v Seredi si dňa
7. mája pripomenula 30.
výročie jej založenia sláv-
nostnou akadémiou v ki-
ne Nova, za prítomnosti
ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR Du-
šana Čaploviča, vedenia
mesta a ďalších pozva-
ných hostí. O kultúrny
program sa postarali pe-
dagógovia školy a jej žia-
ci.

Priestory kina Nova sa zaplnili
doslova do posledného miesta.
Slávnostnú akadémiu si prišli
okrem pozvaných hostí po-
zrieť aj rodičia alebo bývalí
žiaci. V úlohe moderátorky sa
predstavila bývalá absolvent-
ka tejto školy Soňa Urbánková,
ktorá je v súčasnosti učiteľkou
na Základnej škole vo Vino-
hradoch nad Váhom. Po úvod-
ných slovách sa prítomným
prihovoril riaditeľ školy Jaro-
slav Čomaj, primátor mesta
Martin Tomčányi, ale aj mi-
nister školstva Dušan Čaplo-
vič, ktorý na margo tejto školy
vôbec nešetril chválou. Vo svo-
jom príhovore sa však zmienil
aj o racionalizácii škôl a vy-
svetlil, prečo sú tieto kroky
potrebné. Týmto procesom v
minulom roku prešla aj bývalá
ZŠ P. O. Hviezdoslava, ktorá
bola zlúčená so ZŠ J. A. Ko-
menského a výsledky sú evi-
dentné.

„Ja, ako veľmi dobre viete,
uskutočňujem v školstve via-
ceré zmeny a často sa pozerám
aj do minulosti. A celkom pri-
rodzene chcem, aby to, čo bolo
dobré, sme opäť revitalizovali
a to, čo bolo zlé, zas odstránili.
To je podľa mňa celkom priro-

dzený proces. No predovšet-
kým počúvam učiteľov pri mo-
jich návštevách škôl, kde do-
stávam od riaditeľov rôzne
odporúčania či názory, ktoré
je potrebné v našom školstve
uplatňovať,“ uviedol minister
školstva, vedy, výskumu a
športu SR Dušan Čaplovič.

To, že pochválil napredova-
nie ZŠ J. Fándlyho, nie je žiad-
na náhoda. O tomto zariadení
má veľmi dobrý prehľad. Škola
sa zapája úspešne do viace-
rých projektov, rozvíja u žia-
kov jazykové schopnosti, pra-
covné zručnosti, ale aj ume-
lecké či športové nadanie. Jej
súčasťou je nielen krytá plavá-
reň, ale aj moderné učebne fy-
ziky, chémie a biológie, ktoré
škola získala len nedávno z
Národného projektu, do kto-
rého sa zapojila, a môže sa po-
pýšiť právom aj titulom Zele-
ná škola. Žiaci dosahujú vyni-

kajúce výsledky na popred-
ných krajských, celosloven-
ských a medzinárodných sú-
ťažiach v rôznych oblastiach.

Slávnostná akadémia tak
bola akýmsi prierezom talentu
a zručností žiakov tejto školy.
Na pódiu ich vystúpilo viac
ako 180 so svojím programom,
ktorý si pripravili spolu s uči-
teľkami. V úvodnej časti sa
predstavili žiaci 8. a 9. roční-
ka, ktorí zatancovali spolo-
čenský tanec polonéza. Ďalej
nechýbali ľudové piesne a tan-
ce, recitačný prednes v podaní
Šimona Pekaríka, sestier Emy
a Evy Mančíkových, na klari-
nete zahral Jaroslav Šándor,
spevom očarila Jadranka Ban-
gová a žiaci prvého ročníka
ukázali, ako sa skamarátili s
angličtinou. Moderný tanec
predstavili žiačky tejto školy,
ktoré sú súčasťou tanečnej
skupiny LY DANCE UNITED.

Basketbalovú šou na pódiu
predviedli chlapci, ktorí pod
vedením trénerky Jolany Čo-
majovej získali už dvakrát ti-
tul majstra Slovenska. Vystú-
pením ukázali svoju šikovnosť
a talent, za čo boli odmenení
veľkým potleskom.

Dvojhodinový program bol
naozaj plnohodnotným vyvr-
cholením slávnostnej akadé-
mie a jubilea školy so všet-
kým, čo k tomu patrí. Po jeho
ukončení ešte riaditeľ školy
poďakoval za podporu a po-
moc vedeniu mesta, všetkým
svojim spolupracovníkom a
žiakom za zvládnutie nároč-
ného programu. Na pódium si
pozval aj svoje zástupkyne
Elenu Földešiovú a Renátu Šid-
líkovú, ktorým zároveň za ich
pracovné nasadenie odovzdal
okrem ďakovných slov aj nád-
herné kytice.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Prvé miesto vo finále Finančného
kompasu patrí OA Sereď
V stredu 30. apríla sa dvaja na-
ši žiaci zúčastnili finálového
kola súťaže Finančný kompas.
Už to bol pre nás úspech, pre-
tože postupu do tohto kola
predchádzali dve kolá, v kto-
rých sa vyberali tí najlepší z
najlepších.

Otázky boli zostavené z ob-
lastí finančnej gramotnosti.
Finálovému kolu predchádza-
la príprava z minuloročných
testov a úloh, ktoré by sa moh-
li v tom rozhodujúcom vy-
skytnúť. Začiatok bol o 13:00.
Denisa Sersenová (III. A) a Ma-
tej Horňák (III. C) pricestovali
spolu s pani prof. Mlynárovou,
ktorá ich na túto súťaž aktívne
pripravovala. Po úvodných
slovách členov predstaven-
stva a vedúcich firmy Partners
Group, vyhlasovateľa súťaže,
prišiel na rad samotný test.
Tridsať otázok zo všetkých ob-
lastí financií, cez poisťovníc-
tvo až po hospodárenie do-
mácnosti. Otázky neboli iba
suché označovanie správnej
definície, ale uvádzanie defi-

nícií do praxe, teda či sa štu-
denti nielen „poučku nabifľo-
vali“, ale skutočne jej zmyslu
aj porozumeli.

Pri teste sa prihliadalo na
dosiahnutý počet bodov a pri
ich zhodnom počte aj na čas
odovzdania. Mnohí súťažiaci
odovzdávali test aj skôr, ako
bol určený časový limit 60 mi-
nút. Potom nasledovali dlhé
minúty čakania. Všetci štu-
denti boli veľmi nervózni a ne-
trpezliví. Každý z dvadsiatich
účastníkov z každého kúta
Slovenska bol v očakávaní, čo
ak práve on získa vzácnu cenu
MacBook, IPad mini alebo
IPod. Ceny boli o to príťažlivej-
šie, lebo ku každej cene dostala
finančnú prémiu aj vysielajú-
ca škola - 2000 €, 1000 € alebo
500 €, podľa umiestnenia. Ča-
kať sa nakoniec oplatilo.

Spomedzi 1000 účastníkov v
prvom kole, 500 účastníkov v
druhom kole a 20 účastníkov
vo finále sa nášmu žiakovi
Matejovi Horňákovi podarilo
obsadiť krásne prvé miesto!

Matej získal MacBook a fi-
nančnú prémiu pre školu 2000
€! Matejovi (ale aj Denise) že-
láme do ďalšieho života veľa

úspechov a držíme palce pri
ďalších súťažiach!

JANA MLYNÁROVÁ,
OA Sereď

TJ Rozkvet
Stredný Čepeň
Ak si radi prečítate Seredské novinky, urči-
te ste si všimli článok pani Janegovej o jar-
nej brigáde v Strednom Čepeni. A práve o
členoch občianskeho združenia TJ Rozkvet
Stredný Čepeň mnohí možno nevedia, že
sú to ľudia rôzneho veku, ktorých dalo do-
hromady bývanie v časti mesta Sereď –
Stredný Čepeň.

V období asi pred 30 rokmi si tu postavi-
li domy a pre deti bolo potrebné vybudo-
vať ihrisko. Stalo sa. Vybudovali a stále vy-
lepšujú. Deti a mládež z okolia sem chodia
hrávať futbal, basketbal, hokejbal... V mi-
nulom roku občianske združenie slávilo 25.
výročie vzniku. Je úžasné vidieť ľudí, ktorí s
elánom a nadšením stále pracujú v tejto
organizácii, hoci majú už po šesťdesiatke.
Vidíme mladých, ktorí radi športujú a zá-
roveň pomáhajú pri brigáde s udržiavaním
ihriska. Ale to nie je všetko. Počas celého
roka členovia organizujú rôzne kultúrne a
športové podujatia. Zároveň sa rôznych
podujatí organizovaných mestom Sereď
aktívne zúčastňujú. Začiatkom roka býva
výročná členská schôdza, kde zhodnotia
celý predchádzajúci rok a urobia plán do
toho nasledujúceho. Účasť býva veľká.
Diskusie búrlivé. Vzápätí sa strieda akcia
za akciou, kultúra so športom. Už toho ro-
ku v januári bol ples v Lodenici Šintava. Tá-
to spoločenská akcia, kde sa všetci navzá-
jom poznáme je akoby nezabudnuteľnou
rodinnou udalosťou. Vo februári sa konala
lyžovačka na Kľaku, v marci oslava MDŽ

spojená s príjemným posedením pri bo-
wlingu v Dolnej Strede a plavecký výcvik
vo Veľkom Mederi. S pekným počasím sú-
visia bicyklové výlety do okolia, kde účast-
níci absolvujú 20- až 30-km trasy, ba neraz
aj dlhšie. Sama sa zúčastňujem mnohých
akcií a môžem povedať, že sú vynikajúco
zorganizované, zábavné a často mávajú
punc originality.

Za týmto všetkým však stojí veľa ná-
mahy zo strany vedenia organizácie. Tre-
ba získať financie a za tie vďačíme hlavne
mestu Sereď. Podporuje naše aktivity a
vypomáha finančne na šport aj kultúru.
Finančnú pomoc ďalej získavame od čle-
nov, ale i našich priaznivcov dobrovoľným
poukázaním dvoch percent z daní, za čo
všetkým srdečne ďakujeme.

Radi medzi sebou privítame mladých
ľudí, ktorí sa neboja športu a kultúry.

VRÁBELOVÁ,
TJ Rozkvet Stredný Čepeň

100 ROKOV FUTBALU
V SEREDI

Mesto Sereď a ŠKF Sereď pozývajú všetkých priaz-
nivcov športu na podujatie pri príležitosti 100.

výročia futbalu v Seredi, ktoré sa uskutoční
14. 6. 2014 od 9.00 h

Program
Hlavné ihrisko

09.00 - 10.05 h Mladší žiaci:
ŠKF Sereď U13 – CFM Jozefa Adamca Vrbové

U13
10.30 - 11.45 h Starší žiaci:

ŠKF Sereď U15 – FC Spartak Trnava U14
12.00 - 13.30 h Dorast:

ŠKF Sereď U17 – FC ŠTK 1914 Šamorín U17
13.55 - 14.50 h Prípravky:

ŠKF Sereď U11 – FK Slovan Duslo Šaľa U11
ŠKF Sereď U10 – Pata U11

ŠKF Sereď U9 – FC Slovan Galanta U9
ŠKF Sereď U8 žltí – ŠKF Sereď U8 oranžoví

15.00 - 15.45 h Oficiálna časť
15.50 - 17.00 h

Starí páni Sereď - Výber
internacionáli, býv. reprezentanti

17.15 - 19.00 h
ŠKF SEREĎ „A“ - SPARTAK TRNAVA

19.00 - 23.00 h voľná zábava DJ
Ihrisko s umelou trávou

Súťaž zručnosti pre dievčatá a chlapcov
narodených 1. 1. 2003 a mladších
10.00 - 11.00 h súťaže družstiev

z okolitých obcí
11.00 - 12.00 h súťaže pre jednotlivcov,

možnosť nahlásenia priamo na mieste;
Súťaž zručnosti pre dievčatá a chlapcov na-

rodených 1. 1. 1999 a mladších
12.00 - 13.00 h súťaže družstiev

z okolitých obcí
13.00 - 14.00 h súťaže pre jednotlivcov,
možnosť nahlásenia priamo na mieste
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Víťazstvo si nakoniec
vybojovali basketbalistky Košíc
Majstrovstvá Slovenska v
basketbale žiačok sa kona-
li v športovej hale Soko-
lovňa od 16. do 18. mája.
Počas týchto dní bojovalo
o víťazstvo šesť dievčen-
ských družstiev. Favori-
tom majstrovstiev boli od
začiatku dievčatá z Young
Angels 2000 Košice, ktoré
sa nakoniec aj prebojovali
na prvú priečku. Sered-
čanky sa umiestnili po sú-
boji s Banskou Bystricou
na štvrtom mieste.

Slávnostné otvorenie súťaž-
ného podujatia sa uskutočnilo
v piatok 16. mája za účasti ve-
denia mesta, realizačného tí-
mu BK Lokomotíva Sereď a
skandujúcich fanúšikov bas-
ketbalu. O dobrú atmosféru sa
postaral aj Johny Mečoch a
tanečníci z Hip Hop Fakulty
Sereď.

Dievčatá z jednotlivých
družstiev bojovali každý deň
zo všetkých síl, aby si mohli z
tejto súťaže odniesť ten zaslú-
žený víťazný pocit. Na Maj-
strovstvách Slovenska v bas-
ketbale žiačok sa stretli tímy
BK Lokomotíva Sereď, BKM
Junior UKF Nitra, BK ŠKP 08
Banská Bystrica, MBK Ru-
žomberok, Young Angels 2000
Košice a BAM Poprad.

„Ja som veľmi rád, že sa u
nás podarilo zorganizovať tie-

to majstrovstvá. Považujem to
za veľmi dobrý krok dopredu,
čo sa týka športu v Seredi. A
moje slová sú zároveň aj odpo-
veďou pre tých, ktorí sa pýtali
na dôvody, prečo sme chceli
dokončiť Sokolovňu. Tak prá-
ve preto, čo tu teraz vidíme. Je
to pre deti, trénerov, rodičov a
pre všetkých, ktorí chcú a ma-
jú chuť športovať,“ uviedol
primátor mesta Martin Tom-
čányi.

V športovej hale vládla po
celé tri dni vynikajúca športo-
vá atmosféra, ktorú dotvárali
nielen fanúšikovia jednotli-
vých tímov, ale na športovú
udalosť roka sa prišli pozrieť aj

obyvatelia mesta, aby podpori-
li domáce hráčky. Záverečný
zápas podujatia mali v rukách
basketbalistky zo Serede a
Banskej Bystrice, ktoré bojo-
vali o tretie miesto. Napriek
tomu, že sa stretnutie skonči-
lo 59:43 v prospech domácich,
na body viedlo celkovo v ta-
buľke družstvo BK ŠKP 08 Ban-
ská Bystrica. To Seredčanky
posunulo definitívne na štvrté
miesto.

Najlepšie hodnotenie v sú-
ťaži dosiahli právom dievčatá
z Young Angels 2000 Košice a
vybojovali si tak v celkovom
poradí prvé miesto.

Za svoje výkony boli ohod-

notené aj najlepšie hráčky
turnaja. Ocenenie za najlep-
šieho trénera si odniesol Jaro-
slav Škapinec, ktorého zve-
renkyne sa stali aj víťazkami
stretnutia. Ceny odovzdával
technický riaditeľ súťaže Vla-
dimír Pavelka a v súčasnosti
naša najlepšia basketbalistka
Simona Krivosudská.

Konečné poradie:
1. Young Angels 2000 Košice
2. BKM Junior UKF Nitra
3. BK ŠKP 08 Banská Bystrica
4. BK Lokomotíva Sereď
5. BAM Poprad
6. MBK Ružomberok

STANISLAVA JANEGOVÁ

Maľovanie keramiky v Škapovom dome
Vedúca Mestského múzea
v Seredi zorganizovala je-
dinečnú výstavu. Ide
o exponát mesiaca s náz-
vom Maľovanie keramiky
v Škapovom dome. Pô-
vodne bola táto expozícia
naplánovaná iba na me-
siac apríl, no kvôli veľké-
mu záujmu návštevníkom
bude k dispozícii aj v me-
siaci máj.

K vzniku tejto výstavy prispe-
la hlavne veľká náhoda. Vedú-
ca Mestského múzea v Seredi
Mária Diková sa stretla na
návšteve u priateľky v Novej
Bani s bývalou zamestnanky-
ňou spomínanej maliarskej
dielne Helenou Veltyovou, ro-
dáčkou zo Šúroviec, ktorá ke-

dysi pracovala u Antónie a
Emanuela Škapu na Mydlár-
skej ulici v Seredi. Všetko sa to
odohrávalo v rokoch 1946 až
1948. Celkovo tam bolo za-
mestnaných podľa našich in-
formácií 24 ľudí.

Teraz je to ulica SNP, ale bu-
dova má skoro stále pôvodný
vzhľad a v súčasnosti je zároveň
označená ako historická pa-
miatka. Pred mnohými rokmi
tam bývala rodina Škapová. Tí
skôr narodení si ju pamätajú
ako papiernictvo či drogériu u
Andela. No v jej zadnej časti bola
aj maliarska dielňa, kde vznikali
unikátne maľované diela, ktoré
putovali doslova do celého sve-
ta.

V dielni boli zamestnané ši-
kovné mladé ženy zo širokého

okolia, ktoré vedeli maľovať
nádhernou technikou, ktorá bo-
la typickou črtou rodiny Škapo-
vej. Na čierny podklad maľovali
krásne farebné kvety. Zdobili
drevené taniere alebo keramic-
ké vázy. Okrem dekoračných
predmetov sa rodinný podnik
špecializoval aj na nábytok. V
tomto prípade sa maľovalo vy-
slovene na biely podklad. K dis-
pozícii boli aj niekoľkostranové
katalógy, ktoré rodina posielala
na veľtrhy do Čiech.

Spomínanú výstavu podstat-
nou časťou obohatila fotogra-
fiami a historickými unikátmi
aj dcéra rodiny Škapovej Elena
Fenclová, ktorá býva stále v Se-
redi v tom istom dome. Ten ani
po dlhých rokoch podľa pôvod-
ných fotografií vôbec nezmenil

svoj vzhľad a stále je svojou
konštrukciou identický. A mož-
no nebyť vtedy nepriaznivej do-
by, kedy sa majetky vtedajších
podnikateľských rodín štátom
po celom Slovensku znárodňo-
vali, by tam táto dielňa pôsobila
dodnes.

Výstava, alebo lepšie poveda-
né exponát mesiaca mal byť prí-
stupný verejnosti iba do konca
apríla, no vzhľadom na jej histo-
rickú pamiatku a zo dňa na deň
pribúdajúcich skvostov rodiny
Škapovej, do ktorej následne
prispievajú aj samotní návštev-
níci, sa ju vedúca mestského
múzea Mária Diková rozhodla
predĺžiť až do konca mája. A ur-
čite urobila dobre, pretože sa je
rozhodne na čo pozerať.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Termín konania prijímacích skúšok: 17. 6. 2014 - 19. 6. 2014 
                                                          od 13.30 do 18.00 hod.
 
Miesto: budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Ko-
menského 1136/36, 926 01  Sereď(Hud.o b.-: blok B,tr.č.7.Tan.odb.-blok 
D,tr.č.18,Výtv.odb.-blok C-tr.č.13)

Prihláška:
Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom škol-
stva  SR. 
Môžete si ju vyhľadať na webovom sídle školy a vytlačiť.( zussered.sk ). 
Zákonný zástupca dieťaťa prinesie vyplnenú prihlášku, prípadne ju vyplní 
počas talentovaných skúšok .
 
ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odbo-
rov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzer-
vatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým 
alebo umeleckým zameraním.
 
Podmienky prijatia:
Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia 
predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. PO skončení 
prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.
Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov 
na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných 
žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný  v učebnom pláne 
umeleckého odboru alebo študijného zamerania.
Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre 
každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlen-
nú prijímaciu komisiu.

Štúdium je rozdelené:
• prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1.ročníka základnej školy)
• prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)
• základné štúdium - I. stupeň trvá 8 rokov a delí sa na primárne umelecké 
vzdelávanie  (4 roky) a nižšie sekundárne vzdelávanie (4 roky)
• základné štúdium - II. stupeň trvá 4 roky
• štúdium pre dospelých trvá 4 roky
 
Vekové kategórie  žiakov študujúcich na ZUŠ:
Štúdium na ZUŠ je určené vo všetkých odboroch pre:
• 5-6 ročné deti /prípravné štúdium/
• 7-15 ročné/ štúdium 1.stupňa/
• 15-18 ročné /štúdium 2.stupňa/
• 18 a  viac /štúdium pre dospelých/
 
Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

Hudobný odbor:
1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, ro-
zoznať výšku tónu atď.)
2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
3. spev ľudovej piesne
4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný 
nástroj

Výtvarný odbor:
1. schopnosť priestorového , farebného a tvarového vnímania
2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti 
a podľa predstavy

Tanečný odbor:
1. hudobné a pohybové schopnosti
2. telesnú spôsobilosť
3. rytmické cítenie
 
Výška príspevku za štúdium v základnej umeleckej škole mesačne na 
osobu:
a) v prípravnom štúdiu
    individuálne vyučovanie  10,00 €
    skupinové vyučovanie  7,00 € 
 
b) v základnom štúdiu
    individuálne vyučovanie  10,00 €
    skupinové vyučovanie  7,00 €
 
c) v štúdiu pre dospelých, 
    pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem
    individuálne vyučovanie  23,00 €
    skupinové vyučovanie  17,00 € 
 
d) v štúdiu pre dospelých
    pre plnoletú osobu -študujúcu /do 25 rokov/,ktorá nemá vlastný príjem
    individuálne vyučovanie  10,00 €
    skupinové vyučovanie  7,00 €    
 

prijímacie skúšky
do hudobného, výtvarného, 

tanečného  odboru
na školský rok 2014/2015

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenské-
ho 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 
Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje 

Vyhlásenie prijímacích skúšok 
do základnej umeleckej školy
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MESTSKÉ MÚZEUM -
FÁNDLYHO FARA

V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8
STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava
Lapidárium s barokovými sochami
Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka
EXPONÁT MESIACA:
PORCELÁNOVÝ TANIER s portrétmi cisá-
rov a kráľov Nemecka, Rakúsko - Uhorska,
Turecka a Rumunska z obdobia I. svetovej
vojny, do zbierok múzea venovala Ružena
Schifferová.
VÝSTAVY:
TYPOKABINET - príbeh súčasnej tvorby
písma na Slovensku, výstava v spolupráci
so Slovenským múzeom dizajnu SCD, po-
trvá do 31. 8. 2014
10. VÝROČIE ZALOŽENIA MESTSKÉHO
MÚZEA V SEREDI, výstava dokumentov a
fotografií z 10-ročnej činnosti múzea, po-
trvá do 31. 8. 2014
„RODINNÉ ČÍTANIE ... a všeličo“, ilustrá-
cie: Zuzana Danišková, text: Július Matis,
potrvá do 31. 8. 2014
PODUJATIE V MÚZEJNEJ ZÁHRADE:

11. júna 2014 - streda o 19.00
LACO DECZI CELULA NEW YORK
PODUJATIE A VÝSTAVA V BASTIÓNE
SEREDSKÉHO KAŠTIEĽA:
„TALENTY UMELECKEJ ŠKOLY“ - koncert
ZUŠ J. Fischera - Kvetoňa v Seredi v bastió-
ne kaštieľa v sobotu 21. júna 2014 o 17.30
„SEREDSKÍ MLADÍ VÝTVARNÍCI“ - VERO-
NIKA ŠMIGROVSKÁ A PETER OLEJÁR
výstava v bastióne v sobotu 21. júna 2014
od 14.00 do 18.30
PODUJATIA - VYCHÁDZKY:
7. júna - sobota od 14.00 do 16.00
• Historická vychádzka z múzea po trase:
kaštieľ, most, brod, úvoz, odborný výklad
RNDr. Pavol Ištok a Mgr. Róbert Daňo,
PhD., zraz účastníkov vychádzky bude o
14.00 hod. v Mestskom múzeu v Seredi 28.
júna - sobota o 16.00
• Historická vychádzka z múzea po trase:
Šintava a kostol, odborný výklad Mgr.
arch. Rastislav Petrovič zraz účastníkov
vychádzky bude o 16.00 hod. v Mestskom
múzeu v Seredi

OTVÁRACIE HODINY: máj - september:
Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: 031/789 4546,
www.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

KULTÚRNE POZVÁNKY

l Cyril Michalčák (1958) l Mária Pavlovičová (1929) l Anna Žáková (1931)
l Helena Debnárová (1926) l Ján Sedláček (1940) l Oľga Francíková (1945)
l František Michalčák (1939) l Ladislav Knézel (1948) l Jozef Kubán (1944)
l Peter Mesároš (1958) l Jaroslav Buch (1954) l František Triščík (1944)
l Emília Scherhauferová (1928) l Július Gaál (1946) l Eva Ďuračková (1946)
l Helena Bozalková (1921)l Mgr. Stanislav Janči (1954) Česť ich pamiatke!

V APRÍLI A MÁJI NÁS OPUSTILI:

Návšteva, ktorá by nikoho nepotešila
Mesiace nám ubiehajú ako voda a čas
oddychu a dovoleniek je opäť tu. Nie-
ktorí z nás už majú miesto svojho od-
dychu vybrané a rezervované, no sú
medzi nami aj takí, ktorí si výber ne-
chávajú na poslednú chvíľu. Málo ma-
jiteľov si však uvedomuje potrebu za-
bezpečenia svojho obydlia pred neže-
laným hosťom, zlodejom. Nemožno
preto zabúdať, že ak náš dom zosta-
ne len na okamih bez dozoru, je ho
potrebné náležite chrániť.

Existuje viacero typov zlodejov a aj
spôsobov vykradnutia domov. Nie-

ktorí potrebujú na vytypovanie vášho
domu niekoľko dní, kedy zisťujú, či
chodievate do práce, kedy sa z nej
vraciate, či odvážate svoje deti do
krúžkov, ako často chodievate naku-
povať a po získaní týchto informácií
idú viac-menej na istotu. Na druhej
strane sú zlodeji, ktorí potrebujú fi-
nančnú hotovosť v danom okamihu,
preto kradnú bez predbežnej prípra-
vy.

Nie je tajomstvom, že časy, keď
zlodeji vchádzali do domov len v noci,
sú nenávratne preč. Odvažujú sa na

krádeže aj počas dňa, keď je väčšina z
nás v práci a doma zostáva iba staršia
generácia alebo doma nie je nikto.
Cez deň je aj pohyb neznámych ľudí
na ulici omnoho nenápadnejší ako v
noci.

Nemali by sme zabúdať na to, že
pred odchodom z domu je potrebné
pozatvárať všetky okná a pozamykať
všetky dvere, pravdaže aj tie, ktoré sú
umiestnené v zadnej časti domu a
vedú do záhrady alebo dvora. Zabez-
pečiť si vyberanie pošty zo schránok a
neoznamovať všetkým, že niekam

cestujete. Poveriť niekoho z rodiny,
aby sa vám staral o dom a občas v
ňom prenocoval, prípadne v ňom ne-
jakú dobu býval. Nezabúdajte na za-
mykanie bránok. Pri prechádzkach po
dedine si je možné pozorným okom
všimnúť, že aj keď je problematika
ochrany majetku neustále opakova-
ná v rôznych médiách, nie vždy má
svoj účinok. Ľudia si nechávajú kľúčik
od bránok zavesený na bránke z vnú-
tornej strany a stačí len šikovnosť,
správna chvíľu, a ste v dome.

Nedávna skúsenosť ma utvrdila v

tom, že ľudia nedbajú na ochranu
svojho majetku. Stáli sme s vozidlom
na ceste a pri neďalekom dome zvonil
neznámy pán na zvonček. Nik mu ne-
otváral, pričom bolo zrejmé, že v do-
me niekto je. Vchodové dvere na po-
schodí boli otvorené. Neznámy muž
sa ohlasoval, ale nik neprichádzal.
Bránka bola odomknutá, a tak sa od-
hodlal a vkročil do dvora. Pes, strážca
majetku, ho očuchal a pobral sa dole
ulicou za svojimi záujmami. Nezná-
my muž vyšiel po schodoch až ku
vchodovým dverám a vošiel do chod-

bičky.
Až po dlhšej chvíli sa zjavila, prav-

depodobne, pani domu, celá začudo-
vaná, čo tam neznámy muž robí.

Nepodceňujte ochranu svojho ma-
jetku a dbajte na jeho a aj svoju bez-
pečnosť, napríklad kúpou kvalitných
vchodových dverí, zatváraním okien,
zadovážením si strážneho psa, či na-
inštalovaním bezpečnostného sys-
tému, pretože nikdy neviete, aké po-
hnútky viedli človeka vojsť do vášho
domova.
OZ Prevenciou proti kriminalite
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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

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

TP4306056

Ryby dodávame aj pre veľkoodberateľov.
TP4306245

Škola v prírode Tesáre
Žiaci 2. C, 3. C, 4. A a 4. B ZŠ
J. A. Komenského sa v
dňoch od 28.4. do 3.5. 2014
zúčastnili Euroškoly v Te-
sároch.

Autobusmi sme sa prepravili
do krásneho prostredia školy v
prírode. Všade okolo samé le-
sy. Po ubytovaní nám boli
predstavení animátori, ktorí
nás hneď zobrali na prehliad-
ku areálu celého Euromesta.
Huhňo, Ťoťka, Renča, Danet,
Lenča, Miška,... pre nás každé
poobedie pripravovali zaují-
mavé akcie. Eurocross, Euro-
mánia, Majstrovstvá Európy,
tu sme si overili nielen svoje
športové zdatnosti, ale aj ve-
domosti o Európskej únii, ale
dozvedeli sa aj veľa nového. V
Bingu sme vyhrávali euro-
mestské peniaze.

Najzábavnejšia však bola
guľôčková vojna Modrí proti
Červeným. Svoje zručnosti
sme prejavili v Eurodielnič-

kách ako kaderníci, tanečníci,
zálesáci, speváci, futbalisti a
šperkári a v programe Euro-
mesto má talent zase každý
ukázal v čom vyniká. Absolvo-
vali sme aj turistickú vy-
chádzku za korytnačkou El-
zou, ktorá žije v blízkom jaze-
re. No bohužiaľ sa nám ju opäť
nepodarilo vidieť. Na večer-
ných programoch sme sa dob-
re vytancovali, naučili sme sa
nový euromestský tanec
„C'est la vie“. Aj naše pančelky
ukázali svoj talent. Zložili a
zdramatizovali o škole v príro-
de básničku:

EUROŠKOLA
Keď nám prišiel pondelok,

spravili sme prvý krok.
Mame dali veľkú pusu, na-

sadli do autobusu.
Frčali sme v pohode, „šup“

do školy v prírode.

Hrky, hrky autobus, pred
nami je cesty kus.

Cesta rýchlo frčala, kopa
animátorov nás čakala.

Všetci sme sa zvítali, zába-
vu sme začali.

Eurocross- to je vec, vraví
každý športovec.

Euromestské dielničky sú
pre šikovné detičky.

Každý robí to čo vie, večer
nám to predvedie.

Euromestom beháme, bo-
díky si zbierame.

K tomu z BINGA peniažky,
sypú sa nám do tašky.

Baby verzus chalani, nikto
nie je sklamaný.

Učíme sa iba tak, spokojný
je každý žiak.

Šarik s nami beháva, nála-
du nám dodáva.

Kazia nám ju dažďa kvap-

ky, aspoň máme v bazéne
žabky.

My sme pančelky nadané,
všetkými masťami mazané.

Máme šikovné hlavičky,
majú nás rady naše detičky.

Za túto básničku krátku,
chceme odmenu sladkú... as-
poň čokoládku.

Aby ste si nemysleli, že sme
sa len zabávali. Táto škola v
prírode bola zameraná na
Európsku úniu, veľa sme sa
toho o nej naučili. Škola bola
tiež. Učili sme sa vonku. Po-
znávali stromy, rastliny, ale
aj písali a počítali. Hoci nie-
kedy nás rozptyľovali chrobá-
čiky, vtáčiky a posledný deň
si predstavte , štyri veveričky
na jednom strome.

Všetko sa raz musí skončiť.
Bolo nám naozaj dobre. Sved-
čia o tom aj slzy, ktoré padali
pri rozlúčke. Zážitky však zo-
stanú v každom z nás. Už te-
raz sa tešíme na ďalšiu školu v
prírode.

Žiaci a pančelky
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Otvarácie hodiny 
po - pia

od 9.00 do 18.00 
so od 9.00 do 13.00.
Na námestí v Seredi

0918 973 962
TP43000419

Záťažové, bytové, objektové PVC v rôznych šírkach a vinyl na 
objednávky. Lišty, sokle, prechodové lišty a všetky komponen-
ty. Koberce merané, kusové, behúne a koberce merane z AW 
stojanu.Rozvoz kobercov a obšívanie kobercov cena 2 eurá 
bm. Máme k dispozícii pokladača.

Zľava na vybrané kusové koberce 
rôzne rozmery do 50 %

Merané koberce vybrané druhy 20%

KOBERCE & PODLAHY

Bratislavská 803/11, Sereď
031/789 9651
0907 073 321
info@koberce-podlahy.sk

Najväčšia predajňa kobercov v Seredi

Otvarácie hodiny: 
po - pia 09.00 - 17.00 
so 09.00 - 12.00 h

TP43000381

Podmienky: 
- dobrá znalosť stavebných 
   materiálov
- prax v odbore min. 3 roky
- znalosť práce na PC
- VO skup. B 

Záujemcovia píšte na:
slezarikova@novosedliksro.sk

volajte: 0907 731 489

REFERENTA LOGISTIKY
špecializácia: voda, plyn, 

kúrenie, kanalizácia

prijme

TP43000865

VOLAJTE  NA  BEZPLATNÚ  LINKU 
0800 500 002 , 0800 500 520,  0800 500 502
Košice   0917 839 697, Nitra  0917 839 691, Bratislava  0948 002 048

Navštívte  našu webovú  stránku 
www. e-personal.eu

PERSONÁLNA  A PRACOVNÁ  
AGENTÚRA  

S DLHOROČNOU  PÔSOBNOSŤOU  
V RÁMCI  SLOVENSKA A ČESKA  

PONÚKA  ZAUJÍMAVÚ A FINANČNE  
DOBRE  PLATENÚ  PRÁCU  

Picker/Retrak
Manipulačný pracovník
 Miesto  práce:  Senec, Galanta

Mzda:   od 500€

VLASTNÉ  TRÉNINGOVÉ  A ŠKOLIACE  
STREDISKO  NA  OBSLUHU  VODIČOV 

VYSOKOZDVIŽNÝCH  VOZÍKOV,  PRIPRAVÍ  
A VYŠKOLÍ  KAŽDÉHO ZÁUJEMCU 

A NÁSLEDNE PONÚKNE  ADEKVÁTNU 
PRACOVNÚ  POZÍCIU.

D
Ô
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A
M

TP4316267
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PROGRAM KINA NOVA SEREĎ - JÚN 2014
1. 6. 2014 nedeľa o 16.30 h.
DETSKÉ PREDSTAVENIE: RIO
2 (Rio 2). Vitajte v džungli!
USA, dabing, vstupné: 4 €.

1. 6. 2014 nedeľa o 18.30 h. SU-
SEDIA NA ODSTREL (Neigh-
bors). Boj o ulicu môže začať.
USA, vstupné: 4 €.

1. 6. 2014 nedeľa o 20.30 h.
ZAKÁZANÁ ZÓNA (Brick
Mansions). Krimi dráma o taj-
nom agentovi, ktorý sa snaží
nájsť zbrane hromadného ni-
čenia. Francúzsko/Kanada,
vstupné: 4 €.

3.- 4. 6. 2014 utorok - streda o
19.30 h. JEDNA ZA VŠETKY
(The Other Woman). Všetky
proti jednému. USA, vstupné:
4 €.

5. - 8. 6. 2014 štvrtok o 19.30 h.,
piatok o 19.00 h., sobota o
20.45 h., nedeľa o 18.30 h. BO-
NY A KLID 2 (Bony a klid 2).
„Všetci dobrí veksláci sú späť“.
ČR, vstupné: 4 €.

6. - 8. 6. 2014 piatok 3D o 17.00
h., sobota 3D a nedeľa 2D o
16.30 h. VLÁDKYŇA ZLA (Ma-
leficent). Neverte rozprávkam!
Disneyho príbeh o Šípovej Ru-
ženke, ktorý ste nepoznali...
USA, slov. dabing, vstupné: 3D
6 €, 2D 4 €.

6. - 8. 6. 2014 piatok 3D o 21.00
h., sobota 3D o 18.30 h., nedeľa
2D o 20.30 h. NA HRANE ZAJ-
TRAJŠKA (Edge of Tomor-

row). Ži. Zomri znova. USA,
vstupné: 3D 6 €, 2D 4 €.

10. 6. 2014 utorok o 19.30 h.
FILMOVÝ KLUB: VLHKÉ
MIESTA (Feuchtgebiete). Naj-
tajnejšie aspekty ženského
sveta so svojimi bizarnosťami
a tajne ukrývanými túžbami
ukazuje s neobvyklou otvore-
nosťou a humorom. Nemecko,
vstupné: 3 €, členovia FK 2 €.

11. - 12. 6. 2014 streda a štvrtok
o 19.30 h. DANUBESTORY
(danubeStory). Dokumentár-
ny film o rieke Dunaj a príbe-
hoch dvadsiatich ľudí z desia-
tich krajín, ktorými Dunaj
preteká. SR, vstupné: 4 €.

13. - 15. 6. 2014 piatok 3D o 17.00
h., sobota 2D a nedeľa 3D o
16.30 h. DETSKÉ PREDSTAVE-
NIE: KHUMBA (Khumba).
Animovaná rozprávka o zebrí-
kovi Khumbovi, ktorý zistí, že
sú aj omnoho dôležitejšie veci
ako zovňajšok. Južná Afrika,
slov. dabing, vstupné: 3D 6 €,
2D 4 €.

13. - 15. 6. 2014 piatok o 19.00
h., sobota o 20.30 h., nedeľa o
18.30 h. NA VINE SÚ HVIEZDY
(Fault in our Stars). Najvtip-
nejšia smutná lovestory podľa
svetového knižného bestselle-
ru. USA, vstupné 4 €.

13.-15.6.2014 piatok o 21.15 h.,
sobota o 18.30 h., nedeľa o
20.30 h. GRACE – KŇAŽNÁ Z
MONAKA (Grace of Monaco).

Najväčšia životná rola, ktorú
Grace Kelly stvárnila, sa odo-
hrala na kráľovskom dvore“.
Francúzsko/USA, Belgicko, Ta-
liansko, vstupné: 4 €.

18. – 19. 6. 2014 streda a štvrtok
o 19.30 h. KROK DO TMY
(Krok do tmy). Príbeh muža,
ktorý hľadá v erotickom vzťa-
hu zabudnutie. Historická
dráma. SR/ČR, vstupné: 4 €.

20. - 22. 6. 2014 piatok a nedeľa
o 20.00 h. VŠETKY CESTY VE-
DÚ DO HROBU (A Million
Ways to Die in the West). Ako
môže normálny človek prežiť
na mieste, kde Zubatá číha na
každom kroku? Komédia, wes-
tern. USA, vstupné: 4 €.

21. - 22. 6. 2014 sobota a nedeľa
o 16.30 h. DETSKÉ PREDSTA-
VENIE: HURÁ DO PRAVEKU!
(Dino Time). Rodinná animo-
vaná dobrodružná komédia o

jednej ceste do praveku. Južná
Kórea, slov. dabing, vstupné: 4
€.

24. 6. 2014 utorok o 19.30 h.
GODZILLA (Godzilla). Veľko-
lepé dobrodružstvo, v ktorom
oproti sebe stojí svetovo naj-
známejšie monštrum a nená-
vistné bytosti, ohrozujúce na-
še ďalšie prežitie. USA, vstup-
né 4 €.

25. - 26. 6. 2014 streda a štvrtok
o 19.30 h. WTF (N'importe
Qui). Pre poriadnu srandu
urobí čokoľvek. Bláznivá ko-
média. Francúzsko, vstupné: 4
€.

27. - 29. 6. 2014 piatok 3D o
17.00 h., sobota 2D a nedeľa 3D
o 16.30 h., DETSKÉ PREDSTA-
VENIE: AKO SI VYCVIČIŤ
DRAKA 2 (How to Train Your
Dragon 2). Dobrodružný ani-
movaný príbeh, v ktorom ľu-

dia a draci môžu žiť v harmó-
nii. USA, slov. dabing, vstup-
né: 3D 6 €, 2D 4 €.

27. - 29. 6. 2014 piatok 3D o
19.00 h., sobota 3D o 18.30 h.,
nedeľa 2D o 20.15 h. TRANS-
FORMERS: ZÁNIK (Trans-
formers: Age of Extinction).
Pokračovanie akčného sci-fi.
USA, vstupné: 3D 6 , 2D 4 €.

28. – 29. 6. 2014 sobota o 21.00,
nedeľa o 18.30 h. POSLEDNÝ
VRCHOL (La última cima).
Nevšedný dokumentárny film
o španielskom kňazovi Pablo-
vi Domínguezovi, ktorý milo-
val Boha, ľudí, hory a tragicky
zahynul vo svojich 42 rokoch

pri zostupe hory Moncayo.
Španielsko, vstupné 4 €.

3D Kino NOVA je bezbariérové
kino s kapacitou 468 miest,
vybavené 3D DCI
technológiou a audiom Dolby
Digital CP750-7.1. Predaj vstu-
peniek 30 minút pred predsta-
vením. Možnosť občerstvenia
v bufete kina.

Program kina na:
www.kinonova.sered.sk, ww
w.facebook.com/nova.sered
Vedúca kina: Marta Vácziová,
mobil: 0911/424084, e-mail:
kinonova@sered.sk
ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ!
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svadobné šaty 
www.ateliersposa.sk
at.sposa@gmail.com

0903 606 997

Ateliér 
Sposapiu

Sme originálnou 
voľbou pre nevestu, 
ktorá chce vyjadriť 

svoju jedinečnú osobnosť 
vlastnými, novými 
a žiarivými šatami.

A. Hlinku 3058/12, Sereď

ošetrenie prírodným kolagénom 
(viditeľné účinky už po prvom ošetrení)

Objednávky na tel.č. 0915 738 191
TP43000494

TP33003242

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

TP43000885

TP43000888

Pavol Hammel to
roztočil v Seredi
Po dlhšej prestávke zaví-
tal opäť do Serede skvelý a
u publika obľúbený spe-
vák Pavol Hammel. Kon-
certovať mal pôvodne v
Múzejnej záhrade, ale pre
nepriaznivé počasie sa
podujatie nakoniec konalo
v Dome kultúry.

Je to spevák jedinečnej kate-
górie, ktorého vôbec netreba
predstavovať. Veď kto by už
nepoznal jeho známe hity. Od-
rástla na nich nejedna generá-
cia. Práve preto má množstvo
fanúšikov, ktorí si radi prídu
vychutnať jeho koncert. A
presne tak to bolo aj v sobotu
17. mája, kedy svojimi pesnič-
kami, dobrou náladou a cha-
rizmou potešil Seredčanov.

Vystupuje na pódiu spon-
tánne, bezprostredne a vždy s
dobrou náladou. Srší z neho
pozitívna energia a presne ta-
kú istú spätnú väzbu mu odo-
vzdávalo aj publikum. Po kaž-
dej odohranej piesni si ďalší
repertoár určovali samotní di-
váci. Zazneli tie najznámejšie
hity a samozrejme nechýbala
Medulienka, ktorú si vraj žela-
jú jeho fanúšikovia na každom
koncerte. Táto pieseň sa stala
hymnou, bez ktorej by koncert
nebol ani koncertom. No od-
zneli aj také piesne, ktoré ne-
poznali ani najvernejší obdi-
vovatelia. Sám spevák priznal,
že niektorí ľudia ho majú za-
škatuľkovaného a poznajú iba
niekoľko najznámejších pes-
ničiek, no na konte ich má za
tie roky stovky.

Po vydarenom repertoáre a
niekoľkých hudobných prí-
davkoch, ktoré si diváci vypý-
tali neutíchajúcim potleskom
Pavol Hammel absolvoval v
zákulisí aj autogramiádu a fo-
tenie s fanúšikmi. No a pri tej-
to príležitosti som ho vyspo-
vedala aj ja...

Tak ako sa vám vystupovalo
v Seredi po dlhšej prestávke?

- Tešil som sa na vystúpenie
pod holým nebom v Muzeál-
nej záhrade, ale počasie nám
vôbec neprialo. Napriek tomu
tu vládla vynikajúca rodinná
atmosféra a ľudia sa podľa
mňa dobre zabávali. Spätná
väzba s publikom je pre mňa
nesmierne dôležitá a na zákla-
de toho si myslím, že poslanie
tohto koncertu bolo naplnené.
A mňa to samozrejme veľmi
teší.

Odznelo množstvo vašich
hitov a samozrejme Medu-
lienka nemohla chýbať.

- Je to úžasný pocit a ja to zo
srdca prajem každému spevá-
kovi, aby mal taký hit, ktorý si
fanúšikovia takto obľúbia. Keď
si ľudia pamätajú aj po 44 ro-
koch nejakú pesničku a stále
to u nich rezonuje, tak to
znamená, že ich to muselo za-
siahnuť veľmi významným
spôsobom. Zaujímavé je, že to
funguje aj generačne. Nech-
cem sa chváliť, ale zrejme to,
čo bolo dobré pre mnohými
rokmi funguje aj teraz, a to je
podľa mňa úžasné. Ja som
možno zafixovaný u ľudí neja-
kými štyrmi pesničkami, ale
pritom ich mám na konte za
tie roky už viac ako tristo. Na-
príklad dnes som ich zaspieval
na koncerte viacero. Ale pie-

seň S holubom na hlave mož-
no poznali dvaja, či traja z
publika. Teraz mám na konte
nové CD, ktoré sa volá Zelená
galéria, no a tam nájdu moji
fanúšikovia úplne nové veci.
Zmena je tam viditeľná aj po
skladateľskej stránke. Kritici
to označili za veľký posun v
mojej kariére. Takže ak si nie-
ktorí myslia, že spievam celý
život iba štyri pesničky doko-
la, mali si by si vypočuť nielen
moje posledné CD, ale aj iné
piesne, o ktorých možno ani
nevedia.

Vy sa venujete okrem spevu
aj maľovaniu obrazov. Mali
ste potrebu realizovať sa aj
po tejto stránke?

- Maľovanie z mojej strany
nepokladám za nejaký veľký
počin. Zo začiatku som to
vnímal skôr z recesie. No po-
tom okolnosti nabrali rýchli
spád a kurátori výstav začali
moje diela vystavovať bez
ohľadu na to, že som známy
umelec, ktorý nemá na tento
druh zamerania žiadne vzde-
lanie, čo sa týka výtvarného
umenia. No postavili sa k to-
mu skôr tak všeobecne. Ale
som rád, že to takto funguje.
Momentálne mám jednu vý-
stavu v Trenčíne, predtým sa
konala aj v iných mestách na
Slovensku, no vystavoval som
dokonca aj v Taliansku. Pre
mňa je táto časť mojej tvorby
vnímaná skôr ako veľký relax.

Čo vám v živote prináša naj-
väčšiu radosť, teda okrem
spevu a maľovania samoz-
rejme.

- Ja som už v takom štádiu,
že mne robí najväčšiu radosť
sám život. Teším sa z každého
dňa a pri tom sa pozitívne po-
zerám na celý svet. Keď sa ma-
jú aj ľudia okolo mňa na vý-
bornú, tak to je doslova radosť
žiť, a to je zároveň aj moje kré-
do. Ja žijem veľmi rád...

STANISLAVA JANEGOVÁ

Príbeh futbalového trénera
fenomenálnych kvalít
Inšpirujúca kniha o mužovi považo-
vanom za najlepšieho britského fut-
balového trénera všetkých čias. Str-
hujúci, občas veselý, vždy však pria-
my príbeh sira Alexa Fergusona sa za-
čína v glasgowskej štvrti Govan zná-
mej pre lodné doky. Alex Ferguson
úprimne spomína na svoju trénerskú
kariéru, nevídaný aberdeensky
úspech a dvadsaťsedem triumfálnych
rokov v Manchestri United. Môj život
Alexa Fergusona je zaujímavý, veľmi
inšpiratívny a plný nových informá-
cií.

Pod úspechy sa podpísali energia,
predstavy a schopnosť sira Alexa pra-

covať s mužstvom na ihrisku aj mimo
neho. Pútavo a bez okolkov opisuje
vznik futbalovej akadémie, kde vy-
rástli hráči ako Ryan Giggs, David
Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes či
bratia Nevillovci. Sir Alex, tréner fe-
nomenálnych kvalít, spomína, ako
starostlivo, no občas i prísne pristu-
poval aj k elitným hráčom, ako sú Ry-
an Giggs, Roy Keane, Eric Cantona či
Ruud van Nistelrooy, a ako si poradil
s hviezdami svetového rangu, ako sú
David Beckham či Cristiano Ronaldo,
ktorý dodnes spomína na jeho otcov-
ský prístup. Opisuje tiež komplikova-
ný vzťah s rivalmi z Liverpoolu, Arse-

nalu, Chelsea a v závere aj s novými
sokmi z Manchestru City. Alex Fergu-
son miluje a váži si svoju rodinu, má
rád dostihy, rád číta a má veľa iných
záujmov. To všetko spolu tvorí jeho
výnimočný príbeh. Kniha je doplnená
celým radom zaujímavých fotografií.

Z anglického originálu Alex Fergu-
son: My Autobiograpfy (Hodder &
Stoughton LTD, London, 2013) prelo-
žil Peter Tkačenko.

MÔJ ŽIVOT vychádza na 448 stra-
nách vrátane prílohy s fotografiami.
Maloobchodná cena v našom kníh-
kupectve Slnečnica je 15,90 €.

Kníhkupectvo Slnečnica

Inzerujte u nás: 
Oľga Lenická
0905 595 677

olga.lenicka@petitpress.sk
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Directreal Norea realitná kancelária

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

0944 370 188
Michal Hubus
0907 415 35 4

Katarína Halabrínová
0918 116 810

Čeľustná ortopédia 

Gynekológia Oftalmológia 

Stomatológia 

Dentálna hygiena 

Urológia Cievna chirurgia 

Jednodňová chirurgia - JAS  

MEDISAF  
zdravotnícke centrum  
Šintavská 15, Sereď 92601 

 www.medisaf.sk   
+421 31 7899471 
info@medisaf.sk 

Informujte sa o Vašich možnostiach 
alebo sa telefonicky objednajte na  
konkrétny termín.  
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