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PREČÍTAJTE SI:

V Seredi oslávili storočnicu futbalu
Oslavy 100. výročia sered-
ského futbalu sa konali
v sobotu 14. júna na štadi-
óne ŠKF Sereď. Okrem
futbalistov sa tu zišli
azda všetci fanúšikovia,
nadšenci a priatelia tohto
športu. Ocenení boli nie-
len naši futbalisti
za úspešné ukončenie
sezóny a zároveň postup
do II. ligy, ale aj bývalí
hráči a funkcionári klubu
ŠKF Sereď.

Oslava storočnice seredského
futbalu začala hneď od rána,
kedy sa na hlavnom či ume-
lom ihrisku konal sprievodný
program v podobe futbalových
zápasov či súťaží zručnosti pre
chlapcov a dievčatá rôznych
vekových kategórií. Návštev-
níci mali možnosť vidieť
priamo v akcii našu futbalovú
prípravku, dorast, mladších a
starších žiakov.

Oficiálna a slávnostná časť
podujatia vyvrcholila v po-

obedňajších hodinách, kedy
všetkých prítomných privítal
krátkym príhovorom prezi-
dent ŠKF Sereď Róbert Starček,
predseda ZsFZ Ladislav Gádoši,
v zastúpení predsedu TTSK
prišiel Anton Halenár a potom
sa slova ujal primátor mesta
Martin Tomčányi. Na futbalo-
vé ihrisko sa po niekoľkých
rokoch i keď len symbolicky
opäť postavili niektorí bývalí
hráči ŠKF Sereď - Ľubomír
Černý, Pavel Filo, Vladimír Fi-
lo, František Guláš a Jaromír
Teplý, ktorým bolo udelené

ocenenie vo forme ďakovného
listu za osobný prínos a pomoc
pri rozvoji seredského futbalu.
To isté ocenenie si z podujatia
odnášali aj bývalí či súčasní
funkcionári klubu Marián Ba-
náš, Pavel Majko, Tibor Mesz-
lényi, ďalej Ladislav Boška,
Ján Drábik, Jozef Javor, Štefan
Mihálik, Ján Pisár, Vladimír
Polednák, Ivan Sečen, Vladi-
mír Šmátrala, Svetozár Štepá-
nek, Jozef Švec, Viliam Ťažký,
Dušan Trnka, Anton Ulehla,
Pavol Varga a Milan Zámeč-
ník. Blahoželanie a slová

uznania neobišli ani futbalis-
tov ŠKF Sereď „A“ za obsadenie
1. miesta, úspešne zvládnutej
sezóny a zároveň postup do II.
ligy. Veľké poďakovanie patri-
lo aj ich trénerovi a športové-
mu riaditeľovi klubu Tiborovi
Meszlényimu.

pokračovanie na strane 2.

Ocenení za záchranu človeka
Len pár hodín pred sláv-
nostným otvorením Se-
redského hodového jar-
moku sa stala nešťastná
udalosť. Jeden z návštev-
níkov trhov sa počas kon-
zumácie jedla začal dusiť
a upadol do bezvedomia.
Na mieste bojovali o jeho
život okoloidúci, ale aj
príslušníci MsP.

Všetko sa to zbehlo veľmi
rýchlo a len pár metrov od
hlavného pódia, kde si nič ne-
tušiaci 73-ročný Seredčan
chcel vychutnať kultúrny
program a dobré jedlo. Vtom
mu prišlo zrejme nevoľno a
začal sa dusiť. Na pomoc mu
pribehla hliadka MsP a nastal
boj o ľudský život. Príslušníci
polície ho okamžite začali oži-
vovať. Podľa očitých svedkov
celá záchranná akcia trvala
viac ako 30 minút, a potom už
na miesto prišli aj záchranári,
ktorí ho nakoniec previezli do
galantskej nemocnice, kde sa
zotavuje z najhoršieho.

Primátor mesta sa rozhodol,
že im za ľudský prístup a zá-
chranu života odovzdá ocene-
nie v podobe ďakovného listu a
finančnej odmeny. Alexander
Tománek a Ivan Dobiš boli
jednoducho v správny čas na
správnom mieste, za čo im
poďakovala aj rodina spomí-

naného muža. Nebyť ich rých-
leho zásahu a nasadenia, všet-
ko sa mohlo skončiť úplne
inak.

„Viete, niekto by si mohol
povedať, že to, čo spravili poli-
cajti, bolo ich povinnosťou. Je
to pravda, ale je potrebné si
uvedomiť aj ďalšiu vec, že člo-
vek, ktorý skolabuje a prestá-
va dýchať, môže zaskočiť aj
vyškoleného a skúseného po-
licajta. Že sa to podarilo, je fajn
a my všetci si prajeme, aby sa
tento pán zo zlej zdravotnej si-
tuácie dostal čo najskôr,“
uviedol viceprimátor mesta
Sereď Ľubomír Veselický.

Táto udalosť silným a emo-
tívnym spôsobom zasiahla aj
očitých svedkov prítomných
na jarmoku. Jednou z nich bo-
la aj zamestnankyňa MsÚ Sil-
via Adamčíková, ktorá preží-

vala podľa jej slov „nekoneč-
né“ minúty záchrany života
nasledovne:

„V piatok 20. júna 2014 som
sa stala svedkom udalosti,
ktorá ma hlboko zasiahla a zo-
stane veľmi dlho v mojej mys-
li, pretože snahu o záchranu
ľudského života som videla
prvýkrát v priamom prenose.
Spolu s kolegyňami sme prišli
na Seredský hodový jarmok,
kde sme si všimli staršieho
pána, ktorý mal zdravotné
problémy. Spočiatku to vyze-
ralo, že sa dusí cigánskou, kto-
rú jedol. Spoločne s personá-
lom z blízkeho stánku ob-
čerstvenia sme mu začali po-
máhať a zavolali sme zá-
chrannú zdravotnícku službu.
Situácia však bola omnoho
vážnejšia. Keď začal upadať do
bezvedomia, dali sme ho do

stabilizovanej polohy a vyčis-
tili sme mu ústnu dutinu. Ko-
legyňa, ktorá mu držala ruku,
oznámila, že má veľmi slabý
pulz a na základe pokynov z
dispečingu zdravotníckej
služby bolo potrebné dať mu
umelé dýchanie. Iniciatívy sa
hneď chopili dvaja mestskí po-
licajti, ktorí prišli na miesto
udalosti. Ivan Dobiš začal ma-
sírovať srdce a Alexander To-
mánek dával umelé dýchanie.
Trvalo „nekonečné“ minúty,
čo sa usilovali o záchranu ľud-
ského života a neprestávali,
ani keď telo staršieho pána re-
agovalo vracaním.

Všetci, čo sme tam boli, sme
ich úsilie oceňovali a všetkým
nám nesmierne odľahlo, keď
prišli záchranári a neskôr aj
lekár. Pochválili mestských
policajtov za odbornú pomoc a
pokračovali v záchrane ľud-
ského života. Vďaka týmto ľu-
ďom starší pán prežil a XV. ho-
dový jarmok mohol pokračo-
vať.

Som hrdá na to, ako mestskí
policajti reagovali. Verte, že v
takej chvíli musí človek za-
chovať duchaprítomnosť a
chladnú hlavu a hlavne
správne vyhodnotiť situáciu,
aby viac pomohol, ako ublížil.
A to sa týmto chlapcom poda-
rilo. Vďaka.“

STANISLAVA JANEGOVÁ

SEREDSKÉ KORZO
Mesto Sereď a dom kultúry

vás pozývajú na
SEREDSKÉ KORZO
Námestie slobody,
začiatok o 17.00 h

3. augusta
Dychová hudba

Šúrovanka
10. augusta

SWEET HEART
17. augusta
ALLEGRO

24. augusta
Dychová hudba
ŠINTAVANKA



V Seredi oslávili storočnicu futbalu
pokračovanie zo strany 1.
Pri tejto príležitosti bolo
slávnostne odovzdané do
užívania aj nové ihrisko s
umelým trávnikom a v jeho
zmenšenej podobe dali uro-
biť aj tortu.

Za vynikajúce športové vý-
sledky boli ocenené aj mlá-
dežnícke tímy U 13, U 15, U
19. Vďaka dotácii z Úradu
vlády SR si tréneri a kapitáni
družstiev prevzali športovú
výbavu v hodnote 13-tis. eur.

Vzácne jubileum sered-
ského futbalu okorenil na
záver zápas medzi A- muž-
stvami ŠKF Sereď a FC Spar-

tak Trnava. Oba kluby pred-
viedli na ihrisku kvalitný
futbalový zážitok, čo ocenili
fanúšikovia oboch tímov.
Napriek veľkej snahe našich

hráčov i hráčov Trnavy zápas
skončil nakoniec remízou
3:3. Po tomto výkone už zá-
bava pokračovala vo voľnom
štýle, pri dobrom jedle, ob-

čerstvení a živej hudbe až do
neskorých nočných hodín,
ako sa na oslavu storočnice
patrí.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Brigáda s Nadáciou Pontis
Mesto Sereď, spoločnosť
Samsung z Galanty aNa-
dácia Pontis spojili sily aj
v tomto roku, aby vzá-
jomne podporili projekt
Naše mesto. V piatok 13.
júna sa akcia súčasne ko-
nala v ďalších 14 mestách
na Slovensku. Sereď je
tak opäť o niečo krajšia
a čistejšia práve vďaka
dobrovoľníkom, ktorí
priložili ruku k dielu.

Projekt Naše mesto je najväč-
šie podujatie firemného dob-
rovoľníctva na Slovensku.
Spoločnosť Samsung z Galan-
ty a jej zamestnanci sa do tej-
to akcie pravidelne zapájajú
už niekoľko rokov. Na tento
deň dostávajú platené voľno,
ktoré si užijú na čerstvom
vzduchu pri peknom počasí a
zároveň robia niečo užitočné
pre obyvateľov.

Namiesto bežných pracov-
ných aktivít sa v Seredi činili
pri natieraní lavičiek na cyk-
lotrase či v parku na Námestí
slobody. Od odpadkov vyčis-

tili okolie hrádze v smere do
Horného Čepeňa a Dolnej
Stredy, pričom nevynechali
ani zámocký park. Výsadba
drobných drevín bola zreali-
zovaná v parku Madona, kde
popri chodníku vysadili chý-
bajúce stromčeky. Ďalšia
pracovná čata bola sústrede-
ná v MŠ na Komenského uli-
ci, kde natierali oplotenie.

Celkovo brigádovalo v na-
šom meste viac ako 100 ľudí,
ktorí boli rozdelení do viace-
rých skupín. Okrem zamest-
nancov spoločnosti Samsung
sa na skrášlení mesta podie-
ľali aj členovia OZ TJ Rozkvet,
OZ Zelená hliadka a OZ Mladá
Sereď. Koordinátorom podu-
jatia bol projektový manažér
z MsÚ v Seredi Branislav Bí-
ro. Nadácia Pontis prispela na
nákup pracovného náradia,
sadeníc, náterov, štetcov a
iného potrebného materiálu
sumou 400 eur a mesto Sereď
poskytlo na ten istý účel fi-
nančnú čiastku vo výške
1000 eur.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Futbalový turnaj MsP
Hrajme s rešpektom
Mestská polícia dňa 13. 6.
2014 v rámci prevencie
zorganizovala 3. ročník
futbalového turnaja pod
názvom Hrajme
s rešpektom.

Po dohode s riaditeľkou ZŠ J.
A. Komenského sme turnaj
zorganizovali na ich multi-
funkčnom ihrisku, kde sme
pozvali žiakov 2. a 3. ročníka
ZŠ v okolí (Dolná Streda, Šin-
tava, Vinohrady a 3 x Sereď).
Turnaja sa nakoniec zúčast-
nili iba žiaci seredských škôl,
a preto sme jednotlivé zápasy
určili systémom, že družstvá
hrali medzi sebou 2 zápasy.

Jasným víťazom turnaja sa
stali žiaci ZŠ Komenského,
ktorí vyhrali všetky 4 zápasy,
nastrieľali 30 gólov a brankár
dostal iba 2 góly.

Na druhom mieste skončili
futbalisti zo ZŠ Fándlyho,
ktorí prehrali 2 zápasy, poda-
rilo sa im streliť 15 gólov a 14
gólov inkasovať. Tretie mies-
to si vybojovali žiaci zo ZŠ sv.
Cyrila a Metoda.

Jednotlivé zápasy:
ZŠ J. A. Komenského – ZŠ J.
Fándlyho 7:1 ; 5:0
ZŠ J. A. Komenského – ZŠ sv.

Cyrila a Metoda 9:1 ; 9:0
ZŠ J. Fándlyho - ZŠ sv. Cyrila a
Metoda 10:1 ; 4:1
Celkovo sa turnaja zúčastnilo
36 detí, z ktorých sa stal naj-
lepším hráčom Lukáš Vajdík
zo ZŠ J. Fándlyho, najlepším
strelcom bol Dominik Skle-
nár zo ZŠ J. A. Komenského a
najlepším brankárom bol
Matúš Slezák zo ZŠ sv. Cyrila
a Metoda.

Všetkým hráčom boli odo-
vzdané medaily, drobné pre-
zenty, mužstvá si prevzali
diplomy, poháre a najlepší
hráči boli odmenení soškami.

PETER SOKOL,
Mestská polícia Sereď

Seredský hodový jarmok
Seredský hodový jarmok
bol aj v tomto roku mies-
tom, kde to žilo kultúrou,
zábavou, relaxom a dob-
rým jedlom.

Trojdňový program bol opäť
zostavený tak, že na svoje si
prišli naozaj všetky vekové ka-
tegórie. Podujatie obohatili
predajné stánky, kolotoče. Už
XV. ročník Seredského hodo-
vého jarmoku tradične otvoril
primátor mesta Martin Tom-
čányi, jeho zástupca Ľubomír
Veselický, riaditeľ DK Franti-
šek Čavojský a moderátorka
podujatia Soňa Urbánková. O
slávnostnú fanfáru a následne
aj hudobnú nádielku sa posta-
rala obľúbená kapela Funny
Fellows pod taktovkou vždy
usmiateho a vtipného Roma-
na. V piatok otvorili kultúrny
program svojím vystúpením
aj deti z materských a základ-
ných škôl v Seredi. Po nich už

prišli na scénu ďalšie kapely
ako Karpatské chrbáty, The
Badge a večerný koncert patril
už skupine ABBA World Revi-
val, pri ktorej si návštevníci
trhov zaspomínali na tie naj-
známejšie hity.

Počas dňa bol pripravený

sprievodný program s názvom
Na jarmoku za zdravím, kde si
záujemcovia mohli dať urobiť
bezplatné meranie hladiny
cholesterolu a cukru v krvi.
Službu a poradenstvo v oblasti
zdravia vykonával RÚVZ v Ga-
lante. Rodičia s deťmi sa mohli
počas troch dní dosýta vyjašiť
na kolotočoch, koníkoch, ale aj
vyfotiť so živou opicou. A v
kníhkupectve Slnečnica po-
núkali 20-% zľavu na všetky
knižné tituly.

Sobotňajší program mal prí-
chuť rôznych štýlov nielen po
hudobnej, ale aj tanečnej
stránke.

Vystúpila skupina Zenit, po-
tom dychová hudba Lieskova-
né, program detí zo ZUŠ v Se-
redi a divadelné predstavenie
pre deti Snehulienka a sedem

trpaslíkov.
„Najprv tréning potom šou“,

tak znie názov predstavenia z
dielne Johnnyho Perfekta, La-
dy Mel a tanečníkov z Hip Hop
Fakulty v Seredi. Po ich vystú-
pení mohli diváci obdivovať
ukážky bojového umenia, kto-
ré boli spojené so stredoveký-
mi príbehmi.

ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa
zas predstavila návštevníkom
trhov to, čo úspešné a talento-
vané máme doma, čiže svojich
žiakov. V bastióne seredského
kaštieľa preto zorganizovali
spoločný koncert. V tých is-
tých priestoroch počas dňa vy-
stavovali svoje práce aj sered-
skí mladí výtvarníci Veronika
Šmigrovská a Peter Olejár.

Hojný počet ľudí nalákal na
trhy plánovaný večerný kon-
cert skupiny Lucie Revival.
Hneď po ich vystúpení pódium
patrilo kapele Love 4 Money a
spevákovi Tomášovi Palonde-
rovi.

Aj nedeľný program bol vy-
vážený a ponúkal kultúrnu
„všehochuť". Dychovú hudbu
Hrnčarované, fantastický
koncert skupiny Kabát Revival
vystriedalo zoskupenie Vokal
Five.

Záver jarmoku patril tradič-
ne našim muzikantom zo Se-
redského Dixieland Bandu,
ktorí sú vždy zárukou dobrej
zábavy a kvalitnej džezovej
hudby.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Z rokovania zastupiteľstva mesta
Posledné rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Seredi pred
prázdninami sa uskutočnilo
dňa 17. júna 2014. Prinášame
vám výber najdôležitejších bo-
dov zasadnutia. Kompletnú in-
formatívnu správu o činnosti
úradu, ako aj uznesenia a zá-
pisnicu z rokovania, účasť po-
slancov na rokovaní a ich hla-
sovanie si môžete pozrieť na
internetovej stránke mesta: htt
p://www.sered.sk/mestsky-ura
d-poskytovanie-informacii.
Program rokovania a materiály
na rokovanie sú zverejnené na
stránke: http://www.mz.sered.
sk/materialy/vo_11_14/20140617
/index.html.
Informácia o priebehu výbe-
rových konaní vyhlásených
mestom Sereď na pozície ria-
diteľov škôl
Vedúca oddelenia školstva, ro-
diny, kultúry a športu infor-
movala o priebehu výberových
konaní na riaditeľov škôl, ktoré
sa konali v dňoch 19. – 22. 5.
2014. Komisiou pre výber uchá-
dzačov bola príslušná rada ško-
ly, ktorá uskutočnila výberové
konanie a predložila zriaďova-
teľovi návrh na vymenovanie
úspešného kandidáta do fun-
kcie riaditeľa školy. Úspešným
kandidátom na riaditeľa ZŠ J.
Fándlyho bol PaedDr. Jaroslav
Čomaj, na riaditeľku MŠ
D.Štúra Beata Lukáčová, na ria-
diteľku MŠ Komenského Bc.
Iveta Fraňová a na riaditeľku
ZUŠ J. F. Kvetoňa Dagmar Šaj-
bidorová. Na rokovaní MsZ
odovzdal primátor mesta
úspešným kandidátom meno-
vacie dekréty od 1.júla 2014 na
5-ročné funkčné obdobie. Býva-
lej riaditeľke MŠ D. Štúra Anne
Túrociovej odovzdal ďakovný
list za jej dlhoročné pôsobenie v
pozícii riaditeľky materskej
školy na Ul. D. Štúra.
Všeobecne záväzné
nariadenia
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
sa uznieslo na Všeobecne zá-

väznom nariadení mesta Sereď
č. 6/2014, ktorým sa mení a do-
pĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2011 o
určení výšky príspevku na čias-
točnú úhradu nákladov v ško-
lách a školských zariadeniach,
ktorých je mesto Sereď zriaďo-
vateľom, v znení neskorších
predpisov. Novelizácia VZN sa
týka zmeny výšky príspevku
žiakov na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť v základ-
nej umeleckej škole.
Nakladanie
s majetkom mesta
MsZ v Seredi schválilo:

• nájom časti parcely vo vý-
mere 1 400 m2 na Ul. Vonkajší
rad za cenu 0,40 €/m2/rok na
dobu neurčitú nájomcovi Milo-
šovi Hrachovi, uplatnením vý-
nimočného postupu ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dô-
vodu, že pozemok sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti are-
álu vo vlastníctve žiadateľa a
pre mesto je inak nevyužiteľný,

• nájom ornej pôdy vo výme-
re 360 m2 na Trnavskej ul. za
cenu 0,10 €/m2/rok na dobu
neurčitú na užívanie ako záh-
radu a dvor nájomcovi Mgr.
Ivanovi Kriškovi s uplatnením
výnimočného postupu ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa z
dôvodu, že pozemok sa nachá-
dza v bezprostrednej blízkosti
pozemkov vo vlastníctve žiada-
teľa, nie je naň prístup z verej-
nej komunikácie a pre mesto je
inak nevyužiteľný,

• nájom časti parcely vo vý-
mere 18 m2 na Čepenskej ul. za
cenu 2 €/m2/rok na dobu neur-
čitú s ročnou výpovednou leho-
tou nájomcovi Mariánovi Svát-
kovi, uplatnením výnimočné-
ho postupu ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že
na pozemku je dlhodobo
umiestnená prefabrikovaná ga-
ráž vo vlastníctve žiadateľa,

• nájom časti parcely vo vý-
mere 25 m2 na Pekárskej ul. za
cenu 0,40 €/m2/rok, ktorá bude
zvýšená o platnú DPH na dobu

neurčitú na vybudovanie ve-
rejne prístupného parkoviska,
nájomcovi Ing. Patrikovi Vál-
kymu, uplatnením výnimoč-
ného postupu ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že
pozemok sa nachádza bezpro-
stredne pred prevádzkovou
jednotkou vo vlastníctve žiada-
teľa a je pre mesto inak nevy-
užiteľná,

• nájom časti nebytových
priestorov vo výmere 391 m2
na Kuzmányho ul. za cenu 15
€/m2/rok na skladové účely a
časti priľahlého pozemku vo
výmere 100 m2 za cenu 0,10
€/m2/rok na parkovanie vozi-
diel zásobujúcich prevádzku na
dobu určitú 20 rokov, nájomco-
vi PRO-TEC SLOVAKIA, s.r.o,
Sereď, uplatnením výnimoč-
ného postupu ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že
nájomca na vlastné náklady
zriadil nový zdroj tepla – kotol-
ňu, vrátane prípojky plynu do
objektu a zabezpečí technické
zhodnotenie objektu bez mož-
nosti vrátenia vynaložených
finančných nákladov v prípade
predaja objektu,

• predaj pozemku vo výmere
211 m2 na Šulekovskej ul. za ce-
nu 30 €/m2, ktorá bude zvýšená
o platnú DPH, nadobúdateľovi
Branislavovi Bokorovi, uplat-
nením výnimočného postupu
ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu, že ide o poze-
mok, ktorý sa nachádza v bez-
prostrednej blízkosti pozemku
vo vlastníctve žiadateľa, ktorý
ho užíva, nachádza sa medzi
súkromnými pozemkami, nie
je naň prístup z verejnej ko-
munikácie a pre mesto je inak
nevyužiteľný,

• predaj objektu v bývalých
„kasárňach Váh“ za cenu 26
800 € nadobúdateľovi Občian-
skemu združeniu Veteran Car
Club Galanta so sídlom v Sere-
di,

• predaj pozemku vo výmere
750 m2 na Trnavskej ul. za cenu

20 €/m2, ktorá bude zvýšená o
platnú DPH nadobúdateľovi
Marekovi Lakatošovi,

• kúpu pozemku vo výmere 8
m2 na Fándlyho ul. za cenu 40
€/m2,

• zámer mesta predať nehnu-
teľný majetok mesta – časť par-
cely vo výmere 32 m2 na Váž-
skej ul. rodine Kovárovcov, pre-
tože ide o pozemok, ktorý sa
nachádza v bezprostrednej
blízkosti pred rodinným do-
mom vo vlastníctve žiadateľov,
ktorí ho dlhodobo užívajú ako
predzáhradku,

• súhlas so zriadením vecné-
ho bremena, ktoré spočíva v
práve spoločnosti REBOD SK,
a.s., vybudovať miestnu komu-
nikáciu na Trnavskej ul. pre
projekt „Logistické centrum a
ľahká priemyselná výroba – Se-
reď“, bezodplatne, pretože ide o
ďalší rozvoj priemyselného
parku,

• zverenie nehnuteľného ma-
jetku mesta Sereď do správy ZŠ
J. Fándlyho Sereď od 1. 7. 2014,
ku zvýšeniu hodnoty zverené-
ho majetku došlo z dôvodu re-
konštrukcie a modernizácie
školskej budovy, ktorá spočíva-
la v rekonštrukcii podláh a v
zhotovení novej elektroinštalá-
cie v troch odborných učeb-
niach.
Určenie počtu poslancov na
volebné obdobie 2014 - 2018
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
určilo pre volebné obdobie na
roky 2014 - 2018 v meste Sereď 3
volebné obvody, 19 poslancov,
vo volebnom obvode č. 1 - 9 po-
slancov, vo volebnom obvode č.
2 - 6 poslancov a vo volebnom
obvode č. 3 - 4 poslancov. Mate-
riál bol predkladaný na MsZ z
dôvodu, že povinnosť určiť vo-
lebné obvody a počet poslancov
v nich na nové volebné obdobie
vyplýva MsZ zo zákona o voľ-
bách do orgánov samosprávy
obcí.
Centrálne
zásobovanie teplom

Mestské zastupiteľstvo schváli-
lo pripojenie objektov vo vlast-
níctve mesta – mestského úra-
du, objektov na Jesenského ul.
– mestskej polície, Denného
centra pre seniorov a Mama
klubu, Základnej školy J. Fánd-
lyho a Základnej školy J. A.
Komenského na centrálne zá-
sobovanie teplom, ktoré je v
súčasnosti v nájme spoločnosti
Energetika Sereď, s.r.o.
Program odpadového hospo-
dárstva a Dodatok k zmluve o
zriadení spoločného obecné-
ho úradu
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
schválilo Program odpadového
hospodárstva obce „Komplex“,
záujmové združenie obcí na ro-
ky 2011 – 5015 a Dodatok č. 5 k
zmluve o zriadení spoločného
obecného úradu na úseku
územného plánovania, staveb-
ného poriadku, pozemných
komunikácií a zákona o vo-
dách, ktorý spočíva v rozšírení
pôsobnosti úradu o povoľova-
nie vodných stavieb (studne pri
rodinných domoch).
5. zmena rozpočtu
mesta Sereď
Mestské zastupiteľstvo zobralo
na vedomie 3. a 4. zmenu roz-
počtu vykonanú na základe
rozpočtových opatrení a schvá-
lilo 5. zmenu rozpočtu mesta
Sereď na rok 2014. Predmetom 5.
zmeny rozpočtu sú rozpočtové
opatrenia zohľadňujúce najmä
nasledovné skutočnosti: aktu-
alizácia niektorých príjmov a
výdavkov na základe skutoč-
nosti, zahrnutie nových dotácií
a grantu poskytnutého z Trans-
petrolu do rozpočtu, zvýšenie
rozpočtu škôl, zaradenie inves-
tičnej akcie a vytvorenie zdro-
jov na nákup novej kosačky.
Rôzne
Mestské zastupiteľstvo zobralo
na vedomie správu o vybavení
petície proti presmerovaniu
ťažkej nákladnej dopravy do
obytného územia Ulice Želez-
ničná, časti ulíc Pažitná a A.

Hlinku, ktorej mesto nevyho-
velo. Predmetom petície bola
výzva, aby mestské zastupiteľ-
stvo neschválilo Návrh koncep-
tu územného plánu mesta Se-
reď – variant „A“ presmerova-
nie ťažkej nákladnej dopravy do
husto obývaného územia Ulice
Železničná, časti ulíc A. Hlinku
a Pažitnej. Koncept Územného
plánu mesta Sereď podľa plat-
nej legislatívy však neschvaľu-
je orgán územného plánovania,
t.j. mestské zastupiteľstvo a
primátor mesta.

MsZ zobralo na vedomie sprá-
vu o stave prešetrenia podania
nazvaného Petícia za porušova-
nie susedských práv občian-
skym združením Tenisový klub
a ústnu informáciu zástupcu
primátora o tom, že v zákonnej
lehote 30 pracovných dní od
prevzatia výzvy na odstránenie
nedostatkov petície tieto neboli
odstránené a podanie označené
ako petícia bolo odložené.

MsZ zobralo na vedomie in-
formácie týkajúce sa podania
M. Majku na hlavnú kontrolór-
ku mesta. Sťažnosťou voči
hlavnej kontrolórke sa zaobera-
la komisia v zložení: R. Šipka,
JUDr. Irsák, Ing. Kyselý a
MUDr. Bucha, komisia konšta-
tovala, že mail M. Majku adre-
sovaný primátorovi mesta nie
je podľa § 4 zákona č. 9/2009 Z.z.
sťažnosťou na hlavnú kontro-
lórku mesta.

MsZ schválilo poplatok za
občiansky obrad uzavretia
manželstva mimo úradne ur-
čenej miestnosti a mimo mu-
zeálnej záhrady vo výške 100 €.
Dôvodom na predloženie mate-
riálu na MsZ bol záujem snú-
bencov uzatvárať sobáše aj na
inom mieste ako obradná sieň a
muzeálna záhrada. Určujúcim
kritériom je však vhodnosť
iného miesta a možnosť zacho-
vania slávnostného charakteru
a dôstojného priebehu sobáš-
neho aktu.

Organizačné oddelenie MsÚ

Júnové stretnutie s obyvateľmi mesta
Tradičné stretnutie vede-
nia mesta Sereď s obyva-
teľmi sa konalo vo veľkej
zasadačke MsÚ v ponde-
lok 2. júna. Prišli si vypo-
čuť, aké podujatia pripra-
vilo mesto, dom kultúry i
ŠKF Sereď na jún, ale ho-
vorili aj o tom, čo ich trápi.

Tento mesiac bude na podujatia naozaj bo-
hatý. Škôlkarská olympiáda je naplánovaná
na futbalovom štadióne 6. júna so začiat-
kom o 9.00 hodine. Historická vychádzka s
názvom Putovanie dejinami šintavského
hradu sa uskutoční 7. júna o 14.00 hodine.
Zraz účastníkov bude v Mestskom múzeu v
Seredi.

O pár dní neskôr 11. júna sa v Múzejnej
záhrade bude konať koncert známeho hu-
dobníka Laca Décziho. Na 14. jún o 9.00 ho-
dine je naplánované ďalšie významné podu-
jatie. Seredský futbal oslávi v tento deň 100
rokov, čo si zaslúži určite nemalú pozornosť
obyvateľov.

Od 20. do 22. júna si budete môcť vy-
chutnať kultúrno-spoločenské podujatie
Mestský jarmok, ktorý sa už tradične bude
konať pri dome kultúry. Pre všetkých náv-
števníkov je pripravený pestrý zábavný a
hudobný program s množstvom atrakcií pre

deti. Na celom území mesta sa 13. júna
uskutoční brigáda, ktorú organizuje už nie-
koľko rokov pravidelne mesto v spolupráci s
Nadáciou Pontis.

V mesiaci jún sa menia aj úradné hodiny
na MsÚ. Všetky potrebné náležitosti si bu-
dete môcť vybaviť každý pracovný deň už od
7.00 hodiny. Zasadnutie MsZ je naplánova-
né na 17. jún. Účasť obyvateľov na veciach
verejných je vítaná.

V máji minulého roka dalo mesto k dis-
pozícii občanom možnosť zakúpiť si vyhra-
dené parkovacie miesto. Po roku sme sa do-
zvedeli, že mesto týmto spôsobom získalo
za ročné nájomné viac ako 15-tis. eur. Za tie-
to finančné prostriedky bolo vybudovaných
ďalších šesť parkovacích miest na Jesen-
ského ulici, desať na Legionárskej, štyri na
Pažitnej a 40 v areáli polikliniky. Náklady sa
vyšplhali na sumu 13-tis. eur.

Na verejnoprospešných prácach sa v na-
šom meste podieľajú nezamestnaní, ktorí
sú evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny. Týmto spôsobom si odpracúvajú
dávku v nezamestnanosti. Ich pracovnou
náplňou sú zväčša aktivity týkajúce sa údrž-
by zelene a miestnych komunikácií. Tí, ktorí
nenastúpia do práce, automaticky prídu o
sociálnu dávku. Primátor priznal, že sú aj
také prípady.

Po vyčerpávajúcich informáciách prišli

na rad podnety alebo rovno sťažnosti od
obyvateľov. Na Fándlyho sídlisku je už nie-
koľko rokov cítiť zápach z kanalizácie, ktorý
obťažuje ľudí žijúcich v tejto lokalite, hlavne
v letných mesiacoch. Vedenie prisľúbilo, že
sa tejto situácii budú venovať hneď v naj-
bližších dňoch.

Obyvateľ Vonkajšieho radu upozornil na
hlučnosť a prašnosť z kamiónov a náklad-
ných áut, ktoré sa presúvajú po tejto trase
do bývalej Niklovej huty či cukrovaru počas
repnej kampane. Zaujímalo ho, prečo bol
prerušený tranzit cez Niklovú ulicu. Podľa
jeho slov je situácia neúnosná aj z hľadiska
bezpečnosti. Žiadal preto vedenie mesta o
urýchlené riešenie tejto situácie s možnos-

ťou zákazu prejazdu nákladných áut do 3,5
tony cez túto lokalitu. Primátor uviedol, že
pozve na stretnutie vedenie podniku a spo-
ločne budú hľadať riešenie.

Na dvoch základných školách v meste sa
nachádzajú multifunkčné ihriská, ktoré sú
určené žiakom na športové účely a vyučo-
vací proces. Financované neboli mestom,
ale v jednom prípade to bol Úrad vlády SR a
v druhom nadácia Slovenskej sporiteľne.
Prítomný obyvateľ sa však nahlas zamyslel
nad prevádzkovou dobou a podmienkami
užívania oboch ihrísk v porovnaní s iným
mestom. Nepáčilo sa mu, že po skončení
vyučovania sa za ich používanie musí platiť.
Uvítal by vraj, keby boli otvorené zdarma

pre deti, ktoré majú chuť športovať. Pred-
nosta MsÚ Tibor Krajčovič na margo veci
povedal, že tento spôsob sa im v praxi neo-
svedčil. Ihriská musia byť zatvorené kvôli
vandalom. Prevádzkovateľom je škola a tá si
určuje nielen podmienky, ale aj výšku úhra-
dy za jeho používanie. Podľa jeho vyjadrenia
hodinová taxa vôbec nie je taká vysoká, aby
to niekomu bránilo v športovaní. Ak sa tam
však chcú hrať deti, musia mať dozor osoby
nad 18 rokov, ktorá na všetko dohliadne. A
čo týka sa poplatku za používanie ihriska,
ten vraj ani zďaleka nepostačuje na pokrytie
skutočných nákladov spojených s jeho uží-
vaním. Pretože k dispozícii je šatňa, sprcha
a osvetlenie.

V súvislosti s dokončenou cyklotrasou,
ktorá od zadnej brány kaštieľa pokračuje
pod šintavským mostom, bolo zastavené
stavebné konanie. Mesto túto investičnú
akciu vybudovalo zhruba pred rokom bez
stavebného povolenia a kolaudácie. Primá-
tor mesta k tejto problematike zaujal nasle-
dujúce stanovisko: „Možno sme išli nad rá-
mec, ale bolo to urobené v prospech obyva-
teľov mesta." Na stretnutí vystúpil aj jeden
z členov Redakčnej rady Seredských novi-
niek, Ivan Sklenár. Poukázal na to, že jej zvo-
lení členovia si neplnia povinnosti do takej
miery, ako by mali. Na pravidelných spoloč-
ných zasadnutiach vraj väčšina absentuje,
čo nie je v prospech veci. Z toho dôvodu ma-
jú problém byť uznášaniaschopní. Navrhol
preto, aby poslanecký zbor porozmýšľal nad
rozšírením a doplnením členov, ktorí by ma-
li byť schválení čo najskôr. Akú pozíciu k tej-
to problematike zaujmú poslanci mesta a či
sa tento bod dostane do rokovania júnové-
ho zastupiteľstva, je zatiaľ otázne.

Ďalšie stretnutie s obyvateľmi by sa malo
uskutočniť až po letných prázdninách, čo
pripadá na 8. september. Ak máte aj vy kon-
krétne nápady, ako by sa dali veci v našom
meste robiť lepšie či efektívnejšie, alebo po-
strehy, či sťažnosti, neváhajte a príďte sa o
ne podeliť spolu s ostatnými.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Deň detí bol plný akčných zážitkov
Oslava MDD sa v Seredi
niesla v neskutočnej at-
mosfére. Ženijný prápor
pozemných síl v Seredi
spolu s mestom zorgani-
zovali pri vodnej ploche
na Kolene podujatie,
na ktorom sa predviedli
priamo v akcii bezpeč-
nostné a záchranné zlož-
ky. Deti tu prežili deň plný
zábavy a domov odchá-
dzali s novými zážitkami.

Do akcie sa zapojilo aj OR PZ
z Galanty, OO PZ zo Serede,
MsP Sereď, kynológovia z Ga-
lanty a UN Veterán Slovakia.
Všetci zainteresovaní si pre
najmenších pripravili rôzne
zaujímavé ukážky, ktoré

nemajú možnosť vidieť len
tak v bežnom živote.

Na vlastnej koži si vyskú-
šali, aké je to previezť sa na
pásovom obojživelnom tran-
sportéri cez vodnú prekážku,
na gumenom prieskumnom
člne Zodiac, pontónovom
moste, terénnom aute Lan-
drover, a popri tom všetkom
si pozreli aj výzbroj vojakov,
policajtov a hasičov. Tí od-
vážnejší si dokonca odpálili
dymovnicu či zastrieľali zo
samopalu s cvičnou muníci-
ou, ale mali možnosť vidieť
aj ukážky sebaobrany, ktoré
im predviedli vojaci.

Výcvik psov a zadržiavanie
páchateľov si pre nich pri-
pravili kynológovia. Zaují-

mavý program a pohľad na
adrenalínovú akciu im za-
bezpečili hasiči, ktorí museli
najskôr vyslobodiť zranenú
osobu z havarovaného auta a
potom uhasiť požiar.

Bojové podmienky a akčné
scény ako z filmu si prišlo na
vlastné oči pozrieť, či vyskú-
šať, viac ako 700 detí z ma-
terských a základných škôl
nielen zo Serede, ale aj z oko-
litých obcí. Pre každého náv-
števníka bol na záver pripra-
vený pravý vojenský guláš.

Deti si tento deň naozaj
vychutnali so všetkým, čo k
nemu patrilo. Bola tu fantas-
tická nálada, výkriky radosti
či malého strachu z nezná-
meho, ale domov odchádzali

s úsmevom na tvári, pretože
svoj deň si oslávili naozaj vo
veľkom štýle.

„Podľa toho, čo tu vidím,
som presvedčený, že deťom
sa tu veľmi páči. Každé z nich
si rado vyskúša to, čo robia
vojaci, hasiči a policajti v
praxi. Sú to pre ne atraktívne
povolania. Som veľmi rád, že
v tomto roku nám konečne
prialo aj počasie, pretože na-
priek tomu, že je to už 3. roč-
ník, podujatie sa uskutočnilo
reálne po prvýkrát. Vždy sme
to museli zrušiť kvôli daždi-
vému počasiu,“uviedol zá-
stupca veliteľa ženijného
práporu František Mihalo-
vič.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Kukučínova ulica a časť ulice
Vonkajší rad sú po rekonštrukcii

Podľa plánu opráv miest-
nych komunikácií boli v
druhej polovici júna 2014
zrekonštruované povrchy
Kukučínovej ulice a časti
komunikácie Vonkajší rad.

Najväčšiu radosť z týchto in-
vestičných aktivít majú sa-
mozrejme obyvatelia spomí-
naných ulíc.

V procese, ktorý začal vý-
zvou na predkladanie ponúk,
bola úspešná ponukou ceny
diela vo výške 30-tis. 555 € vo
verejnom obstarávaní firma
TIMS, spol. s r.o., Nitra, Praž-
ská č. 2 Nitra. Na margo opra-
vy Kukučínovej ulice je po-
trebné povedať, že ju niekoľko
rokov blokovalo neplnenie si
povinností zo strany vlastníka

pozemku, ktorým je spoloč-
nosť SLS Sereď, s.r.o., Bratisla-
va. O tomto probléme rokova-
lo vedenie mesta s obyvateľmi
Meandru v minulosti niekoľ-
kokrát. Dnes je situácia vyrie-
šená k spokojnosti dotknu-
tých obyvateľov a pán Marian
Karmažin ju vyjadril 17. júna
2014 mailom s takýmto obsa-
hom: „Vážený pán primátor,

viceprimátor, poslanci mesta
Sereď a v prvom rade poslanci
za oblasť, pod ktorú patrí cesta
na Kukučínovej ulici pri byto-
vom komplexe Meander. Ces-
ta bola opravená vďaka vášmu
pochopeniu. Ďakujem za všet-
kých občanov bývajúcich v
tejto časti mesta. S pozdravom
M. Karmažin“

STANISLAVA JANEGOVÁ

Mestskí policajti zachránili
občanovi na jarmoku život
V piatok 20. 6. 2014 v priesto-
roch jarmoku sa začal náhle
dusiť 72-ročný pán. Pribehol k
nemu zamestnanec pracujúci
v predajnom stánku a snažil
sa mu pomôcť nadýchnuť, čo
sa mu aj podarilo. Po chvíli
pán medzi lavičkami opäť od-
padol a prestal dýchať. Celú
udalosť na vlastné oči videl
službukonajúci mestský poli-
cajt Ivan Dobiš, ktorý pribe-
hol na pomoc a pána začal
oživovať, nakoľko už ruky a
tvár mu modraveli. Následne
na to k miestu pribehol aj
druhý policajt Alexander To-
mánek, s ktorým obaja začali
dusiaceho pána pomocou
umelého dýchania a masáže
srdca oživovať. Na miesto bo-
la privolaná rýchla zdravotná

pomoc. Mestskí policajti cca
10 min. až do príchodu zá-
chranárov sa snažili pána
udržiavať pri živote. Našťas-
tie zákrok policajtov a prí-
tomných ľudí bol úspešný a
podľa vyjadrenia rodiny pán
prežil. Na mieste sa zdalo, že
pán dostal infarkt, ale nako-
niec sa to nepotvrdilo a celá
udalosť bola pravdepodobne
iba nešťastné zabehnutie po-
travy.

Policajtom Ivanovi Dobi-
šovi a Alexandrovi Tomán-
kovi vyslovujeme pochvalu
za záchranu života, a svojou
profesionalitou dokázali, že
vedia pomôcť občanovi aj v
takejto situácii.

PETER SOKOL,
Mestská polícia Sereď

Aké priority majú
občanmi platené médiá?
Cez uplynulý víkend sa v
meste Sereď toho udialo ne-
zvyčajne veľa.

Niekoľko nepochybne zau-
jímavých akcií a v piatok ne-
prehliadnuteľné zachránenie
ľudského života dvomi mest-
skými policajtmi.

Je po víkende a je smutné,
že na oficiálnej mestskej
stránke sa o tomto úctyhod-
nom čine nenachádza ani
zmienka. Tak isto ani v Se-
redských novinkách, teda
médiu, ktoré platíme my
všetci. Čo celý víkend robia
ľudia, ktorí sú mestom Sereď
- teda nami všetkými štedro
platení za informovanie ob-
čanov? Informáciu o záchra-
ne ľudského života našimi
policajtmi priniesla TV JOJ
v hlavnom spravodajstve.
Dosah: väčšina obyvateľov
SR sledujúcej spravodajstvo.

Vôbec nie je podstatné, kto
zariadil túto pozitívnu re-
klamu mesta a s akými vlast-
nými nákladmi. Urobil to pre
mesto, pre jeho obyvateľov a
z úcty k tým dvom policaj-
tom, ktorí život človeku za-
chránili. Informáciu o tomto
čine priniesli už o niekoľko
hodín SeredOnLine.sk, a to
ako v podobe písomnej, tak
vo forme spracovaného vi-
deomateriálu, v ktorom sa
okrem dvoch policajtov vy-
jadrili ďalší ľudia vrátane
primátora mesta. Vyhotove-
nie materiálov a ich následné
spracovanie trvalo niekoľko
hodín a to sa na materiáli po-
dieľal celý úzky tím okolo
SOL.

Médiom SeredOnLine.sk
natočené a spracované video
bolo za niečo viac ako 24 ho-
dín pozreté 1027 divákmi,
resp. na tomto počte počíta-
čov. V našom médiu sme
dvom policajtom venovali
najlukratívnejší top banner,
aby si občania skutočne uve-
domili výnimočnosť celej
udalosti a konania oboch po-
licajtov. Len mesto - presnej-
šie vedenie mesta a poslanci
MsZ doteraz neurobili ani je-
diný krok, aby o udalosti in-
formovali širokú verejnosť.

Nepotrebujeme pozitívne
správy?

Doteraz nedošlo k verej-
nému prejavu vďaky týmto
ľuďom nikde inde, ako práve
na SOL. Nevážime si tak zás-
lužné a obdivuhodné kona-
nie ľudí a nepovažujeme za
dôležité v médiách platených
občanmi včas o tom infor-
movať verejnosť? To naozaj
mestom platené budú slúžiť
iba na demagógiu prezento-
vanú hlavným publikujúcim
autorom Ľubomírom Vese-
lickým?

Dovolím si povedať, že prá-
ve táto udalosť v plnej nahote
ukázala, čo (samozrejme ok-
rem dokázanej CENZÚRY)
považuje vedenie mesta v
nami platených médiách za
prioritu. Operatívne infor-
movanie občanov o dianí v
meste to určite nie je.

- - -
Tu sú posledné články v SN

tak, ako ich uverejňuje ofi-
ciálna stránka mesta:
Seredské novinky
Piatok, 20. 6. 2014, Kultúra a
tradície, Kam za kultúrou
tento víkend
Piatok, 20. 6. 2014, Šport, Kam
za športom cez jarmočný ví-
kend?
Štvrtok, 19. 6. 2014, Mestský
úrad, Spoločenské akcie po-
čas leta
Štvrtok, 19. 6. 2014, Šport,
Jarmočný šport
Štvrtok, 19. 6. 2014, Rozvoj a
výstavba, Oznam o realizácii
vodorovného dopravného
značenia 23. 6. 2014 na Mly-
nárskej ul.
(stav k 23. 6. 2014 02:09)

MILOŠ MAJKO

POZNÁMKA REDAKCIE:
Seredské novinky obdržali článok k uvede-
nej téme 23. 6. 2014 o 7:48 od Mestskej po-
lície v Seredi, článok bol zverejnený. Člá-
nok, ktorý nemáme, zverejniť nemôžeme.
Články z iných médií nekopírujeme, je to
ich praktika, nie naša. Napriek tomu, že
cez víkend pracovnú dobu v redakcii ne-
máme, vždy ak prišiel dôležitý oznam pre
občanov, tak bol zverejnený. Autor článku
žiadny článok doteraz do redakcie k zá-
chrannej akcii príslušníkov mestskej polí-
cie nezaslal, poslal len email so zverejne-
ným obsahom, názor na takéto počínanie
si určite každý utvorí sám.

BRANISLAV KORIČANSKÝ,
člen redakčnej rady SN.

Kalkulačka na výpočet poistného je na webe SP
Ako sme už informovali, 1. júl je pre živnost-
níkov a ďalšie SZČO dôležitý dátum, kedy si
musia prepočítať odvodovú povinnosť pod-
ľa príjmov predchádzajúceho roka. Pre ľah-
šiu orientáciu Sociálna poisťovňa na svojej
webovej stránke www.socpoist.sk pripravi-
la Kalkulačku na výpočet poistného SZČO
od 1. júla 2014. Podľa nej živnostníci a ostat-
né SZČO zistia, či sú od 1. júla 2014 (resp. od 1.
októbra 2014) povinní platiť sociálne poiste-
nie a môžu si vypočítať jeho výšku.
Ako postupovať?
Do kalkulačky SZČO najprv vloží údaj o príj-
moch z podnikania a z inej samostatnej zá-
robkovej činnosti (príjmy bez odpočítania
výdavkov). Kalkulačka oznámi, či SZČO je

alebo nie je povinná prihlásiť sa v Sociálnej
poisťovni a platiť poistné. V prípade, že je
povinná platiť poistné, pokračuje v jeho vý-
počte po kliknutí na Vypočítaj vymeriavací
základ. Následne vyplní údaje do okienok:
Čiastkový základ dane (podľa riadku 43
daňového priznania k dani z príjmov fyzickej
osoby za rok 2013).
Ak SZČO v daňovom priznaní k dani z príj-
mov fyzickej osoby za rok 2013 nemá základ
dane, ale stratu, t. j. vypĺňa riadok 44, platí
pre ňu minimálny vymeriavací základ
402,50 eur a(v období do 31. decembra 2014 a
za obdobie od 1. januára 2015 v sume 412,00
eura).
Suma zaplateného poistného na povinné

verejné zdravotné poistenie (podľa údajov
na strane 12, riadok 15 daňového priznania k
dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013) a
poistného na povinné sociálne poistenie
SZČO v roku 2013.
Po kliknutí na vypočítaj kalkulačka súčasne
vyráta vymeriavací základ a jednotlivé sumy
poistného na nemocenské, starobné, inva-
lidné poistenie a do rezervného fondu soli-
darity.
Kalkulačka zároveň poskytne aj celkovú
sumu poistného, ktorú je SZČO povinná
mesačne platiť. V prípade, že SZČO pozná
svoj vymeriavací základ, môže do kalkulač-
ky zadať iba tento údaj. Po kliknutí na vypo-
čítaj kalkulačka rovnako vypočíta poistné

na sociálne poistenie.
Zmenou oproti minulosti je, že SZČO do kal-
kulačky už nezadáva počet mesiacov výko-
nu podnikania a inej samostatnej zárobko-
vej činnosti (t. j. počet mesiacov registrácie
fyzickej osoby na daňovom úrade). Ten je
podľa novely zákona vždy 12 a kalkulačka tú-
to položku vo vzorci počíta automaticky.
Prvú platbu v uvedenej výške SZČO uhradí
za júl 2014 do 8. augusta 2014. Výpočet je in-
formatívny a v prípade akýchkoľvek po-
chybností môže odvádzateľ poistného nav-
štíviť pobočku Sociálnej poisťovne a preve-
riť si výšku poistného, ktorú je povinný pla-
tiť.

Sociálna poisťovňa
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Cesta rozprávkovým lesom
Seredčania si užili sviatok
svojich detí v zámockom
parku pri kaštieli. Rodinné
centrum MAMA klub
v spolupráci s mestom
a Domom kultúry v Seredi
tu zorganizovali 1. júna
zaujímavý program plný
atrakcií a dobrej nálady.
Podujatie sa tešilo ne-
smiernemu záujmu zo
strany obyvateľov.

Počas celého víkendu sa kona-
li rôzne športové či kultúrne
podujatia, ale aj premietanie
rozprávok v kine Nova. Me-
dzinárodný deň detí vyvrcho-
lil v nedeľu 1. júna v nádher-
nom prostredí zámockého
parku, kde bolo pre návštev-
níkov pripravené hudobné
predstavenie Smejko a Tancu-
lienka a potom podujatie s
názvom Cesta rozprávkovým
lesom.

V Seredi sa akcia tohto typu
konala po prvýkrát. S myš-
lienkou prišli členky MAMA
klubu. A oplatilo sa. Seredča-
nia takúto aktivitu pre deti

ocenili naozaj hojnou účasťou.
Najmenší sa tak mohli do sý-
tosti vyblázniť pri rôznych
športových disciplínach, kde
im asistovali rozprávkové po-
stavičky. Prešli si bludiskom,
lovili gumové kačice, liezli cez
pavučinu a celkovo museli ab-

solvovať všetkých desať sta-
novíšť. Zároveň zbierali na pa-
pier pečiatky za každú splne-
nú úlohu.

Ak už mali plný počet, čakal
na nich darček v podobe slad-
kej odmeny.

Veľká účasť prekvapila aj

samotné členky rodinného
centra. Programová koordiná-
torka RC MAMA klubu Viktó-
ria Šundrlíková preto nevylú-
čila, že akcia bude mať svoje
pokračovanie aj v ďalších ro-
koch.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Znova sa zabavili pri varení guláša
Riaditeľka Domova
dôchodcov a Domova
sociálnych služieb
v Seredi Marta Németho-
vá zorganizovala aj
v tomto roku súťaž
vo varení guláša,
do ktorej sa tradične
zapojili klienti týchto
zariadení z celého okolia.

V minulom roku sa konalo to-
to podujatie po prvýkrát a
vďaka všeobecnej spokojnosti
to už zrejme ostane aj tradí-
ciou.

Cieľom akcie bolo, aby sa
klienti navzájom stretávali,
spoznávali, vytvárali priateľ-
stvá, ale sa aj zabavili pri ku-
chárskom umení.

Cez sponzorov sa riaditeľke
podarilo zadovážiť zemiaky,
cibuľu a mäso. Ostatné ingre-
diencie si už priniesol každý
podľa svojho uváženia.

V tomto roku sa do diania
zapojilo šesť družstiev. Dve zo
Serede a ďalšie prišli zo Zava-
ru, Šintavy, Šoporne a Košút.
Všetci mali plné ruky práce.
Šúpali cibuľu, krájali mäsko a
spoločne si užívali pekné do-

poludnie. O dobrú náladu a
kultúrny program sa im po-
starali seniori z Denného cen-
tra v Seredi, ktorí si pred ča-
som založili spevácke zosku-
penie Pohoda.

Táto súťaž je jedinečná v
tom, že víťazom sú všetci
účastníci. Každý kotlíkový gu-

láš a jeho kuchári sú ohodno-
tení darčekovým košom už z
toho dôvodu, že dali do jeho
prípravy maximum. Navarili
ho s láskou, s chuťou a s dob-
rou náladou, čo sa vždy počíta.
Napriek tomu si jedno druž-
stvo odnieslo na základe de-
gustácie hlavnú cenu, ktorou

je Putovný kuchárik.
Šťastie sa v minulom roku

usmialo na klientov DSS v Za-
vare, ktorí svoje prvenstvo
obhájili aj v tomto roku.

Z výhry mali obrovskú ra-
dosť, a potom sa už všetci spo-
ločne zabávali a tancovali.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Kolaudovať budú dodatočne
Len pred niekoľkými dňami
sa na webovej stránke mesta
Sereď objavilo oznámenie o
zastavení stavebného povo-
lenia na úsek cyklotrasy, kto-
rá bola vybudovaná ešte v
minulom roku pod šintav-
ským mostom. Obyvatelia
túto investičnú akciu zo
strany mesta ocenili a aj ju s
nadšením využívajú. No len
teraz sa verejnosť dozvedela,
že na túto stavbu nebolo do
dnešného dňa vydané ani
stavebné povolenie a nie je
ani skolaudovaná. Primátor
sa k tejto téme vyjadril, že
práce síce boli urobené nad
rámec, ale v prospech obyva-
teľov. Kontrolou dokumentá-
cie súvisiacej s vykonanou
stavebnou úpravou sa zistilo,
že doklad, ktorý mal byť jej
súčasťou, chýbal.

„Stalo sa to, že chybou pra-
covníka MsÚ prišlo k zaned-
baniu určitých náležitostí a
momentálne túto situáciu

dávame do poriadku. Do kon-
ca tohto mesiaca dáme kom-
plexnú informáciu o tom,
ako sme tento problém vyrie-
šili. Paradoxne je v súčasnos-
ti tento podjazd pod mostom
vnímaný ako stavba, hoci je v
oveľa lepšom stave, ako bol
predtým,“ uviedol vicepri-
mátor mesta Sereď Ľubomír
Veselický.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Kino NOVA bude počas júla z dôvodu renovácie zatvorené
Návštevníci seredského kina
NOVA už pravdepodobne ve-
dia, že Dom kultúry Sereď,
ktorý mestské kino prevádz-
kuje, pristupuje k ďalšiemu
kroku potrebnému k zarade-
niu kina NOVA medzi moder-
né európske kiná a bude v júli
2014 modernizovať interiér.
Hlavným cieľom modernizá-
cie je výmena viac ako 25-roč-
ných sedačiek, ktoré nespĺňa-
jú súčasné štandardy pohodlia
návštevníkov. Impulzom na
projekt bol negatívny názor
návštevníkov na sedenie, kto-
rý vyjadrili v prieskume ve-
rejnej mienky počas leta roku
2013, ktorý uskutočnilo kino

na internete.
Viac ako 14 000 divákov za

10 a pol mesiaca v roku 2013 a
viac ako 8 000 návštevníkov
za prvý polrok 2014 sa teda
dočká v druhom polroku sku-
točného pohodlia. Na moder-
nizáciu tohto významu boli
potrebné aj značné financie,
preto Dom kultúry Sereď
predložil v apríli žiadosť o do-
táciu na Audiovizuálny fond.
Žiadosť uspela ako najlepšie
hodnotená a Audiovizuálny
fond prispeje na výmenu se-
dačiek sumou 25 000 eur. V
elektronickej aukcii na reali-
záciu zákazky so sumou 55 150
eur s DPH uspel dodávateľ z

Pezinka, firma G-Tec Profe-
ssional, s.r.o., ktorá sa už roky
venuje modernizáciám a digi-
talizáciám kín na Slovensku.
Financovanie výmeny seda-
čiek pokryje mesto Sereď ako
vlastník kina, prevádzkovateľ
kina Dom kultúry Sereď a Au-
diovizuálny fond SR.

Osadených bude 216 no-
vých moderných sedačiek, z
toho 20 miest tzv. „love seats“
pre zamilované páry, sedačky
budú širšie a budú mať stojan
na pohár. Z dôvodu zvýšenia
pohodlia príde aj k rozšíreniu
hĺbky radov, preto zo súčas-
ných 328 miest v 10 radoch
vznikne len 8 radov s 216

miestami na sedenie. Tieto
zmeny si vyžadujú aj preráb-
ku súčasných radov a násled-
nú výmenu podlahy v upra-
vovaných radoch kina.

Od 1. augusta vás milovní-
kov filmovej zábavy pozveme
späť do vášho kina NOVA,
ktoré po minuloročnej digita-
lizácii, ktorá kino postavila na
technickú špičku na Sloven-
sku, dostane aj novú „obý-
vačkovú súpravu“ pre vaše
maximálne pohodlie.

Program kina na august
nájdete na konci júla na tra-
dičných miestach v meste a
na webstránke kina NOVA
www.kinonova.sered.sk.

OZNAM
Ste sluchovo postihnutý?
Potrebujete našu pomoc?

Sme tu pre vás.

Občianske združenie Poradensko – rehabilitačné centrum
sluchovo postihnutých Trnavského kraja 917 00 Trnava,
Novosadská č. 4 ( vo dvore Katolíckej jednoty, oproti starej
poliklinike) sa venuje občanom so sluchovým postihnutím

Trnavského kraja, ktorí potrebujú špeciálnu pomoc pre svoje
postihnutie. Všetky služby sú poskytované klientom

bezplatne. Sú to nasledujúce služby:
- sprostredkovanie komunikácie – artikulačné tlmočenie

- špecializované sociálne poradenstvo
- poskytovanie sociálnej rehabilitácie

- základné sociálne poradenstvo
- sprostredkovanie služieb osobnej asistencie pre osoby so

sluchovým postihnutím
- poradenstvo pri výbere kompenzačných pomôcok

- výmena batérií, hadičiek a oliviek do načúvacích aparátov
Kontakty:

Telefónny kontakt: 0917 648 731
e-mail: poradenstvo.trnava@zoznam.sk

Pondelok – štvrtok: 08.00 hod. – 15.00 hod.
Piatok: 08.00 hod. – 12.00 hod.

( je vhodné sa objednať, pretože
je vykonávaná práca aj v teréne )

V prípade záujmu je možnosť navštíviť klientov aj v ich domá-
com prostredí alebo urobiť prednášku pre skupinku ľudí.



SEREDSKÉNOVINKY6

Exkurzia v Mestskom
múzeu v Seredi
Dňa 12. júna 2014 sa 22 žia-
kov ZŠ Jana Amosa Ko-
menského v Seredi, v rám-
ci Kultúrno-poznávacieho
krúžku, zúčastnilo exkur-
zie v Mestskom múzeu
v Seredi - ZAUJÍMAVOSTI
O SEREDI.

Privítala nás vedúca mestské-
ho múzea pani Mária Diková.
Dátum 1. máj 2004 sa v Seredi
zapísal ako deň založenia
Mestského múzea v Seredi.
Vzniklo vďaka iniciatíve obča-
nov, ktorí majú vzťah a cit ku
kultúre, histórii v Seredi. Zau-
jala nás fotodokumentácia o
rekonštrukcii budovy bývalej
Fándlyho fary na múzeum,
ktorá trvala 6 mesiacov. Reali-
zovala sa za pomoci brigád ob-
čanov Serede a vďaka sponzor-
ským príspevkom občanov a
firiem. Múzeum bolo sláv-
nostne otvorené v decembri
roku 2004. Výstava „10 rokov
založenia Mestského múzea v
Seredi“ nám podrobne priblíži-
la život desaťročnice v Seredi.
Prešli sme do ďalšej miestnos-
ti, kde sme sa pobavili. Nav-
štívili sme Výstavu Jednej
knihy, ktorá nás zaujala. Pod
názvom „Rodinné čítanie ... a
všeličo“ sme našli výstavu fa-
rebných ilustrácií Zuzany Da-

niškovej ku krátkym textom
Júliusa Matisa (zakladateľa
Mestského múzea v Seredi).
Texty a obrázky s názvami ako
Čo bolo najlepšie, Poštový ho-
lub, Syn lovca medveďov a ďal-
šie nás s humorom a citom
priviedli do sveta jednej sered-
skej rodiny a pripomenuli, že
rodina je silným zväzkom detí
i rodičov. Rozprávku sme si
nielen prečítali a prerozpráva-
li, ale i vypočuli a zabavili sme
sa.

S nadšením sme sa presunu-
li do miestnosti, kde sme za-
merali pozornosť na veľkú

skriňu so zásuvkami. Pani Di-
ková nám priblížila, čo ukrýva
tento netradičný exponát.
„Typokabinet“ odkrýval prí-
beh typografie na Slovensku a
predstavil dizajn a tvorivé vy-
užitie písma. Autorom projek-
tu tejto výstavy bol Mgr. art.
Pavol Bálik, výstava putovala
vo viacerých zahraničných
mestách až prišla aj do Serede.
My sme sa zahrali na dizajné-
rov - každý sme si vybrali typ
písma, ktorý sa nám najviac
páčil, a nakreslili sme si svoje
iniciálky mena týmto typom
písma.

Prezentovali sme ho, ukáza-
li sme svoj výtvor a názorne z
Typokabinetu sme vybrali zá-
suvku s vybraným typom
písma - s presným názvom –
ako sa volá a ktorý dizajnér ho
vymyslel. Museli sme si vy-
myslieť, kde by sme ten typ
písma využili v praxi.

Na záver sme sa poprechá-
dzali po nádvorí múzea. Na-
chádza sa tam exteriérová
expozícia zaniknutého stre-
dovekého kostola zo 14. storo-
čia, ktorý sa viaže k vzniku
mesta Sereď. Videli sme jeden
z viacerých oporných pilierov
svätyne kostola. Nahliadli sme
i do farskej studne s hladinou
vody v hĺbke 6,5 m. Ocitli sme
sa v Lapidáriu.

V expozícii sú vystavené ba-
rokové sochy z Trojičného
stĺpa z druhej polovice 18. sto-
ročia a súčasťou expozície sú
svetelné tabule s vysvetľujú-
cimi komentármi a obrázkami
k histórii Trojičného stĺpa, pô-
vodnej Fándlyho fary a zanik-
nutého stredovekého kostola
zo 14. storočia.

Tešili sme sa z príjemne
prežitého popoludnia v našom
múzeu. Dozvedeli sme sa veľa
zaujímavých informácií a plní
zážitkov sme sa rozlúčili.

KARIN ŠČASNÁ a žiaci 4.C

Oceňovanie najúspešnejších
žiakov a študentov v Seredi
Školský rok 2013/2014 sa síce ofi-
ciálne ešte neskončil, ale žiaci už
v piatok 27. júna dostali vysved-
čenia a teraz si užívajú zaslúže-
ný oddych po desaťmesačnej
školskej námahe. Niektorí to
zvládli s problémami a niekto-
rým sa počas roka podarilo do-
siahnuť veľmi pekné výsledky
vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese i v mimovyučovacej a mi-
moškolskej činnosti. Mesto Se-
reď aj v tomto roku ocenilo tých
najlepších a naj-úspešnejších.

Oceňovanie sa uskutočnilo 25.
6. 2014 od 15.00 hod. v Muzeálnej
záhrade. Ocenení boli:

Základná škola Jana Amosa
Komenského: Martin Krivošík,
Petra Fidlerová, Sofia Kašíková,
Matúš Ondruška

Základná škola Juraja Fánd-
lyho: Oliver Bobek, Petra Bun-
dzelová, Andrej Hutera, Domi-
nika Kamasová, Mário Kalinay,
Diana Laluščiaková, Marek Lú-
čan, Ema Mančíková, Viktória
Matušicová, Lukáš Mlynár, Ve-
ronika Moncoľová, Filip Pekarík,
Valéria Sárkányová, Marek Tre-
batický, Sebastián Blaško, David
Javor, Matej Knézel, Patrik Ko-
hút, Jakub Molnár, Matúš Paš-
téka, Matúš Skubeň, Oliver Vla-
dovič, Vendelín Horváth

Cirkevná základná škola sv.
Cyrila a Metoda: Romana Luča-
nová, Lenka Lenčéšová, Samuel
Široký, Sára Mária Seidlová,
Dominika Kapustová

Špeciálna základná škola:
Nikola Tanková

Základná umelecká škola
Jána Fishera-Kvetoňa: Klára Iš-
toková, Dominika Dubayová,
Hana Ďuricová, Matej Šabík, Eva
Ďuricová, Alica Ištoková, Vero-
nika Zlatohlávková, Nina Kris-
teková, Emília Falathová, Bruno
Štibrányi, Martin Hutera, Mar-
tin Krivošík, David Sherhaufer,
Adam Hanák, Eliška Grlíková,
Margaréta Jungová, Monika
Frantová, Dominika Letancová,
Lucia Šupová, Jana Kemenczei-
ová

Gymnázium Vojtecha Mihá-
lika: Sabína Čižmáriková, Karin
Alis Elkuch, Veronika Jelínková,
Veronika Kováčová, Michaela
Bieliková, Nina Mária Matulová,
Natália Vohláriková, Simona
Scherhauferová, Barbora Šéri-
ková, Mária Palacková, Diana

Ďuricová, Ema Krivosudská,
Emma Leviusová, Emma Laura
Buchová, Alexandra Jaseneko-
vá, Alexandra Irsáková, Peter
Horváth, Filip Jacko, Denis Lel-
keš, Martin Králik, Viliam Fiala,
Adam Javor, Matej Váry, Rasti-
slav Šipkovský, Michal Ngyuen,
Richard Scherhaufer

Obchodná akadémia: Noémi
Kubiková, Matej Horňák, Simo-
na Vrávniková

Všetci ocenení prevzali z rúk
primátora mesta Martina Tom-
čányiho a zástupcu primátora
Ľubomíra Veselického pamätné
listy a drobné vecné ceny. Ako
prekvapenie oceneným zaspie-
val finalista SuperStar 2011 Mar-
tin Harich.

Oceneným blahoželáme k do-
siahnutým úspechom a ďaku-
jeme za vzornú reprezentáciu
nášho mesta v školskom roku

2013/2014. Poďakovanie patrí i
pedagógom a rodičom, ktorí k
týmto výsledkom prispeli.
Ocenenie
za zber TETRAPAKOV
Aj v tomto roku sa žiaci základ-
ných škôl zapojili do súťaže v se-
parovaní odpadov vyhlasovanej
každoročne mestom Sereď. Súťaž
bola vyhodnotená ku koncu
školského roka a boli odmenení
najaktívnejší jednotlivci a ko-
lektívy.

ZŠ Jana Amosa Komenské-
ho: jednotlivec Marek Mitas (2.
A) a kolektív 2. B

ZŠ Juraja Fándlyho: jednotli-
vec Filip Krivosudský (5.C) a ko-
lektív 3. B

CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Se-
reď: jednotlivec: Laura Krecino-
vá a kolektív 2. A

SILVIA KOVÁČOVÁ,
odd. ŠRKŠ

Deti z materských
škôl si zašportovali
Futbalový štadión v Seredi sa
stal 6. júna dejiskom 11. roč-
níka Škôlkarskej olympiády.
Organizátorom je mesto v
spolupráci s OZ Zober loptu,
nie drogy. Do akcie sa zapoji-
li materské školy zo Serede a
okolia.

Olympiádu tradične otvo-
ril krátkym príhovorom
primátor mesta Sereď Martin
Tomčányi, ktorý malým
športovcom poprial veľa
úspechov. Potom zložili
olympijský sľub športovci,
ale aj rozhodcovia, ktorí do-
hliadali na správne zapísanie
výsledkov a vyhodnotenie
jednotlivých disciplín. A keď
prednosta MsÚ Tibor Krajčo-
vič zapálil olympijský oheň,
boj o víťazstvo sa mohol za-
čať. Celé podujatie modero-
vala a usmerňovala vedúca
oddelenia školstva, rodiny,
kultúry a športu na MsÚ v
Seredi Silvia Kováčová, ktorá
má v tomto smere dlhoročné
skúsenosti.

Okrem seredských mater-
ských škôl sa do akcie zapoji-
li aj deti z Paty, Vlčkoviec,
Pustých a Zemianskych Sa-
dov, ale nováčikom bola v
tomto roku obec Dolná Stre-
da. Šintava sa nezúčastnila

kvôli inému plánovanému
podujatiu. Súťažilo sa v pia-
tich disciplínach. Do štyroch
z nich sa zapojilo iba šesť detí
z každej MŠ a poslednou boli
hromadné preteky, ktoré boli
určené už pre všetkých
účastníkov. Za tie dostali zla-
té olympijské medaily. Ok-
rem sladkej odmeny či dip-
lomov si každá MŠ odnášala z
podujatia aj športové nára-
die, aby deti mohli trénovať
na ďalší ročník.

„Toto podujatie je pre nás
vždy takým ocenením a vy-
vrcholením, pretože všetci sa
naň po celý rok veľmi tešíme.
Nabije nás to poriadnou dáv-
kou energie, keď vidíme, ako
deti športujú a medzi sebou
súťažia. Spolu s nimi to, sa-
mozrejme, veľmi emotívne
prežívajú aj pani učiteľky,
takže sme radi, že to môžeme
organizovať. Chcela by som
sa veľmi pekne poďakovať OZ
Zober loptu, nie drogy, ktoré
je naším partnerom a každo-
ročne zabezpečuje farebné
tričká pre všetkých účastní-
kov, ale zároveň veľká vďaka
patrí každému, kto priložil
ruku k dielu,“ uviedla Silvia
Kováčová.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Dobyli sme Zlín!
Presne tak znela reakcia našej pani profe-
sorky Mlynárovej, keď sme jej povedali o
našom úspechu. Cez víkend 20. – 22. júna
sme sa štyria študenti OA Sereď zúčastnili
Ekonomicko-manažérskej olympiády,
ktorú organizovala Univerzita Tomáša Ba-
ťu v Zlíne. Medzinárodná súťaž, kde boli
okrem slovenských tímov protivníkmi aj
naši českí bratia, bola zameraná na eko-
nomiku, manažment, logiku, matemati-
ku, marketing a angličtinu. Test sme písali
v piatok a hneď potom sme sa presunuli k
obeci Bynice, do rekreačného centra Po-
hoda. Tam nám organizátori pripravili ví-
kend, ako sa na Univerzitu Tomáša Baťu
patrí – celý program prebiehal v duchu Ba-
ťovej éry. Boli sme akoby študentmi Baťo-
vej školy práce, ktorú v Zlíne založil, a náš

denný program bol podobný, ako ten sku-
točný pred desiatkami rokov. Okrem toho
sme boli hodnotení aj z ďalších disciplín,
ktoré potom rozhodovali o našom
umiestnení. V nedeľu predpoludním sme
sa dočkali. Dva náročné dni plné športo-
vých a vedomostných disciplín sa skončili
a my sme plní očakávania chceli počuť vý-
sledky. Čakať sa oplatilo. Traja zo štyroch
študentov – Veronika Dundová, Barbora
Kováčová a Matej Horňák – sa umiestnili v
TOP 30! Čo to pre nás znamená? Univerzi-
ta Tomáša Baťu v Zlíne nám svoje brány o
rok otvorí bez prijímacích skúšok! Veľmi
sme sa tomuto úspechu potešili a dúfame,
že prípadné štúdium na tejto univerzite
bude pre nás najlepšou voľbou.

MATEJ HORŇÁK
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Kníhkupectvo Slnečnica ponúka novinky
Slovensko očami Japonca

Kniha japonského novinára žijúceho na Slo-
vensku so slovenskou manželkou Oľgou Be-
lešovou prináša autentický pohľad cudzin-
ca na kultúrne rozdiely medzi Slovenskom a
Japonskom. Je nielen spoločenskou sondou,
ale aj príbehom človeka, ktorý si zvyká na
úplne novú životnú situáciu. Vtipné aj po-
učné čítanie dopĺňa autor vlastnými ilustrá-
ciami.
Z knihy sa napríklad dozviete, že čistenie uší
chápu Japonci ako príjemnú partnerskú
činnosť. Je to dôverný obrad dvoch ľudí, kto-
rých spája láska. Alebo tiež fakt, že chodiť
po dome v topánkach je v Japonsku hrubá
neslušnosť. Robia to iba zlodeji. A bez čoho

sa žiadny Japonec na rozdiel od Slováka
nezaobíde? Je to hanko. Malá, okrúhla
osobná pečiatka s priezviskom, ktorú nosia
všade so sebou. Používajú ju pri uzatváraní
akejkoľvek zmluvy – pracovnej alebo aj v po-
isťovni či v banke. Rovnako, keď si idú pre-
najať byt či kúpiť auto... Masahiko vo svojej
knihe píše, že verí, že raz príde deň, keď po-
chopí Hviezdoslavove básne. Až vtedy vraj
bude môcť povedať, že pozná Slovensko.
Kniha MASAHIKOVÝMI OČAMI vychádza
na 224 stranách. Maloobchodná cena 9,90 €.

Najžiadanejší autor
severskej krimi a jeho

NETOPIERÍ MUŽ

Triler Netopierí muž predstavuje prvú časť
série kriminálnych príbehov so svojráznym
a dnes už slávnym inšpektorom Harry Ho-
lem. V roku 1998 knihu vyhlásili za najlepšiu
škandinávsku detektívku a odštartovala
úspech Jo Nesba po celom svete.
Prvý prípad s detektívom Harrym Holem sa
odohráva v Austrálii. Inšpektora vyslali na
opačný koniec sveta, aby sekundoval
miestnemu policajnému zboru pri objasne-
ní vraždy nórskeho dievčaťa. Okrem toho sa
má zbaviť problémov s alkoholom a dostať
sa z psychických ťažkostí. Pri autonehode
totiž jeho vinou zomrel kolega. Harry Hole
však nevie sekundovať. Preberá iniciatívu,
len čo zistí, že nejde o jedinú vraždu, ale že
má dočinenia s masovým vrahom. Postup-
ne preniká do prostredia drogových dílerov,
prostitútok, cirkusantov a boxerov. Čas sa
kráti a netopier – symbol smrti aborigénov –
rozprestiera krídla nad ďalšími obeťami.
Z nórskeho originálu Flaggermusmanne (H.
Aschehoug & Co., Oslo, 1997) preložil Jozef
Zelizňák. NETOPIERÍ MUŽ vychádza na 416
stranách. Maloobchodná cena 13,90 €.

ŠOKUJÚCA AFÉRA
Vášeň bez citu, priateľstvá bez hĺbky

Zmiešaná autorská dvojica pri písaní Šoku-
júcej aféry spojila svoje skúsenosti – Adriana
Macháčová zo ženských románov a Róbert
Dyda z praxe v slovenských médiách. Vý-
sledkom je skvelý, dynamický príbeh, zo-
brazujúci povrchnosti, akými dnešná, čoraz
viac virtuálna doba žije. Doba, v ktorej dá-

vame dôraz na pozlátka, kde prevláda vášeň
bez citu a priateľstvá bez hĺbky. Vzhľadom
na to, že autorov od seba delí vyše 500 kilo-
metrov, vznikala celá knižka cez internet.
Atraktívna tridsiatnička Adela sa po romá-
niku s výrazne mladším Alexom rozhodne
našiť manželovi na krk neveru. Spočiatku
nádejný komplot dvoch kamarátok zničí
tragédia a jej účastníci stoja pred realitou, z
ktorej sa každý dostáva po svojom. Adela sa
snaží udržať manžela. Bianka verí, že ko-
nečne spoznala lásku svojho života a Michal
sa rozhoduje, či pre flirt obetuje svoj dote-
rajší, naoko ukážkový, vzťah. A ako svedok
tejto šokujúcej aféry sem vstupuje osudom

trápená Dana so svojou škaredou dcérou.
Existujú vôbec hranice, za ktoré človek pre
lásku a rozkoš už nezájde?
Román ŠOKUJÚCA AFÉRA vychádza na 248
stranách. Maloobchodná cena 9,90 €.

Zaznávaní, vydedenci
a umenie boja s obrami

v knihe Malcolma Gladwella Dávid a Goliáš.
Malcolm Gladwell, ktorého knihy sa predá-
vajú v miliónových nákladoch, patrí podľa
týždenníka Time medzi 100 najvplyvnejších
ľudí na svete a jeho dielo je označované za
to najpôsobivejšie, čo vzniklo v uplynulom
desaťročí. Prednášky tohto kanadského
žurnalistu spôsobujú vo svete malú revolú-
ciu, pretože zásadne mení zaužívaný pohľad
na svet.
Pred tritisíc rokmi na bojisku v starej Pales-
tíne mladý pastier skosil mocného bojovní-
ka obyčajným kameňom vystreleným z pra-
ku. Odvtedy sú ich mená Dávid a Goliáš sy-
nonymom boja medzi zdanlivo slabšími a
obrami. Dávidovo víťazstvo bolo nepravde-
podobné a zázračné. Nemal vyhrať. Alebo
vari áno?
V Dávidovi a Goliášovi Malcolm Gladwell
spochybňuje naše nazeranie na prekážky a
znevýhodnenia, ponúka nové chápanie to-
ho, čo znamená byť diskriminovaný, vyrov-
nať sa s postihnutím, stratiť rodiča, prípad-
ne navštevovať priemernú školu či trpieť
akýmkoľvek iným druhom zdanlivej ne-
priazne osudu.
Gladwell začína skutočným príbehom o

tom, čo sa vtedy dávno vlastne stalo medzi
obrom a mladým pastierom. V podobnom
tóne potom rozoberá nepokoje v Severnom
Írsku, mentalitu výskumníkov v oblasti ra-
koviny a vodcov hnutia za občianske práva,
vraždu a vysokú cenu odplaty či dynamiku
úspešných a neúspešných školských tried.
Dokazuje, že všeličo, čo je krásne a čo si ľu-
dia nesmierne vážia, vzniká z toho, čo sa
najprv javí ako životné útrapy a krivdy.
Z anglického originálu David and Goliath
(Little, Brown and Company, New York
2013) preložila Zora Ličková.
Kniha Dávid a Goliáš vychádza na 336 stra-
nách. Maloobchodná cena 12,90 €.

Odkiaľ fúka vietor?
V posledných týždňoch v Seredi koluje fá-
ma, že Obchodnú akadémiu v Seredi budú
zatvárať alebo ju zlúčia s Gymnáziom Vojte-
cha Mihálika. Táto informácia rozrušila nie-
len žiakov, ale aj ich rodičov. A vďaka mylnej
fáme utrpela aj škola, pretože prišla o veľký
počet budúcich prvákov. K nepríjemnej si-
tuácii sa veľmi otvorene vyjadrila riaditeľka
školy Iveta Belányiová.

Pani riaditeľka, kedy ste sa dozvedeli, že o
vašej škole kolujú v meste takéto infor-
mácie?
- Tejto informácii predchádzala ešte v pr-
vom polroku tohto školského roka fáma, že
obchodná akadémia bude spojená s Gym-
náziom Vojtecha Mihálika v Seredi. Pýtali sa
na to naši žiaci veľmi otvorene. Pochopiteľ-
ne to nebola pravda. V prvom rade by sme
to museli vedieť spolu s pani riaditeľkou
gymnázia. Kládli sme si otázku, kto mohol
niečo také povedať. Nebrali sme to do úva-
hy, ale jedno je jasné, že to nemohol pove-
dať bežný občan, ktorý nemá nič spoločné s
našimi školami. Prečo hovorím, že to nepo-
vedal bežný občan? Preto, lebo okrem spo-
jenia našich škôl tam figurovali aj také slová
ako rozpočet škôl, nedostatok finančných
prostriedkov na úhradu všetkých našich ná-
kladov, ale aj to, že nemáme peniaze na kú-
renie. Tieto informácie pustil do „éteru“
veľmi fundovaný človek a určite mu za to
nepoďakujeme. Obchodná akadémia a
Gymnázium Vojtecha Mihálika sú dve školy,
ktoré majú svoju históriu v tomto meste a
ich zaniknutie by nebolo len také jednodu-
ché. Čím bližšie bolo k prijímacím pohovo-
rom, tým viac táto správa rezonovala. Po-
kiaľ ma pamäť neklame, tak približne od po-
lovice marca sme mali aj telefonáty od
mnohých rodičov, ktorí sa otvorene pýtali
na to, kedy sa bude škola rušiť. Postupne to
naberalo na obrátkach až do takej miery, že
nám kládli túto otázku aj pri zápise. Čo ma
naopak potešilo, a za čo ďakujeme všetkým
rodičom, boli slová, že naša škola je kvalitná
a vôbec by neboli radi, keby sa zrušila. Už
týmto rodičom som to musela vysvetľovať.
Toto sme už nemohli nechať len tak a roz-
hodli sme sa s pani zástupkyňou v prvom
rade navštíviť základné školy v našom mes-
te a to ZŠ Komenského a ZŠ Fándlyho. Vy-
svetlili sme a zároveň požiadali aj výchovné

poradkyne a učiteľov ôsmych ročníkov –
budúcich deviatakov, že informácie o zru-
šení OA nie sú pravdivé a šírenie takejto
správy vnímam ako úmyselné poškodzova-
nie školy. Rodičia vôbec nemali problém po-
vedať aj konkrétne mená učiteľov, ktorí ne-
pravdivú informáciu šírili. Ja ich menovať
nebudem, nepovažujem to za korektné. Ší-
renie nepravdivých informácií o našej škole
som oznámila aj pánovi primátorovi. Na-
vrhol zverejnenie môjho stanoviska na túto
tému v elektronických i tlačených Sered-
ských novinkách. Šírenie poplašnej správy,
že OA končí, potvrdil aj príspevok anonyma
v jednej diskusii: „Neverím, že Obchodná
akadémia v Seredi prežije rok 2018, už minu-
lý rok sa otvorili dve triedy a tento rok mož-
no iba jedna.“ Keď to ten anonym tak veľmi
dobre vie, prečo sa nepodpísal svojím me-
nom. Je zaujímavé, ako ovláda novelu záko-
na 245/2008 – školský zákon, že to bude len
jedna trieda. Zmenený je totiž okrem iného
minimálny počet žiakov v jednej triede a to
17 žiakov.
Keby sa táto škola rušila, tak by sme ju ne-
mohli renovovať. Za môjho takmer dvojroč-
ného pôsobenia prišlo k rôznym menším či
väčším renováciám. Finančnými prostried-
kami nám pomáha TTSK, za čo všetci moji
pedagógovia, ale aj žiaci ďakujú. Okrem to-
ho sme dostali už aj finančné prostriedky od
samotného MŠSVaR SR a v neposlednom
rade aj od sponzorov a rodičov, ktorým tak-
tiež ďakujeme.

Pani riaditeľka, môžete byť konkrétna, o
aké renovácie ide?
- Renovovaný je hlavný vstup, vymaľované
sú jednotlivé chodby, vymenené sú všetky
svietidlá v triedach, nákup nových stolov a
stoličiek do tried, postupná výmena vonkaj-
ších dverí, vnútorných dverí, vymaľovaná je
telocvičňa, šatne, ďalej šatne v športovej ha-
le a tu je renovovaná aj strecha, ktorá zate-
kala, ale aj strecha na školskom výpočto-
vom stredisku, kde zatekalo do tried. Od 1.
júla 2014 začne kompletná rekonštrukcia
osvetlenia v športovej hale, tu sme dostali
finančné prostriedky od ministerstva škol-
stva, nakoľko je to havarijný stav, ktorý bol
už dlhodobý, zároveň pri tejto veľkej rekon-
štrukcii bude renovovaná aj chodba, ktorá
je veľmi tmavá a obklad je už veľmi zničený a

nepraktický. Športová hala dostane nový
vzhľad, môžem konštatovať, že bude špič-
ková s úsporným, ale zároveň kvalitným
osvetlením. Ďalej sme renovovali jednu
triedu výpočtovej techniky a zároveň vo
všetkých štyroch triedach sú vymenené
podlahy. Finančné prostriedky od minister-
stva školstva sme dostali aj na čiastočnú
výmenu vodovodných rozvodov, ktoré sú
taktiež už v havarijnom stave. Tým sme do-
siahli, že už máme sekčné uzávery, a preto
teraz nemáme problém lokálne odstaviť
vodu, keď to potrebujeme pri nejakých
menších opravách. Sme druhá škola v rámci
TTSK, ktorá má uskutočnenú reguláciu kú-
renia, kde prichádza postupne k úsporám
finančných prostriedkov na kúrenie. Kúre-
nie je riadené prostredníctvom wifi, v každej
triede je zvlášť nastavená teplota, tam, kde
sa nevyučuje, sa temperuje, vymenené sú
všetky ventily na radiátoroch, takže dochá-
dza k výraznému šetreniu finančných pros-
triedkov. Neprekurujeme. Kúrenie riadime
doslova z kancelárie. Musíme vychytať ešte,
ako sa hovorí, malé mušky, aby bolo v kaž-
dej triede tak teplo, ako si len želáme. V mi-
nulosti sa veľmi prekurovalo, čo viedlo k
únikom tepla cez otvorené okná, žiaci aj pe-
dagógovia si zvykli na prekúrené miestnosti
a pri tejto regulácii je nastavená teplota,
ktorá zabezpečuje na jednej strane komfort
a zároveň aby neboli zbytočne otvorené ok-
ná. Musíme riešiť aj výmenu okien a zatep-
lenie jednotlivých budov, čo bude ďalšia
úspora finančných prostriedkov. Prvú bu-
dovu, ktorú chceme a pevne verím, že aj bu-
deme renovovať, je stará škola, kde sú sú-
stredené všetky triedy. Nechcem ešte pred-
biehať, ale pracujeme na tom, aby sme na
tento účel využili financie z európskych fon-
dov. Robíme prípravné práce na využitie so-
lárnej energie na ohrev teplej vody, ale lo-

kálne zvlášť na športovej hale, kde je naj-
väčšia spotreba teplej vody, a potom by sme
chceli aj na hlavnej budove. Využijeme al-
ternatívne zdroje a zároveň budeme šetriť aj
životné prostredie. K životnému prostrediu
nemôžeme byť predsa ľahostajní. Robíme
taktiež už prípravné práce, aby sme využili
výborný zdroj studničnej vody, ktorou škola
disponuje. Podľa odborníkov nebudeme
mať problém zásobovať touto vodou celú
školu. Tomu predchádzajú, samozrejme,
prísne hygienické pravidlá, ktoré nemôže-
me obísť. Zatiaľ budem vodu využívať aspoň
na toaletách, čo bude tiež veľká úspora fi-
nančných prostriedkov.
Preto sa pýtam nášho anonyma, a vôbec
našich neprajníkov, či si naozaj myslia, že
keď sa škola renovuje a zároveň sa zlepšuje
prostredie pre žiakov a zamestnancov, či by
sme to naozaj robili, keby sa išla rušiť?. Pro-
stredie sa určite zlepšilo, škola dostáva po-
stupne nový vzhľad. Že máme zapísaných
najmenej žiakov za posledné roky, pod to sa
rozhodne podpísala práve táto negatívna
správa, ktorá zneistila rodičov aj žiakov.
Ten, kto ju šíril, ublížil aj učiteľom.
Ku kvalite školy chcem dodať, že umiestne-
nie našich študentov na vysokých školách
sa pohybuje percentuálne od 75 do 95 %.
Žiaci nie sú dlhodobo evidovaní na úrade
práce. Keď sme potrebovali vyjadrenie Úra-
du práce Galanta k našim absolventom, tak
samotný riaditeľ úradu sa vyjadril, že sa mi-
nú ako teplé rožky v obchode. A to je čo po-
vedať. Naši študenti sa po skončení školy
uplatňujú najviac v bankovníctve, poisťov-
níctve a potom v účtovníckych či obchod-
ných spoločnostiach. Obchodná akadémia
v Seredi nebude ani zlúčená s inou školou, a
ani zatvorená. Máme veľa plánov a tešíme
sa na nových študentov.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Medzinárodná súťaž
Znojmo Open 2014
Ako každý rok, aj tentoraz sa
Taekwon-Do klub Hong Ry-
ong Sereď zúčastnil na me-
dzinárodnej súťaži s názvom
Znojmo Open. V roku 2014 to
bol už siedmy ročník tohto
kvalitného podujatia a o cen-
né umiestnenia prišli zabo-
jovať súťažiaci z desiatich
európskych krajín.

Oproti minulým rokom bol
do Znojma tentoraz vyslaný
mierne pozmenený a
„omladený” tím, ktorý však
opäť nesklamal. Z jedenás-
tich súťažiacich zo Serede sa
až osem dostalo na stupienok
víťazov a celková medailová
bilancia sa vyšplhala na číslo
13.

Bronz si medzi žiakmi vy-
bojovali Matúš Javor a Peter
Štrpka a za seniorky dvakrát
Veronika Mikulincová. Peter
a Veronika pridali do svojej
zbierky tiež striebro a k nim
sa pridali spomedzi junioriek

Viktória Janíková a medzi
seniormi dvojnásobne Juraj
Ďuračka. Na najvyšší stupie-
nok sa v tomto roku prebojo-
vala medzi žiačkami Klára Iš-
toková, v juniorskej kategórii
dvakrát Kristína Blaškovičo-
vá a za seniorov Marek Cíbik.

Spolu si tak zástupcovia se-
redského klubu odniesli do-
mov 4 zlaté, 5 strieborných a
4 bronzové medaily.
1. miesto: Kristína Blaškovi-
čová (zostavy, sparing), Ma-
rek Cíbik (zostavy), Klára Iš-
toková (sparing)
2. miesto: Juraj Ďuračka (zo-
stavy, sparing), Viktória Ja-
níková (sparing), Veronika
Mikulincová (špeciálne ko-
py), Peter Štrpka (zostavy)
3. miesto: Matúš Javor (spa-
ring), Veronika Mikulincová
(zostavy, sparing), Peter Štrp-
ka (sparing)

Taekwon-Do klub
Hong Ryong Sereď
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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. júla 2014 - piatok o 19.00, džezový kon-
cert FATS JAZZ BAND v spolupráci s OZ
KRÁSNA HUDBA a Domom kultúry v Seredi

PRIPRAVUJEME:
2. ročník VÝTVARNÉHO SYMPÓZIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO VO VÝTVARNOM
UMENÍ, s umelcami v regióne, výstava
diel, sprievodné programy sympózia:
prednášky, tvorivé workshopy - hosť akad.
maliarka Jarmila Veľká z Bratislavy, zá-
mocký koncert v bastióne kaštieľa v pia-
tok - nedeľu 15. – 17. augusta 2014
OTVÁRACIE HODINY: máj - september:
Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: 031/789 4546,
www.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

KULTÚRNE POZVÁNKY

l Martin Beno (1988)l Miroslav Javor (1953)l Anna Buchová (1955)l Eva Gal-
bavá (1939) l Marta Bardiovská (1964) l Jozef Jankuj (1926) l Mária Míková
(1940) l Mária Stojková (1955) l Mária Benová (1941) l Martin Bucha (1932)
l Jana Józsová (1980) Česť ich pamiatke!

V MÁJI A JÚNI NÁS OPUSTILI:

ZELOVOC, ÚSMEV, TALENTY
A GALÉRIA na námestí
Občianske združenie Mladá
Sereď pre vás pripravilo na le-
to príjemné osvieženie. Od-
štartovalo ho varenie, pikni-
kovanie a inštalovanie kniž-
nej búdky, za ktorú patrí ob-
rovská vďaka Pavlovi Finto-
rovi, autorovi diela. Všetci
vášniví čitatelia ju nájdu na
rekonštruovanom námestí.
Projekt Osviež sa COOLtúrou
pokračuje rodinným dňom v
júli, koncertmi a módnymi

prehliadkami v auguste a už
jesenné ochladenie bude
sprevádzané tretím roční-
kom fotosúťaže. Program vy-
vrcholí v októbri literárnym
posedením a vernisážou ví-
ťazných fotografií opäť na
námestí, ktoré sa premení na
útulnú starú kaviarničku.
Pozorne sledujte facebooko-
vú stránku organizácie Mla-
dá Sereď a budete v obraze.

OZ Mladá Sereď

Spomienky na bývalého riaditeľa
V živote stretneme mnoho ľudí, no iba nie-
ktorí nám ostanú navždy v našich srdciach a
myšlienkach. Pri spomienke na nich tichučko
lovíme v pamäti a rekapitulujeme si, čo sme
s nimi prežili. Akí boli a čo sme na nich obdi-
vovali. Môžu to byť naši najbližší, ale dokon-
ca aj kolegovia z práce. A tento článok je dô-
kazom toho, že aj keď už človek nie je medzi
nami, stále sa nájdu ľudia, ktorí si na neho
radi spomenú. Tak ako bývalé učiteľky na
svojho riaditeľa, ktorý stál pri zrode terajšej
ZŠ J.A. Komenského v Seredi.
Viktor Koščo sa dá považovať za „duchovné-
ho otca“ tejto školy. Vybavil stavbu novej
budovy, po celý čas na ňu dozeral a dokonca

vymyslel aj jej názov. Pre všetkých zamest-
nancov zaviedol pevný režim, dôsledne kon-
troloval ich prácu, zúčastňoval sa na všet-
kých predmetových komisiách a od každého
vyžadoval maximum. Bol prísny, ale zároveň
človek s veľkým srdcom. Za jeho éry boli po-
vinne obsadené olympiády všetkých pred-
metov a taktiež všetky športové súťaže. To,
že by sa škola nezúčastnila spartakiády v
Prahe, vôbec neprichádzalo do úvahy.
Nových učiteľov prijímal, iba keď mal o nich
dobré referencie. Pod jeho vedením bolo v
učiteľskom zbore najviac mužov v okrese,
pretože veľmi dbal na disciplínu žiakov, kto-
rá sa z roka na rok zhoršovala.

Podľa slov bývalých učiteliek to bol človek
veľmi impulzívny. Vedel pokarhať, poradiť,
ale aj pochváliť. Ak si uvedomil, že nejaká vý-
čitka predsa len padla neprávom, nemal
problém sa aj ospravedlniť. Pre jeho priame a
čestné správanie si ho preto zamestnanci
veľmi vážili. Bol komunikatívny a celé pre-
stávky trávil so svojimi kolegami v zborovni.
Bol členom Slovenskej odborovej rady a
Ústrednej rady odborov v Prahe v školskom
odbore a vždy pedagógov informoval o všet-
kých pripravovaných zmenách. Vždy vyža-
doval, aby zamestnanci neboli v kabinetoch,
ale v zborovni. Bol presvedčený, že iba tak
dosiahne utuženie kolektívu. A ono to na-

ozaj fungovalo. Na pracovisku vládli veľmi
dobré pracovné a kamarátske vzťahy.
Škola bola v tom čase vyhodnotená ako naj-
lepšia v okrese. Ak do Serede zavítala z času
na čas zahraničná návšteva, tak ju nemohla
obísť. Mnohé školy v okolí trošku aj závideli,
pretože táto dostala prezývku „tuzexová ško-
la“. Ale nebola tuzexová, bola to jednoducho
„Koščova škola“. O svoje pocity a spomienky
sa podelili niektoré bývalé učiteľky ZŠ J. A.
Komenského v Seredi. Nedávno škola oslávi-
la 50. výročie a im veľmi záležalo na tom, aby
sa pri tejto príležitosti meno Viktora Košču
pripomenulo aspoň týmto spôsobom.

STANISLAVA JANEGOVÁ



PRÁCA ihneď a pre každého

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

www.rasken.sk
TP4306064

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

TP3306764

TP4306335

Viac informácií o podmienkach na 
www.axafond.sk alebo facebook.com/AXASlovensko.

Si študent?
Máš do 26 rokov?

Chceš rozvíja  svoj talent,
ale nemáš na to vytvorené podmienky?

TP4306317

Otvorili sme novú kanceláriu
v Bratislave 

a ihneď prijímame
šikovných ľudí 

pre RWE GAS Slovensko.

Plat 950 €, bezplatné zaškolenie,
ubytovanie, fi remné auto.

TP431645

Čo sa tam stále hrabete, alebo
archeologický výskum kaštieľa
V roku 2013 dospelo Mesto Se-
reď k definitívnemu rozhodnu-
tiu revitalizovať areál sered-
ského kaštieľa a priľahlého par-
ku. Súčasné vedenie mesta si
uvedomilo, že pokračovanie v
trende zanedbávania povinnos-
tí vlastníka voči samotnej stav-
be a jej okoliu by viedlo k jej po-
stupnému zániku. A pritom
areál, aj vzhľadom na svoju mi-
nulosť, nepredstavuje len naj-
významnejšiu pamiatku na
území mesta, ale má tiež svoj
nezanedbateľný stredoeuróp-
sky význam. Je zbytočné opa-
kovať všetky dosiaľ známe fak-
ty z minulosti tohto miesta, no
skutočnosťou zostáva, že mi-
nimálne od 9. storočia sa vybu-
dovaním drevozemného hra-
diska zvýšil strategický poten-
ciál lokality, ktorá ležala na
mieste, kde tzv. Česká cesta
(inak po tisícročia jedna z dôle-
žitých európskych komuni-
kačných trás) prekračovala tok
rieky Váh. V následných rokoch
sa rastúci význam prejavil vo
výstavbe murovaného nížin-
ného (tzv. vodného) hradu a
neskôr renesančnej pevnosti.

Príprava obnovy takejto vý-
znamnej pamiatky predstavuje
sled krokov, ktoré predchádza-
jú samotnej stavebnej a sta-
vebno-remeselnej realizácii, a
ktoré vychádzajú z platnej slo-
venskej legislatívy a tiež z me-
dzinárodných záväzkov SR. Ich
neoddeliteľnou súčasťou sú aj
pamiatkové výskumy, ktorých
cieľom je nielen získanie čo
najširšej sumy odborných po-
znatkov, ale aj zvýšenie atrak-
tivity miesta pre budúcich náv-
števníkov. Jedným z typov pa-
miatkových výskumov je aj ar-
cheologický výskum, ktorý v
prízemí južnej časti západného
krídla kaštieľa nadviazal na vý-
skum jadra stredovekého hradu
z rokov 1984 až 1992. Mnohí z
vás si určite kladú otázku, či
ďalšie „hrabanie sa v zemi“ má
vôbec nejaký význam a či nejde
len o zbytočné rozhadzovanie
peňazí, ktorých je vždy nedos-
tatok. V prípade seredského
kaštieľa je fakt, že si to vyžadu-
je zákon a dotknutý štátny or-
gán (Pamiatkový úrad SR) ne-

podstatný. Už prvé výsledky
ukázali, že „podzemie“ kaštieľa
skrýva veľké prekvapenia a
množstvo nových poznatkov.
Prvá etapa výskumu, ktorá sa
začala realizovať v januári toh-
to roku, ukázala, že rozsah
stredovekého hradu, a tým aj
jeho význam, bol väčší ako sme
si pôvodne mysleli. Pôvodný
poznatok, že kaštieľ bol posta-
vený na časti renesančnej pev-
nosti, sa rozšíril o fakt, že sa-
motná pevnosť bola postavená
na tretej (vonkajšej) línii stre-
dovekého hradu. Teda, že na
tomto mieste nestálo len akési
menšie „opevnenie“ pri pre-
chode cez Váh, ale rozsiahle
opevnené sídlo schopné pojať
veľkú vojenskú posádku a tak
predstavovať významnú pre-
kážku rôznym agresorom, kto-
ré tiež malo nezanedbateľné
územnosprávne a ekonomické
funkcie. Okrem tohto základ-
ného zistenia sa podarilo získať
aj úplne nové poznatky o kon-
krétnych stavebnotechnických
riešeniach jednotlivých častí
renesančnej pevnosti, ktoré
ukazujú, že jej stavitelia využí-
vali vskutku až moderné po-
stupy pri plánovaní, projekto-
vaní a výstavbe opevnenia tzv.
starotalianského typu. Spome-
nutý typ pevností predstavoval
v dobovej Európe výkvet archi-
tektonického myslenia a pev-
nostného staviteľstva a na dlhé
obdobie výrazne obmedzil
možnosti vedenia útočných vo-
jenských operácií.

Nielen objavy nových archi-
tektúr a stavebnotechnických

riešení ale aj postupne pribúda-
júce drobné archeologické ná-
lezy, ktoré odrážajú kvalitu
každodenného života, poukazu-
jú na mimoriadny význam are-
álu kaštieľa v minulosti. Ukazu-
je sa, že v konkrétnych obdo-
biach sa na predmetoch každo-
dennej potreby objavujú tech-
nologické inovácie veľmi krát-
ko po ich objavení a zavedení
do výrobnej praxe. Skutočnosť,
že podobne ako dnes boli aj v
minulosti technické novinky
tesne po objavení „luxusným“
tovarom, poukazuje na hospo-
dársku silu majiteľov hradu
alebo pevnosti, či už išlo o
uhorských kráľov alebo členov
významných šľachtických ro-
dov. Tiež sa podarilo získať po-
znatky o špecializovanej reme-
selnej výrobe (kovolejárstvo fa-
rebných kovov, spracovanie
parohu a kosti), ktorá sa v areáli
hradu úspešne rozvíjala. Z rôz-
norodých nálezov je možné za-
tiaľ za najdôležitejšie pokladať
fragmenty kachľových pecí,
ktoré okrem technickej vyspe-
losti odzrkadľujú aj dobové es-
tetické a umelecké trendy a ná-
lez mince – strieborného fenigu
bavorského vojvodu Alberta III.
razeného v mníchovskej min-
covni v rokoch 1438 až 1460.
Platidlo z „cudziny“ je ďalším
dokladom rozvinutého diaľko-
vého obchodu prechádzajúceho
cez Sereď. Z nálezov kachlíc je
najvýznamnejší fragment tzv.
prelamovanej kachlice zdobe-
nej ornamentálnymi prvkami
neskorogotickej architektúry.
Je datovaná do prvej tretiny 15.

storočia (obdobie vlády Žig-
munda Luxemburgského, cisá-
ra a uhorského a českého krá-
ľa). Jej vysoké technické a ume-
lecké spracovanie poukazuje na
exkluzívny charakter zariade-
nia rezidenčných stavieb hradu
a dovoľuje porovnávať úroveň
hradu s takými dobovými síd-
lami ako napríklad kráľovský
palác vo Vyšegráde (MR).

Terénne práce na výskume si
vyžiadali aj množstvo súvisia-
cich činností. Aby sa mohol vý-
skum realizovať bolo najskôr
potrebné asanovať betónové
podlahy, s čím výraznou mie-
rou výskumnému týmu po-
mohlo Mesto Sereď či už pro-
stredníctvom pracovníkov
Údržby mesta alebo pracovní-
kov na aktivačných prácach.
Pri organizácii a riadení nielen
samotného výskumu ale aj ce-
lého projektu obnovy a revitali-
zácie a ďalších súvisiacich čin-
nostiach odvádza veľké pen-
zum práce projektový manager
mesta Sereď Ing. Branislav Bí-
ro, ktorý zároveň funguje ako
„styčný dôstojník“ medzi
mestskými orgánmi a vý-
skumným týmom. Priamo na
mieste pomáhajú aj členovia
OZ Vodný hrad a priam neoce-
niteľným pomocníkom je RN-
Dr. Pavol Ištok, ktorý sa spolu-
podieľal aj na predchádzajúcom
archeologickom výskume.

Ak vás zaujíma niečo viac
neváhajte a zastavte sa. Vý-
skum funguje v otvorenom re-
žime, čo znamená, že každému
záujemcovi zodpovieme v rám-
ci možností jeho otázky a uká-
žeme, čím sa práve v rámci vý-
skumných prác zaoberáme.
Každý kto príde môže vidieť
čerstvé nálezy a mnohé z nich
si môže aj „ohmatať“. Radi vás
privítame v pracovných dňoch
v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.30 hod. V
prípade, že vám spomenuté
termíny nevyhovujú, je možné
dohodnúť si iné prostredníc-
tvom Mestského múzea alebo
OZ Vodný hrad. Stačí sa nehan-
biť a prísť.

ROBERT DAŇO,
vedúci archeologického

výskumu

Fragmenty kachlíc z 1. polovice 15. storočia
(vpravo tzv. prelamovaná kachlica)

Športové podujatie pre seniorov
Seniori z Denného centra v Seredi si zor-
ganizovali 5. júna športové popoludnie.
Vedúci klubu pre nich pripravil nenároč-
né, ale pritom zábavné disciplíny, pri kto-
rých sa spoločne aj veľa nasmiali.

S myšlienkou zorganizovať športový deň
pre seniorov prišiel vedúci centra Jozef Va-
lábek ešte v minulom roku, kedy sa konal
prvý ročník. Podujatie malo vtedy veľký
úspech, a tak sa ho rozhodli zorganizovať aj
v tomto roku.

Účastníci prišli v hojnom počte a samoz-
rejme s dobrou náladou. Čakali na nich
športové aktivity rôzneho druhu. Najprv si
zabehali po trati v rámci areálu, potom zha-
dzovali plechovky, hádzali loptou na bas-
ketbalový kôš a mnohé iné. Disciplínu hod
valčekom však tento rok vystriedali gumové
čižmy hlavne kvôli bezpečnosti. Nakoľko

minulý rok valček len o kúsok minul okno na
susednom dome. Každý z nich sa aj napriek
horúcemu počasiu snažil podať ten najlepší
výkon. Niekomu to išlo lepšie, inému horšie.
No to vôbec nebolo dôležité, pretože spo-
ločným menovateľom tejto akcie bola po-
hoda a dobrá nálada. Pre každého účastníka
bola pripravená sladká keksová odmena a

pre víťazov zas lízanky v podobe medailí.
Podobná športová akcia, ale väčšieho

formátu sa uskutoční v septembri v priesto-
roch športových ihrísk na ZŠ J.A. Komenské-
ho v Seredi, kedy sa v rámci okresnej organi-
zácie Jednoty dôchodcov Slovenska na nej
stretnú seniori z nášho regiónu.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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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

TP43001045 TP43000306
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NAVŠTÍVTE NAŠU PREDAJ U, ZME TE SVOJ ŠTÝL STRAVOVANIA A  SAMI POCÍTITE ZMENU

NOVOOTVORENÁ

 PREDAJ
A

Máte diétne obmedzenie? Chcete zmeni  životný štýl? 
Chcete kvalitné potraviny?

Predaj a Zdravá výživa, Námestie Slobody 4283/36B Sere  926 01, (budova BS, pri autobusovej 
stanici, na prízemí ved a T-mobilu  a drogerie TETA v pasáži.

Široký sortiment výrobkov 
pre  celiatikov, diabetikov, vegetariánov, 

Bio výrobky, Raw, bez laktózy.
- Sortiment rozširujeme pod a vášho dopytu 
   a našich možností
- Ochutnávka domácich výrobkov zdarma + recepty

Ponúkame: rôzne druhy múk, obilniny, strukoviny, 
ochucovadlá, oleje, aje, sladidlá, nápoje, hotové 
jedlá a nátierky bez mäsa,100% ovocné š avy, 
bylinné sirupy, pivo  pre celiatikov, sušené ovo-
cie, oriešky, ty inky, cukríky, okolády - sladené 
fruktózou, trstinovým cukrom alebo stéviou  široký 
sortiment špaldových výrobkov a ve a iných

zdravá výživa Sere

NOVOOTVORENÁ

 PREDAJ
A

TP430000494

TP43000495

svadobné šaty 
www.ateliersposa.sk
at.sposa@gmail.com

0903 606 997

Ateliér 
Sposapiu

Sme originálnou 
vo bou pre nevestu, 
ktorá chce vyjadri  

svoju jedine nú osobnos  
vlastnými, novými 
a žiarivými šatami.

A. Hlinku 3058/12, Sere

ošetrenie prírodným kolagénom 
(vidite né ú inky už po prvom ošetrení)

Objednávky na tel. . 0915 738 191

TP43000494

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

TP43000984

Ponúka: 
 realizácia nových striech
 rekonštrukcie striech 
 altánky, prístrešky
 drevenné terasy
 montáž drevenných 

    obkladov
 šalovacie práce

Peter Přidal, 0904 006 663, peter.pridal@gmail.com

TESÁRSKE PRÁCE

TP43000994

TP43000981

www

.sk

- kvalifikovaný operátor

- koordinátor 

- operátor poloaut. linky

- operátor výrobnej linky

- skladník

- vodiè VZV - všetky skupiny 

- technik

- elektrotechnik

-Zaujímavé mzdové ohodnotenie

-Bonusový systém

-Kariérny rast

-Pravidelné zálohy

-Doprava - zadarmo

Ubytovanie – zadarmo 

VOLNÉ PRACOVNÉ MIESTA

-Zaujímavé mzdové ohodnotenie

-Bonusový systém

-Kariérny rast

-Pravidelné zálohy

-Doprava - zadarmo

Ubytovanie – zadarmo 

TP4311202KP140502
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TP4309287
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www.nitra.sme.sk

Inzerujte u nás: 
Oľga Lenická
0905 595 677

olga.lenicka@petitpress.sk
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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.  

Directreal Norea realitná kancelária

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